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Antud uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada viljelusviisi mõju talinisu Fredis 

lipulehtede arvule taime kohta, pindalale ja kestvusele ning nende mõju terasaagi suurusele 

ja kvaliteedile. Püstitatud hüpoteesid olid: 1) tavaviljeluses on talinisul suurem lipulehtede 

arv ja lipulehe pindala; 2) viljelusviis ei mõjuta lipulehe vananemise kiirust ja  

fotosünteetiliselt aktiivse pinna kestvust; 3) lipulehtede arv ja fotosünteesiv pindala on 

positiivses korrelatsioonis saagikusega; 4) lipulehtede arv ja fotosünteesiva pindala suurus 

mõjutavad terasaagi kvaliteeti. Tulemused on saadud 2008. a Eesti Maaülikooli Eerikale 

rajatud pikaajaliselt mahe- ja tavaviljelusviise võrdlevalt põldkatselt aastal 2018 kogutud 

andmete põhjal ja tehtud järeldused on esialgsed. 

 

Tarbimise kasv maailmas suurendab tööstusliku põllumajanduse survet looduskeskkonnale. 

Keskkonnasäästlik ja mahetootmine on tänapäeva toidutootmises kasvav trend, kuid 

käesoleval hetkel sellega inimkonna kasvavat nõudlust toidu järgi rahuldada võimalik ei 

ole.  Mahetootmise saagikuse tõstmiseks on seetõttu vaja paremini mõista viljelusviisist 

tulenevaid füsioloogilisi erinevusi, mis saaki mõjutavad. Sellest tulenevalt uurime 

käesolevas uurimustöös ühe tähtsaima fotosünteesiva organi ehk lipulehe mõju saagi- ja 

kvaliteedi moodustamisele ning erinevustele viljelussüsteemide vahel. 

Tulemuste põhjal leidis kinnitust hüpotees, et tavaviljeluses on tänu mineraalsele 

lämmastikule suurem lipulehtede pindala ja arv taime kohta. Tavasüsteemi väetatud 

variantidel oli maksimumhetkel lipulehtede arv 17-56% ja pindala 14–20% suurem 

võrreldes mahesüsteemi variantidega, kuigi usutav erinevus süsteemide vahel puudus. 

Uurimustöö tulemuste põhjal ei leidnud kinnitust hüpotees, et viljelusviis ei mõjuta lipulehe 

vananemise kiirust ja fotosünteetiliselt aktiivse pinna kestvust. Tavasüsteemi väetatud 

variantide lipulehtede pindala vähenes piimküpsuse algusest kuni küpsemiseni 39% ja 

mahesüsteemis 63%. Lipulehtede arv vähenes õitsemise lõpust kuni küpsemiseni 

mahesüsteemis 87% ja tavasüsteemi väetatud variantidel 41%, samas usutav erinevus 

süsteemide vahel puudus. Uurimustöö hüpoteesid, et lipulehtede arv ja pindala mõjutavad 

talinisu saagikust ja kvaliteeti positiivselt on antud tulemuste põhjal tõene. Terasaak on 
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usutaval määral mõjutatud lipulehtede arvu (p<0,05) ja lipulehe fotosünteesiva pinna poolt 

(p<0,05). 1000 tera massile, proteiinisisaldusele ja gluteenisisaldusele omab lipulehtede arv 

usutavat mõju vahaküpsuses ja keskmine pindala piim- ja vahaküpsuses(p<0,05). Usutav 

erinevus süsteemide vahel esines, kuid variantide vahel enamasti puudus. 

 

Märksõnad: lipuleht,  mahe- ja tavaviljelus, kolletumine, täitumine, terasaak, kvaliteet 
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The aim of this Bachelor thesis was to study the effect of conventional and organic farming 

systems on the quantity, photosynthetic area and senescence of the flag leaf of winter wheat 

and their effect on yield and grain quality. The hypothesis were: 1) winter wheat has larger 

and more flag leaves in conventional system; 2) farming systems do not affect the 

senescence of the flag leaf; 3) the quantity of flag leaves per plant and its surface area 

affects the yield; 4) the quantity of flag leaves and its surface area affect the grain quality. 

The results are obtained from a  a long-term organic- conventional field experiment, 

established in 2008 at Eerika- a part of Estonian University of Life Sciences, based on the 

data collected on 2018. The conclusions are preliminary.  

 

The growth of food consumption increases the pressure from farming industry to the 

environment. Ecologically friendly organic farming is a growing trend in present-day food 

industries, but at the moment it cannot satisfy the humanities growing demand for food. To 

increase the yield potential of organic farming a deeper knowledge must be obtained about 

the physiological diffrences in plant growth that may affect the yield.   That is why one of 

the most important photosynthetical organ- flag leaf was studied, focusing on the effect on 

yield and grain quality and how it differs in farming systems.    

Based on the results, the hypothesis, that conventional farming flag leaf has greater surface 

area and number of flag leaves, was confirmed. Conventinal  fertilized variants had at peak 

17-56% more flag leaves and 14-20% higher surface area than organic system variants, 

while there were no significant difference between the systems  found. The second 

hypothesis that farming system does not affect the senescence of flag leaves, was not 

confirmed. The photosynthetically active area of flag leaf in conventional fertilized variants  

decreased from the end of anthesis to the end of ripening by 39% and in the organic system 

63%.  The number of flag leaves per plant decreased in conventional system from the end 

of anthesis to the end of ripening 41% and in organic system by 87%, although there was 
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no significant difference between the farming systems. The hypothesis, that the number of 

flag leaves and photosynthetically active areas affect positevely on yield and grain quality, 

was confirmed. It was found that grain yield was significantly affected by the number of 

flag leaves (p<0,05) and the photosynthetically active surface area(p<0,05). A 1000 kernel 

weight, protein content and gluten content are affected by the number of flag leaves in 

ripening phase (BBCH83-89) and by the photosynthetically active surface area in grain 

developement and ripening phase (BBCH71-89). There was significant difference between 

the farming systems but rarely from inside the system.   

Keywords: flag leaf, organic- and conventional farming, senescence, grain filling, grain 

yield, grain quality 
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SISSEJUHATUS 
 

Nisu kodustamine umbes 10 000 aastat tagasi tähendas suurt pööret inimkonna 

evolutsioonis ja arengus, võimaldades agraarühiskonna tekkimise (Eckardt 2010). Sellest 

ajast alates on palju muutunud nii inimkond kui ka taim ise, kuid nisu on säilitanud oma 

koha igapäevase toiduainena suurele osale rahvastikust. Prognoositavast rahvastiku ja 

tarbimise kasvust tulenevalt on maailm sunnitud tootma 2050. aastaks 9,73  miljardile 

inimesele 50% enam toitu kui toodeti 2012 aastal ja tegema seda kõike loodusele 

minimaalselt kahju avaldades (The Future…2017: 12, 133). Suurema toidu hulga tagamisel 

on lahenduseks nii tootmisel ja töötlemisel tekkivate kadude vähendamine kui saagi 

suurendamine. Saaki on võimalik suurendada kahel viisil, kas laiendades külvipinda või 

tõstes saagikust. Kuna piisavalt palju uusi põllumassiive kasutusele võtta niipea võimalik 

ei ole, tuleb tugineda saagikuse tõstmisele (Ibidem: 136‒137). Saagikuse tõusu 

tootmisühiku kohta saame tagada läbi sordiaretuse, kahjurite tõrjumise ja kasvukeskkonna 

täpsema reguleerimise. Taime kasvukeskkonnale avaldab tugevat mõju ilmastik, mida 

efektiivselt mõjutada veel ei suudeta. Biootiliste stressorite vastu on see-eest leitud 

efektiivsed keemilised vahendid, mistõttu keskendumegi taime toitainetega varustamisele, 

sest seda saab inimese poolt kergelt mõjutada. 

 

Taimede toitumine on üks tähtsamaid aspekte saagi moodustumisel, omades otsest mõju  

taime arengule ja füsioloogiale. Piisav toitainete kogus tagab suure fotosünteesivate 

kudede pindala ja võrsete arvu taime kohta, andes võimaluse rohkem energiat 

konverteerida ja seda hiljem saaki paigutada. Toiteelementidest kõige tugevamat mõju 

avaldab lämmastik, suurendades taime biomassi ja aeglustades vananemist (Langer, Liew 

1973). Fotosünteesivatest organitest omab saagi kujunemise juures tähtsat rolli tipmine ja 

kõige pikemalt fotosünteesiv leht e lipuleht, millest usutakse pärinevat 30% saagist 

(Hashim et al 2017). 

  

Samuti on tõusutrendi näitamas ka inimeste teadlikkus toidu tervislikkuse ja tootmisest 

tulenevate keskkonna mõjude kohta. Inimesed eelistavad toitu, mis on 

taimekaitsevahendite vaba, toitev ja toodetud keskkonnale minimaalse mõjuga. Tarbija 
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eelistuste muutus ja dotatsioonid on pannud aluse mahepõllumajanduse kiirele arenemisele 

Euroopas. Madalama saagikusega mahepõllumajandusliku toodangu hind on mitmeid 

kordi kõrgem tavatoodangu omast, mis võimaldab tootjatel paremat konkurentsivõimekust 

saavutada (Organic Farming… 2016). 

Levinud on arvamus, et mahepõllumajanduslikult kasvatatud toit on toitvam, tervislikum ja 

keskkonnasõbralikum kui tavaviljeluses toodetud toit. Sellest lähtuvalt korraldati Eesti 

Maaülikooli Eerika katsejaamas mahe- ja tavaviljelussüsteemide võrdluskatse, kus 

võrreldakse erinevate kultuuride kasvatamisel ilmnevaid erinevusi viljelussüsteemide 

vahel. Käesolevas uurimustöös on kesksel kohal talinisu lipuleht. Mõõdame lipulehe mõju 

saagi ja saagikvaliteedi kujunemisel, ning viljelusviisi mõju lipulehtede arvule, suurusele ja 

kestvusele. Töö põhineb kirjanduslikel allikatel ja pikaajaliselt katselt aastal 2018 kogutud 

andmete põhjal.  

 

Selle uurimustöö hüpoteesiks on, et: 

1) tavaviljeluses on talinisu taimel rohkem lipulehti ja suurem keskmine lipulehe pindala  

2) viljelusviis ei mõjuta lipulehe vananemise kiirust ja  fotosünteetiliselt aktiivse pinna 

kestvust 

3) lipulehtede arv ja  keskmine fotosünteesiv pindala on positiivses korrelatsioonis 

saagikusega; 

4) lipulehtede arv ja keskmine fotosünteesiv pindala mõjutavad terasaagi  kvaliteeti  

 

Töö  eesmärgid:  

Uurida välja, millisel määral avaldab  

1. viljelusviis mõju talinisu lipulehe fenoloogiale ja fotosünteesiva pinna kestvusele; 

2. talinisu lipulehtede arv ja keskmine fotosünteesiv pindala mõju saagikusele; 

3. talinisu lipulehtede arv ja keskmine fotosünteesiv pindala mõju saagi kvaliteedile. 

  

Siinkohal kasutan võimalust tänada  toetuse eest AS Balti Veski, Rotalia Foundation 

(USA) ning juhendajat, Maarika Alarut.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Talinisu  
 

Talinisu on ülemaailmselt levinud teravili, andes 26% maailma teravilja saagist, mis katab 

inimkonna jaoks 18% energia- ja 20% valgu tarbimisest (FAO 2019). Nisu on toiduainena 

maailmas tähtsal kohal, kuna tegemist on agronoomiliselt kohastumisvõimelise ja 

saagikindla taimega, mille saaki on lihtne hoiustada ja kerge töödelda, olles eelkõige 

eelistatud tänu oma  heade küpsetus- ja  organoleptiliste omaduste poolest (Bread Wheat 

2002: 1‒2). Nisu, mis toiduvilja kvaliteedile ei vasta, leiab kasutust loomade söödas 

proteiiniallikana või tööstuses (Ibidem : 1‒2).   2017. aastal kasvatati Eestis  talinisu kokku 

102 400 hektaril, 2015‒2017. a keskmise saagikusega 4,3 tonni hektarilt, mis on 21% 

madalam EL keskmisest saagikusest (Eurostat 2019; Statistikaamet 2019). Mahenisu 

saagikus oli 2008‒2015 aastal aga 44 kuni 66% väiksem tavaviljeluse nisust ja ei oma 

kasvutrendi (Statistikaamet 2019; Leemet 2016). 

 

 Nisu perekonnas on üle 20 liigi, millest laiemalt kasutatakse kahte, harilik e pehme nisu 

(Triticum aestivum  L.; 42 kromosoomi)  95% kogutoodangust ja kõva nisu (Triticum 

durum L. ; 28 kromosoomi) 5% kogutoodangust  (Lepajõe 1983: 5; Shewry 2009). Pehme 

nisu kasutatakse laialdaselt heade küpsetusomaduste tõttu, kõva nisu sobib rohkem pasta, 

kuskusi ja manna valmistamiseks (Bread Wheat 2002: 483). Nisu sordid jaotatakse 

omakorda  jarovisatsiooniperioodi olemasolu alusel suvi- ja talinisu sortideks. Talinisu 

kasvatamise eelised on võimalus kasutada ära pikema perioodi jooksul saadav niiskus, 

soojus ja päikesekiirgus kiirema kasvu saavutamise eesmärgil.  Suvinisu eeliseks on 

lühema ajaga saavutatud kõrgemad kvaliteedi näitajad ja talvitumisest tulenevate ohtude 

puudumine (Bread Wheat 2002: 1; Maghirang et al 2006).   

 

Nisuterad sisaldavad keskmiselt 100g kohta 13,1g vett, 327 kcal, 12,61g valku, 1,54g 

lipiide, 71,18 g süsivesikuid, 12,2g kiudaineid ja 0,41g suhkruid (USDA 2019)  Nisu 

kvaliteedinäitajatest  on tähtis kleepvalgu ehk gluteeni  sisaldus ja elastsus, mis taigna 
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kerkimise käigus peab eraldunud CO2 paremini kinni tagades parema kerkimise (Lepajõe 

1983: 9). 

   

Nisu eelistab kasvada laiuskraadide 67° N ja 45° S vahel viljakatel savimuldadel, mis on 

omadustelt  neutraalse või õrnalt happeliste reaktsiooniga, kõrge toitainete ja orgaanika 

sisaldusega (Feldman 1995; Lepajõe 1983: 33). Talinisu optimaalset külvi teostatakse 

septembri esimesel dekaadil  külvisenormiga 400 id. seemet m‒2, reavahega 12‒15 cm ja  

külvisügavusega 3‒5 cm mulda (MES 2019). 

 

 

1.2 Maheviljelus  
 

Tarbijate teadlikkuse kasv toidu tervislikkusest ja selle tootmisest tulenevate 

keskkonnamõjude kohta on toonud maailmas kaasa mahepõllumajanduse kiireloomulise 

kasvu viimase 30 aasta jooksul (Organic Farming… 2016). Mahepõllumajanduslik maa 

moodustab Eestis 2017. aastal 196 441 hektarit (millest talinisu 3046 ha), mis teeb 19 % 

kogu põllumajandusliku maa pindalast, kasvades võrreldes 2013 aastaga 30%.  Samal ajal  

maheteravilja saagikus kasvutrendi ei näita, olles mahenisul keskmiselt 49‒67% väiksem 

tavasüsteemi saagikusest (Statistikaamet 2019; Leemet 2016). Kui maheviljeluse 

madalamat saagikust põhjustavad bioloogilised tegurid, siis kasvutrendi puudumise 

põhjuseks võib olla mahetootjate madal investeerimisvõimekus ja aeglane 

tootmistehnoloogia areng. Sellist kiiret kasvu on põhjustanud peale nõudluse kasvu veel 

riigi ja Euroopa Liidu poolsed toetused ning mitmekordselt kõrgem toodangu müügihind 

(Carlsson et al 2009: 9; Mäder et al 2007). 

 

Mahetootmise all peame silmas tootmissüsteemi, mis hoolitseb ökosüsteemide heaolu eest, 

tagades jätkusuutliku tootlikkuse, umbrohtude-, kahjurite- ja haiguste kontrolli läbi 

bioloogilise funktsionaalse mitmekesisuse, orgaanilise aine taaskasutamise, sordiaretuse, 

veekasutuse ja mullaharimise (Codex Alimentarius … 2007:4). Jättes kõrvale sünteetilised 

väetised, sünteetilised taimekaitsevahendid ja mitte looduslikud sordiaretuse meetodid. 

Kasutades eelnevalt mainitud mahetootmise agrotehnoloogilisi võtteid on mahepõldudel 

suurem mulla süsiniku sisaldus, toitainete kasutamise efektiivsus ja elurikkus võrreldes 

tavaviljeluse põldudega (Mondelaers et al 2009; Schrama et al 2018). 
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Mahepõllumajandusliku tootmisega käivad aga kaasas ka probleemid, nimelt pole 

orgaanilise väetisega antud toiteelemendid ja bakterite poolt õhust seotud N2 vabanemine 

toitekeskkonda sünkroonis taime kasvu vajadustega, mis tähendab kasvuvälisel ajal 

nitraatide leostumist ja kiire kasvu aegset defitsiiti (Trewavas 2001). Problemaatilised on 

veel umbrohtude levik, taimehaigused ja kahjurid, mille vastased meetmed maheviljeluses 

ei pruugi olla efektiivsemad, ohutumad ega rohkem keskkonnasõbralikumad võrreldes 

tavaviljelusega (Ibidem). Väiksem saagikus tähendab omakorda mahetootmise suuremat 

kasvuhoonegaaside emissiooni, kuna tootmisühiku kohta saadav väiksem saak suurendab 

vajadust lisa tootmismaa järele (Searchinger et al 2018). Lisaks tekitvad mahetootmises 

probleeme madalaid kvaliteedinäitajad  nagu proteiini- ja gluteenisisaldus, mis 

raskendavad toodangu väärindamist (Campiglia et al 2015).  

 

 

1.3 Tavaviljelus 
 

Kui tahame toidu tootmisega  rahuldada rahvastiku ja tarbimise kasvuga kaasaskäiva 

suurema nõudluse, oleme sunnitud kaaluma kõikvõimalike tehnoloogiliste ja innovaatiliste 

lahenduste kasutamist selle saavutamiseks. Maailmas laialt kasutusel olevad sünteetilised 

väetised, sünteetilised taimekaitsevahendid ja GMO-d on headeks näideteks saagikuse 

kiireloomulisest suurendamisest tehnoloogiliste vahendite abil. Nende abil on võimalik 

tagada õigeaegselt vajalik toitainete kogus, efektiivne kaitse kahjurite vastu ja geneetilise 

saagipotentsiaali maksimeerimine (Lepajõe 1983:104‒105; Klümper, Qaim 2014).  

 

Need maheviljeluses mitte kasutatavad võtted võivad endaga kaasa tuua suuri 

muutusi  keskkonnas (Tilman et al 2001).  Intensiivse põllumajanduse tugev mõju avaldub 

eelkõige läbi ökosüsteemide muutmise, kasutades suurt hulka limiteeritud ressursse nagu 

vesi, lämmastik ja fosfor, viies keskkonda pestitsiidide ja muutes looduslikke alasid 

põllumaaks (Ibidem). Need muutused keskkonnas saavad aluseks probleemidele nagu 

veekogude eutrofeerumine, pestitsiidide kuhjumine organismides ja elurikkuse vähenemine 

(Wijnen et al 2015; Gerber et al 2015; Hole et al 2005). Kuigi mineraalväetistega 

võimaldatav täpne ja kontsentreeritud väetamine annab taimele kasvu eelise, toob 

lämmastikväetiste suurem kogus kaasa ka lämmastiku kasutamise efektiivsuse (NUE) 

vähenemise tavaviljeluses (Houshmandfar et al 2008).  
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1.4 Lämmastik 
 

Lämmastik on taimede toitumises üks tähtsamaid elemente, kuuludes elutähtsate 

produktide nagu nukleiinhapete ja ensüümide koostisesse. Kuigi lämmastik on looduses 

üldlevinud element primaarsete kivimite ja atmosfääri koostises, moodustab sellest 

orgaanilise aine koostises olev vaid murdosa. Taimedele on lämmastik omastatav 

vaid  NO3
- või NH4

+ kujul, mida taim saab orgaanilise aine mineraliseerumisest või  

mineraalväetistest (Wheat: Ecology… 1999: 68; Gooding,  Davies 1997). Lämmastikuga 

väetamine suurendab oluliselt vegetatiivset kasvu ning pikendab selle ajalist kestust, 

panustades oluliselt saagi struktuurelementide kujunemisse. Lämmastiku liigse kasutamise 

puhul suureneb lamandumise oht ja toimub luksustarbimine. Lämmastiku puudus 

omakorda väljendub taimedel aga pead kandvate võrsete arvu, terade arvu peas ja terade 

arvu pähikus vähenemises ning madalamates kvaliteedi näitajates (Wheat: Ecology... 1999: 

71‒72, 108). Tavaviljeluses kasutatakse peamise lämmastiku allikana mineraalset 

lämmastikku, mida on võimalik anda vastavalt taime füsioloogilistele vajadustele kogu 

kasvuperioodi vältel nii juurte kui lehtede kaudu. Mineraalsete lämmastikuga väetamisel 

kaasnevad sageli negatiivsed mõjud nagu madal NUE, tootmisel kasutatav suur energia 

hulk ja liigse lämmastiku leostumine keskkonda (Mosier et al 2004). Selle vältimiseks 

kasutatakse jaotatud väetamist, mille abil suureneb saak ja paraneb kvaliteeti (Jiang et al 

2014). Maheviljeluses on taimele peamiseks lämmastiku allikaks mineraliseeruv 

orgaaniline aine nagu haljasväetised või loomasõnnik, mis suurendavad mulla orgaanilise 

C % ja ei vaja otseselt fossiilkütuseid selle tootmiseks. Paraku on orgaanilise aine 

mineraliseerumisel lämmastiku vabanemine pikaajaline ja ebaühtlane, olles mitte 

vastavuses taime vajadustega (Trewavas 2001). Nii võib see kaasa tuua defitsiidi ajal, kui 

tema vajadus on suur, või üleliigse lämmastiku leostumise väljaspool intensiivset 

kasvuaega (Ibidem).  

 

 

1.5 Lipulehe kujunemine ja selle mõju saagikusele 
 

Lipuleht on kõige viimasena välja arenev tipmine leht enne pea loomist, alustades 

väljumist vahetult enne viljatupe paisumist ja püsides fotosünteesivana kuni terade 
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küpsemiseni. Lipulehe mõju saagi kujunemisel omab erilist tähtsust kuna a) on viimasena 

vananev/kolletuv leht b) asub taime tipmises osas ja võtab vastu rohkem valgust kui 

alumised lehed ja c) asub vaskulaarselt lähemal peale kui teised lehed (Lupton 1972; MES 

2019). Tänu võimalusele assimileerida pikema aja jooksul terade vahetus läheduses, 

usutakse lipulehest pärinevat 30‒35% terasaagist (Hashim et al 2017) ja vähemalt 45% 

süsivesikutest (Lupton 1972). 

 

Saagi kujunemise aluseks on peade arv m2 kohta, mis kujuneb välja õitsemisfaasi alguseks, 

olles mõjutatud paljudest teguritest nagu genotüüp, agrotehnika ja kasvukeskkond (Xu et al 

2015). Peade arvu kasvuaegse kujunemise tähtsaimaks protsessiks on võrsumine, mille 

käigus välja kujunev kõrvalvõrsete hulk  panustab  taime kuju, fotosünteesiva pinna 

suuruse ja päid kandvate võrsete arvu moodustumisse. Initsieeritud kõrvalvõrsete kogu 

arvust on 10-80% määratud hukkuma erinevatel põhjustel ja see leiab aset kõrsumisest 

õitsemiseni (Ibidiem). Lipulehtede arv taime kohta sõltub seega eelkõige kevadise 

võrsumise edukusest.    

 

Teiseks oluliseks saagistruktuuri elemendiks on terade mass peas, mis moodustub terade 

arvust ja keskmisest  tera massist. Terade arvu kujunemine algab  kõrsumise keskpaigas, 

kus moodustuvad esialgsed õiealged, määrates ära maksimaalse terade arvu. Loodud 

õiealgmetest jõuavad tera täitumiseni vaid osa, mis on oluliselt mõjutatud toitainete 

kättesaadavusest kiire kasvu ajal (Wheat: Ecology... 1999: 22; Fischer 1985). Siinkohal on 

oluline roll just lipulehel, mille assimileerimise maht määrab terade arvu moodustumise 

peas (Rawson, Bagga 1979).  

 

Kui  esialgne teraalgmete arv on juba teada kõrsumise keskel, siis terade mass moodustub 

alles peale õitsemist, kus toimub toitainete ümber paigutumine vegetatiivsetest osadest 

generatiivsetesse. Enamus teradesse paigutatavatest toitainetest pärinevad  lipulehest, 

õitsemiseelsest reservist ja pea fotosünteesist olles aluseks tera massile. (Sanchez-Bragado 

et al 2016). Lipulehe panus terade täitumisel tuleneb suurema pindalaga ja pikema perioodi 

jooksul fotosünteesides, tagades läbi selle suurema hulga assimilaatide paigutamine saaki 

(Hafsi et al 2013). Kindlasti tuleb arvestada ka lämmastikuga väetamise süsteemset mõju, 

mis annab positiivse efekti kõigile saagistruktuuri elementidele, võimaldades biomassi 

kaudu suurendada fotosünteesivat pinda (sh lipulehte)  ja tänu sellele siduda rohkem 
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energiat keemiliste sidemetena, mida lõpuks teradesse transportida (Zhao et al 2008; 

Langer, Liew 1973).   

 

 

1.6 Kvaliteedi kujunemine 

  
Nisu tera kvaliteet on põllumajanduses kriitilise tähtsusega, määrates ära saagi edasise 

kasutamise võimalused ja hinna. Kvaliteedi kujunemist mõjutavad mitmed tegurid nagu 

taime genotüüp, toitainete kättesaadavus, agrotehnika, mullastik ja kasvuaasta ilmastik 

(Brooker et al 1992). Kvaliteedi kujunemine toimub kasvuperioodi lõpposas tera täitumise 

faasist kuni tera küpsemiseni, mille käigus toimub valkude ja süsivesikute transport 

biomassist teradesse. Sellel perioodil on taimed tundlikud erinevate stressorite suhtes, mis 

mõjutavad toitainete sünteesi ja transporti, mõjudes enamasti halvasti terade massile kuid 

tõstes proteiinisisaldust (Spiertz et al 2006). 

 

Kvaliteedi erinevused viljelussüsteemide vahel annavad katsetes tihti vastuolulisi tulemusi. 

Świtek et al (2019) ja Campiglia (2015) leidsid, et tavaviljeluses on tänu 

lämmastikväetistele oluliselt suurem terade proteiini- ja gluteenisisaldus, mis mõjutab ka 

küpsetusomadusi. Samas Mäder et al (2007) oma 21 aastat kestnud põldkatse tulemusena 

viljelussüsteemi  olulist mõju toiteväärtusele ega küpsetusomadustele ei täheldanud. 

Erinevate tulemuste vasturääkivuste põhjuseks on arvatavasti erinevad kasvukeskkonnad, 

genotüübid, väetusvariandid ja väetised (Campiglia et al 2015). 

 

1000 tera mass on oluline parameeter saagikuse kujunemisel, mis näitab 1000 loetud tera 

massi (Wu et al 2018). 1000 tera massile omab olulist mõju keskkond, agrotehnika, vee- ja 

toitainete kättesaadavus. Terade täitumise ajal fotosünteesitakse 70‒90% terade kuivaine 

massist, mis väljendab tugevat seost just lipulehega (Austin et al 1977).  Selle käigus 

transporditakse lipulehes fotosünteesitud süsivesikud ja valgud teradesse, kus need 

talletatakse endospermi koostisesse. Terade täitumisel on peale lipulehe oluline veel 

fotosünteesiv pind viljapeal, mille kaudu seotud süsiniku kogus on ekvivalentne 17‒30% 

moodustunud terade massist (Thorne 1965).  

 

Kõrge proteiini sisaldus teras on oluline näitaja nii küpsetusomaduste kujunemise kui 

söödaväärtuse seisukohalt. Proteiinisisaldus on tugevalt seotud kasvu tingimuste ja taimele 
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omastatava lämmastiku kogusega keskkonnas, olles sageli pöördvõrdeline terasaagiga. 

Proteiini koguse suurendamiseks kasutatakse jaotatud väetamist, mis võimaldab tõsta nii 

sisaldust (%) kui kogu saaki (kg/ha). Teadaolevalt  70‒90% teradesse liikuvast 

lämmastikust on taimes juba enne õitsemist, sellest saame järeldada, et proteiini sisaldus 

saagis sõltub otseselt taime võimekusest valke biomassist (sh lipulehest) teradesse ümber 

paigutada. (Lepajõe 1983: 40; Wheat: Ecology... 1999:104 ).  

 

Gluteen ehk kleepvalk on oluline parameeter nisu töötlemise juures, tagades küpsetamisel 

taigna kerkimise, toote õhulisuse ja kaubandusliku väljanägemise (Wheat: Ecology... 1999: 

87). Gluteeni sisaldust mõõdetakse  gluteenvalkude osakaaluna kogu valkude hulgast. 

Liikumine terasse toimub üldiselt  valkudest kõige viimasena, saades alguse isegi nii hilja 

kui 20 päeva pärast õitsemist (Vlasenko et al 2010). Nagu teisedki valgud on ka gluteeni 

sisaldus mõjutatud lämmastikuga väetamisest just taimede hilistes kasvufaasides, mis tagab 

pikenenud lipulehe fotosünteesi ja selle positiivse mõju gluteeni sisaldusele  (Ibidem; 

Wheat: Ecology 1999: 106).
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1 Katse metoodika 

 

Pidev diskussioon arenenud riikide  ühiskondades mahetoodangu ja tavatoodangu 

erinevuste üle ajendas 2008. aastal looma  pikaajalise põldkatse Eesti Maaülikooli Eerika 

katsepõllule võrdlemaks mahe- ja tavaviljelusviisi pika-ajalist mõju erinevate kultuuride 

saagile ja saagi kvaliteedile. Katsepõllu mullatüüp on näivleetunud kahkjas muld, Stagnic 

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

huumuskihi tüsedus keskmiselt 30 cm ja mulla lõimiseks liivsavi (Reintam, Köster 2006); 

mulla süsinikusisaldus oli 1,55%, üldlämmastiku sisaldus 0,14%, liikuva fosfori sisaldus 

128,54 mg kg‒1, liikuva kaaliumi sisaldus 134,01 mg kg‒1, magneesiumi sisaldus 154,83 

mg kg‒1, kaltsiumi sisaldus 1317,67 mg kg‒1 ja mulla pHKCl 5,8. Seda tüüpi mullad on 

kujunenud moreentasandikele, kus lähtekivimiks on enamasti punakaspruun 

karbonaadivaene liivsavimoreen. Näivleetunud mulla ülemised horisondid on nõrgalt 

happelise reaktsiooniga või neutraalsed, kuna neid lubjatakse, looduslikus olekus on 

mullad happelised. Peale lupjamist on nad sobilikud enamikule kultuuridele, ning võib 

hinnata üle keskmise viljakateks. Kuna mulla ülakiht sisaldab enamasti saviliiva või kerget 

liivsavi, siis on neid muldi ka kerge harida (Penu 2006). 

Mahe- ja tavaviljelussüsteemis kasutatakse viie-väljalist külvikorda, kus kultuuride 

järjestus on:  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.). Antud külvikord esineb katses neljas korduses, kusjuures 

igas korduses rakendatakse 7 erinevat väetamisrežiimi. Erinevad väetisvariandid asetsevad 

katses süstemaatilise plokksüsteemina. Katselapi pindala oli 60 m2 , kus variandid ja 

kordused olid üksteise kõrval ilma eraldusvaheta, kuid mahe- ja tavasüsteemi blokk oli 

teineteisest eraldatud 18m laiuse rohuribaga vältimaks väetamise ja pestitsiidide mõju 

tavasüsteemist.  

Maheviljelussüsteemi külvikorras oli 3 erinevat väetusvarianti (M1, M2 ja M3), mis 

erinesid üksteisest lämmastiku allika ja koguse poolest. M1 variandis (mahesüsteemi 
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kontrollvariant) kasutati lämmastikuallikana külvikorras olevate liblikõieliste (Pisum 

sativum L. ja Trifolium pratense L.) poolt seotud õhulämmastikku; M2 variandis lisandus 

N2 allikale ka talviste vahekultuuride poolt seotud lämmastik. Vahekultuuridena kasvatati  

talinisu, kartuli ja herne järel vastavalt talirukki (Secale cereale L.) + talirüpsi (Brassica 

napus ssp. oleifera var. biennis) segu, talirukist (Secale cereale L.), ja talirüpsi (Brassica 

napus ssp. oleifera var. biennis), mis külvati vahetult peale põhikultuuri koristust ja künti 

mulda peale lume sulamist aprillis. M3 variandis lisandub õhulämmastikule  N2-le ja 

talvistele vahekultuuride poolt seotud lämmastikule ka komposteeritud veisesõnnik, mida 

anti kartulile 20 t ha‒1, odrale ja talinisule 10 t ha‒1. Hiljem kasutatakse tekstis variantide 

M2 ja M3 puhul väljendit „mahesüsteemi väetatud variandid“. 

Tavasüsteemis oli kasutuses 4 väetamisrežiimi, mis erinesid üksteisest mineraalse 

lämmastiku koguste poolet: N0 – tavasüsteemi kontrollvariant, mille ainukeseks 

lämmastikuallikaks on külvikorras kasvatatud liblikõieliste (hernes ja ristik) poolt seotud 

õhulämmastik N2; teisi variante N50, N100 ja N150 väetati mineraalse lämmastikväetisega 

ammooniumnitraat (NH4NO3),  kus lämmastiku kogused olid vastavalt 50, 100 ja 150 kg 

N ha‒1. Lisaks said 3 viimast väetisvarianti külvieelselt 25 kg ha–1 fosforit ja 95 kg ha–1 

kaaliumit. Lämmastikväetis anti talinisule varakevadel võrsumisfaasi alguses, N100 ja 

N150 lämmastiku kogused anti kahes jaos vastavalt 50+50 ja 100+50 kg ha–1 . Teine osa 

väetisest anti talinisule loomiseelses faasis 

Antud bakalaureuse töö käsitleb põldkatse külvikorras olnud kultuuridest ainul talinisu ja 

uuritud perioodiks oli talinisu talvitumisjärgne kasvuperiood  2018.a.  

 

2.2 Agrotehnoloogia 
 

 

Talinisu Fredis külvati  22. septembril 2017.a. Külvile eelnevalt põld freesiti. Sügisel 

väetati talinisu PK kompleksväetisega ja mulda viidud PK kogused olid vastavalt 25–95 kg 

ha–1.  Lisaks kompleksväetisele anti AN34,4 15 kg ha‒1, mis tegi lämmastiku tegevaine 

normiks 5 kg ha‒1. Ülejäänud lämmastiku kogused lisati kevadel talinisu võrsumis- ja 

loomiseelses faasis. Maheviljeluse M3 variant sai kasvuaegselt (pealtväetisena 

varakevadel) hästi komposteeritud sõnnikut 10 t ha‒1, mis hiljem äkkega ühtlaselt laiali 

laotati. Tavaviljelussüsteemi variantidel kasutati umbrohtude tõrjeks herbitsiidi Sekator 
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OD kulunormiga 150 ml ha‒1. Koristusele eelnevalt võeti põldudel vihu proovid. Talinisu 

koristus toimus 25. juulil, mis oli tavapärasest kaks nädalat varem. 

 

 

2.3 Proovide võtmine ja analüüsimeetod 
 

Selleks, et selgitada viljelusviisi mõju talinisu lipulehe kujunemisele ja suurusele ning 

omakorda selle mõju terasaagi suurusele ja kvaliteedile, võeti 2018. a. kõigilt 

katsevariantidelt (kokku 28 varianti; 7 väetisvarianti x 4 kordust) talinisu proovid tema 

erinevates arengufaasides BBCH 39 kuni 70. Andmetöötluses on kasutatud 4 proovivõtu 

aega – 13. 06., 19. 06, 27.06 ja 09.07. 2018, kui talinisu arengufaasid olid vastavalt BBCH 

68, 72, 82 ja 85 e hiline õitsemisfaas, varajane piimküpsus, varajane vahaküpsus ja 

vahaküpsusfaas. Juhuslikult võetud taimedel määrati kõrte mass, juurte mass, lehtede mass, 

võrsete arv, lipulehtede arv ja pindala. Iga omaduse iseloomustamiseks oli andmetöötluse 

valimis 112 näitajat ( 7 väetisvarianti x 4 kordust x 4 proovivõtu aega). Igalt katselapilt 

koguti kuni 30 lipulehte, mis skaneeriti sisse skänneriga Canon, lisades juurde ka referents 

mõõdu. Programmi ´´imageJ´´ abil mõõdeti lehtede pindala pikslites ja konverteeriti see  

ühikuks cm2 (Glozer 2008). 

Talinisu koristati kombainiga Sampo, mille heedri laius on 2 m ja terasaagi arvestuslapiks 

oli seega 20 m2.  Puhastatud ja kuivatatud viljast määrati või leiti arvutuslikult: 1000 tera 

mass (g), proteiini sisaldus terades (%), märja teraliimi sisaldus (%). 

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

agrokeemia osakonna keemialaboris. Ahjus kuivatatud sõnnikuproovide üldlämmastiku 

(Nüld) sisaldus määrati kuivtuhastamise meetodil vario MAX CNS elementanalüsaatoriga 

ELEMENTAR (Agricultural Research… 1986). Sõnniku üldfosfori (Püld) ja üldkaaliumi 

(Küld) kontsentratsiooni määramiseks kasutati märgtuhastamismeetodit väävelhappe lahu-

sega. Proteiinisisaldus saadi tera lämmastikusisalduse korrutamisel 5,75. Talinisu terade 

gluteenisisalduse määramiseks kuivatati terad eelnevalt 60 °C juures ning terade 

jahvatamiseks kasutati laboratoorset Perten Instruments veskit LM 3100 (Perten 

Instruments 2018). Kleepvalk määrati  täisterajahust (niiskusesisaldus 14%) Perten’i 

meetodil kasutades Perten Instruments aparaate Glutomatic 2100 (ICC-Standart No. 155 

1994; Perten Instruments 2018). 
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2.4 Ilmastikutingimused 
 

Meteoroloogilised andmed koguti  ilmajaamast, mis asub kahe kilomeetri kaugusel põld-

katsest (tabel 1). 

Tabel 1. Keskmine temperatuur (°C)  ja sademete summa (mm) aastal 2018 võrrelduna 

pikaajalise keskmisega (1969 –2018). 

 

 

Ilmastiku tingimused talinisu kasvuks ja arenguks ning suurema terasaagi saamiseks olid 

aastal 2018 ebasoodsad. Suurema terasaagi seisukohalt on oluline võrsumisfaas ja talinisu 

jaoks on selleks kriitiliseks ajaks maikuu. 7 korda väiksem sademete summa mais ei 

soodustanud taimede võrsumist ja piisava maapealse biomassi teket. Ebasoodne oli talinisu  

jaoks ka pikaajalisest keskmisest näitajast 3,1°C kõrgem temperatuur juulikuus, mille tõttu 

toitainete liikumine vartest ja lehtedest teradesse oli ilmselt takistatud. Väga kõrge 

temperatuur juulis põhjustas ka väga varase lipulehtede kolletumise ja fotosünteesiva pinna 

kiire vähenemise. 

Kuu Keskmine temperatuur, °C Sademete summa, mm 

2018.a. 1969‒2018 2018.a. 1969‒2018 

Aprill 7,2 5,0 28 29 

Mai 15,9 11,5 8 56 

Juuni 15,9 15,3 61 77 

Juuli 20,7 17,6 14 69 

August 18,9 16,2 29 87 

Keskm/kokku 15,7 13,1 140 318 
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2.5 Statistiline andmetöötlus 
 

Andmeanalüüsiks kasutati Microsoft Excel´i statistilisi teste ja Data Analysis paketti. 

Usutava mõju ja selle suuruse mõõtmiseks kasutati ANOVA ühefaktorilist 

dispersioonanalüüsi,  korduste ja variantide vahelise statistilise usutavuse määramiseks 

kasutati kirjeldavat analüüsi. Korrelatsioonanalüüsi abil leidsime erinevate näitajate 

vahelisi seoseid.  Keskmised tulemused on esitatud koos standartveaga, tulemuste usutavus 

on esitatud 95, 99 ja 99,9% tõenäosuse juures (vastavalt p<0,05; p<0,01; p<0,001).  
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3. TULEMUSED JA  ARUTELU 
 

Antud peatükis käsitletakse EMÜ PKI Eerika katsejaamas pikaajalise põldkatse raames 

aastal 2018 läbiviidud talinisu lipulehe kasvu ja arenguga seotud tulemusi. Nagu eespool 

Materjal ja Metoodika peatükis kirjeldati, kasvatati talinisu nii mahe- kui ka tavasüsteemis 

ja see mõjutas talinisu ja tema lipulehe kasvu suurel määral: orgaaniliste ja mineraalsete 

väetiste mõju talinisu kevadisele võrsumisele ja lipulehtede arvule taime kohta, lipulehe 

pindala suurusele ja väga olulisel määral lipulehe püsimisele rohelisena, st 

fotosünteesivana. Teraviljade õitsemisjärgsel  tera täitumise perioodil toimub toitainete ja 

lahustunud valkude remobiliseerimine vananevatest lehtedest teradesse (Gregersen et al 

2008). Toitainete liikumine lehtedest toob endaga kaasa lehtede kolletumise, millega 

kaasneb fotosünteetiliselt aktiivse pinna vähenemine (Ibidem). Selles protsessis on oluline 

osa lipulehel, sest tipmise lehena fotosünteesib tema kõige kauem ja kolletub viimasena 

mõjutades nii oluliselt 1000 tera massi ja mahumassi ning kogu terasaaki (Hashim et al 

2017). Samas lipulehe pindala suurust ja püsimist rohelisena ja fotosünteesivana mõjutab 

suurel määral omakorda põllumehe poolt kasutatav väetamissüsteem (Zhao et al 2008). 

 

 

3.1 Lipulehtede arv ja suurus taime kohta. 
 

Lipulehtede arv talinisu taimedel on mõjutatud tema kevadisest võrsumisest, mis omakorda 

sõltub suurel määral väetamissüsteemist (Xu et al 2015). Antud katses ühe aasta andmete 

põhjal selgus, et keskmine lipulehtede arv taime kohta oli piimküpsuse alguses (19.06) 

suurim N50 variandis, st 2,0 tk ja madalaim M1 variandil e 1,28 lipulehte taime kohta, 

olles tavaüsteemis keskmiselt 17‒56% suurem mahesüsteemiga võrreldes. 2018. a. mahe- 

ja tavasüsteemi väetisvariantidel kasvanud talinisu taimede lipulehtede arv taime kohta oli 

usutavalt erinev ainult mahesüsteemi kontrollvariandi ja tavasüsteemi N50 ja N100 vahel 

(M1 variandi talinisul oli lipulehti 25‒30% vähem kui N50 ja N100 variantide talinisul; 

joonis 1).  Kirjeldava statistikaga leitud usaldusastme abil  näeme, et variantide vahelised 

erinevused on valdavalt ebausutavad, mida on põhjustanud arvatavasti ebapiisav proovide 
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arv ja  ekstreemsed ilmastikuolud kevadisel võrsumisperioodil, mis takistasid lämmastiku 

mõju võrsete arvule. 

Seost väetamise ja lipulehtede arvuga kinnitavad ka (Zörb et al 2018) ja (Darwinkel 1978), 

kes on leidnud, et just võrsumise alguses lämmastikuga väetamisel on tugev positiivne 

mõju peade arvule taime kohta, mis on otseselt seotud lipulehtede arvuga taime kohta.  

 

   

Joonis 1.   Lipulehtede arv talinisu taime kohta (tk) erinevatel väetisvariantidel 13.06 ja 

19.06 keskmisena.   

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant; M2 – mahesüsteemi talviste vahekultuuridega 

variant; M3 – mahesüsteemi variant, kus talvistele vahekultuuridele lisaks anti ka sõnnikut; 

N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100 ja N150 – tavasüsteemi variandid, mis said 

mineraallämmastikku vastavalt 50, 100 ja 150 kg N ha–1. 

**erinevad tähed joonisel tähistavad usutavat erinevust variantide vahel; keskmised 

näitajad on esitatud standartveaga. 

 

Lipulehtede arvukust ja suurust kajastab kaudsel määral talinisu maapealse biomassi 

suurus. Talinisu maapealne biomass oli 2018.a. saavutanud oma maksimumi 

piimküpsuseks (27.06) ning mahesüsteemi variantides jäi ühe taime biomass prooviaegade 

13. ja 29. juuni  keskmisena 7–39% võrra väiksemaks kui tavasüsteemi variantides (joonis 

2). Keskmine biomass jäi 5,96 g (M3)  ja 9,7 g (N50) vahele taime kohta. 

Korrelatsioonanalüüs näitas, et biomassi suuruse ja lämmastiku annuste vahel oli positiivne 

korrelatsioon, kusjuures korrelatsioonikoefitsiendid olid varajasest piimküpsusest kuni 

hilise vahaküpsuseni r=0,33, r=0,50 ja r=0,44; p väärtused  vastavalt p<0,05, p<0,01 ja 
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p<0,05). Ühefaktoriline dispersioonanalüüs näitas, et lämmastiku mõju osatähtsus biomassi 

suurusele varajases piimküpsuses ulatus 46%-ni (p<0,05).  Usutavat erinevust variantide 

vahel aga  taaskord ei ilmnenud, mida põhjustas arvatavasti ebapiisav proovide arv ja  

antud kasvuaasta ekstreemsed ilmastiku tingimused, mis takistasid lämmastiku liikumist 

taimes ja mullas. Lämmastiku mõju olulisus tuleneb arvatavasti sellest, et lämmastik on 

peamine element, mis tagab vajalikud ressursid organite (sh ka lipulehe) üles ehitamiseks 

ja see suurendab fotosünteesivat pinda veelgi. Taimedele kergemini kättesaadava 

mineraalse lämmastiku usutavat mõju biomassile ja saagikusele on märkinud ka (Ryan et 

al 1997). Suurem lämmastiku kättesaadavus soodustab võrsumist ja seeläbi taime biomassi 

ja fotosünteesivat pindala taime kohta (Evans 1983).  

.  

Joonis 2.  Talinisu ühe taime biomass (g) erinevatel väetisvariantidel 19. ja 27. juuni 

2018.a. keskmisena. 

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant; M2 – mahesüsteemi talviste vahekultuuridega 

variant; M3 – mahesüsteemi variant, kus talvistele vahekultuuridele lisaks anti ka sõnnikut; 

N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100 ja N150 – tavasüsteemi variandid, mis said 

mineraallämmastikku vastavalt 50, 100 ja 150 kg N ha–1. 

** Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust; keskmised on esitatud standartveaga 

 

Lipulehe keskmine suurus on otseselt seotud taime maapealse biomassiga ja seda näitas ka 

korrelatsioonanalüüsis usutav seos taime biomassi ja keskmise lipulehe pindala vahel 

varajasest piimküpsusest kuni hilise vahaküpsuseni (r=0,62, r=0,71 ja r=0,41 vastavalt 

p<0,01), p<0,01 ja p<0,05; joonis 3). Siinkohal võime järeldada, et taime suurema 
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biomassiga kaasneb suurem lipulehe pindala, sest suurem biomass võimaldab üles ehitada 

ja ressurssidega varustada ka suuremat lipulehte.  

  

Joonis 3. Lipulehtede arvu ja keskmise pindala seos talinisu maapealse biomassi piim- ja 

vahaküpsuses 2018 a.   

 

Inimese poolt mõjutatavatest teguritest kõige olulisemat mõju biomassile omab mineraalne 

lämmastik, mida näeme ka lipulehe keskmise pindala juures. Lipulehtede keskmine pindala 

saavutas maksimumi varases piimküpsuses (proovivõtu aeg 19.06), kus jäi korduste 

keskmisena 7,04 cm2 (M1) ja 9,59 cm2 (N150) vahele. Samal ajal  tavasüsteemi 

lämmastikuga väetatud variantidel varieerus lipulehe keskmine pindala 9,12 cm2‒ 9,59 cm2 

vahel, mis oli 14,4‒19,9% suurem mahesüsteemi väetatud variantide omast, mis jäid 

vahemikku 7,04 cm2 ‒7,81cm2. Kirjeldavast analüüsist selgus, et korduste suure 

varieeruvuse tõttu väetusvariantide vahel usutavat erinevust ei ilmnenud, kuid 

korrelatsioonanalüüsist selgus, et lämmastikväetise mõju lipulehe keskmisele pindalale oli 

usutav (r= 0,47; p<0,01). Siinkohal võime oletada, et lisaks antav mineraalne lämmastik on 

tähtis komponent lipulehe koostises. Lämmastiku tähtsuse toob välja ka  (Lawlor et al 

1989), kelle andmetel  toob lämmastiku defitsiit kaasa väiksema lipulehtede pindala läbi 

rakkude arvu vähenemise ja väiksema suuruse.    
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3.2. Lipulehtede ajaline kestvus erinevatel väetisvariantidel 
 

Lisaks lipulehtede arvule ja lehepinna suurusele on väga oluliseks näitajaks saagi 

kujunemisel ka lipulehtede püsimine võimalikult kaua rohelisena ja fotosünteesivana. 

Katse dispersioonanalüüsist näeme, et viljelusviis ja väetisvariant mõjutavad usutaval 

määral talinisu piimküpsuse algusest kuni vahaküpsuseni rohelisena püsivate lipulehtede 

arvu taime kohta, kusjuures mõju ulatub 28%-ni (p<0,01).  Mahesüsteemi väetatud 

variantidel oli assimileerivaid lipulehti 19. juuniks taime kohta korduste keskmisena 1,31‒

1,41 tk, tavasüsteemi variantidel 1,65‒1,77 tk ehk 24% rohkem.  9. juuliks oli 

mahesüsteemi väetatud variantidel lipulehtede arv taime kohta 0,24–0,28 tk, tavasüsteemi 

väetatud variantidel 0,26–1,53 tk, olles 19% rohkem.  Lipulehtede arv taime kohta vähenes 

piimküpsuse algusest kuni küpsemiseni mahesüsteemis 85% ja tavasüsteemi väetatud 

variantides 40%. Mineraalse lämmastikuga väetamine pikendab lipulehtede kestvust 

(joonis 4). 

 

Joonis 4. Talinisu lipulehtede arv (tk) taime kohta erinevatel väetusvariantidel 13.06 kuni 

09.07.2018.a. korduste keskmisena.  

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant; M3 – mahesüsteemi variant, kus talvistele 

vahekultuuridele lisaks anti ka sõnnikut; N50 ja N100– tavasüsteemi variandid, mis said 

mineraallämmastikku vastavalt 50 ja 100 kg N ha–1. 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

14-Jun 19-Jun 24-Jun 29-Jun 4-Jul 9-Jul 14-Jul

L
ip

u
le

h
te

d
e 

ar
v,

 t
k

M1* M3 N100 N150

Poly. (M1*) Poly. (M3) Poly. (N100) Poly. (N150)



26 

 

Talinisu vahaküpsuse ajaks (09.07) oli seni allesjäänud lipulehtede kolletumise käigus oli 

fotosünteesiva lehepinna suurus vähenenud mõlemas süsteemis, jäädes tavasüsteemi 

väetatud variantidel keskmisena 3,8cm2‒7,8cm2  ja M2 ja M3 variantides 2,7cm2‒3,3cm2 

vahele.  Selleks ajaks olid juba osadel  M1, M2, M3 ja N0 variantide kordustel lipulehed 

täielikult kolletunud. Kõige enam vähenes lipulehe keskmine pindala N0 variandis, e 72% 

ja kõige vähem N150 variandis, e 18%. Korrelatsioonianalüüsist selgus, et väetisvariandi 

mõju lipulehe rohelise pinna keskmisele suurusele avaldus usutaval määral varajasest 

piimküpsusest kuni vahaküpsuseni (r=0,62, r=0,71 ja r=0,41; vastavalt p<0,01, p<0,01 ja 

p<0,05), kusjuures suurema lämmastiku normi juures püsisid lipulehed kauem rohelisena 

(joonis 5). Piimküpsuse algusest (19.06)  kuni vahaküpsuseni (09.07) vähenes kolletumise 

käigus lipulehtede fotosünteesiv pind kõikide variantide keskmisena 53%, mahesüsteemi 

väetatud variantides 60% ja tavasüsteemi väetatud variantides 39%. Ühefaktorilise 

dispersioonanalüüsi andmetel oli väetisvariandi mõju ulatus lipulehe pindalale 19% 

(p<0,001). Arvatavasti on väetisvariandi väga usutav mõju lipulehe pindalale põhjustatud 

ekstreemsetest suvistest ilmastikuoludest suvel, mis tõi esile suurema lämmastiku koguse 

olulisuse taime vananemise pidurdamisel Siinkohal võime järeldada, et mineraalse 

lämmastikuga väetatud taimedel pikeneb lipulehtede fotosünteesi ajaline kestvus. Taime  

lämmastikuga varustamine tähtsust talinisul kinnitab ka (Guitman 1991), kelle andmetel 

ühtlane lämmastiku kättesaadavus  toob kaasa lipulehe vananemise aeglustumise. Kui 19. 

juuniga võrreldes vähenesid mahesüsteemi väetatud variantide pindala keskmiselt 81% siis 

tavasüsteemi väetatud variantides vähenes 41%. Siinkohal võime järeldada, et mineraalne 

lämmastik tagab suurema lipulehtede arvu taime kohta pikema perioodi vältel. Sama tõdeb 

ka (Zhao et al 2008), kelle andmetel suudab optimaalse mullaniiskuse juures suurendatud 

lämmastik väetamine pikendada lipulehe eluiga, läbi fotosünteesi aktiivsuse, lahusutvate 

valkude osakaalu ja ensüümide aktiivsuse tõstmise. 
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Joonis 5. Talinisu lipulehtede pindala (cm2) erinevatel väetusvariantidel 19.06 kuni 

09.07.2018.a. keskmisena.  

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant; M3 – mahesüsteemi variant, kus talvistele 

vahekultuuridele lisaks anti ka sõnnikut; N100 ja N150 – tavasüsteemi variandid, mis said 

mineraallämmastikku vastavalt 100 ja 150 kg N ha–1. 

 

 

3.3. Lipulehe mõju saagi suurusele 

  
Lämmastikuga väetamise oluline  mõju biomassile kandub edasi ka saagi moodustamisele.  

Maapealse biomassi suurus mõjutab usutaval määral talinisu terasaaki (Joonis 6). Antud 

katses  varases piimküpsuses määratud talinisu maapealne biomass oli mahesüsteemis 7‒

39% väiksem kui tavasüsteemi variantide oma ja see viis selleni, et talinisu terasaagi 

suurus oli mahesüsteemi variantidel vastavalt 13‒35% väiksem. Väiksem maapealne 

biomass mahesüsteemis oli ka eeldatav, sest orgaanilise lämmastiku kättesaadavus 

kevadisel talinisu kiirel kasvuperioodil on piiratud, sest taimedele kättesaadavaks saab ta 

alles pärast mullas toimuvaid mineraliseerumisprotsesse (Delin, Engström 2010). Li ja Li 

(2014) on leidnud, et lämmastiku vabanemine veisesõnnikust nitraadina toimub 56-82 

päeva peale väetamist, mis on Eesti tingimustes juunikuus, kui talinisu on õitsemisfaasis. 

Suurem biomass kujutab endast otseselt suuremat hulka terasse transporditavaid 
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metaboliite ja kestvamat metabolismi. Biomassi positiivset mõju terasaagi moodusutmisele 

on täheldanud ka (Xu et al 2015). 

      

 

 

Joonis 6.  Talinisu maapealse biomassi ja terasaagi vaheline soes 19.06 kuni 09.07.2018. 

 

Antud katses avaldus fotosünteesivate lipulehtede arvu usutav mõju terasaagile alates 

varajasest vahaküpsusest (27.06) (joonis 7.), kus M1, M2, M3 ja N0 variantidel on osadel 

võrsetel lipulehed täielikult kolletunud ja keskmine lipulehtede arv taime kohta on 

mahesüsteemi  M2 ja M3 variantidel vahemikus 0,62‒0,86 tk taime kohta ja tavasüsteemi 

mineraalset lämmastikku saanud variantidel 1,45‒2,03 tk taime kohta. Siinkohal võime 

järeldada, et mineraalse lämmastiku mõjul (eriti lämmastikku jaotatult antuna) pikeneb 

lipulehtede püsimine rohelisena, mis annab olulise panuse saagi moodustumisel (kuni 35% 

kõrgema saagi). Seda kinnitab ka Blake et al (2007) väites, et lipulehe pikem eluiga on 

oluline terade massi moodustamisel, tagades assimilaatide tootmise ja nende transpordi 

teradesse. Xie (et al 2015) andmetel on lipulehtede arv seotud terasaagiga aga pikema aja 

jooksul väljendudes alates võrsumisest kuni küpsemiseni. 

 

Lisaks lipulehtede arvule taime kohta mõjutab ka nende lehepinna keskmine suurus  

terasaaki. Talinisu lipulehe suuruse positiivset mõju terasaagile on täheldanud juba 
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möödunud sajandil Thorne (1966) ja Hsu ja Walton (1971). Meie katses avaldus lipulehe 

pinna suuruse mõju sarnaselt lipulehtede arvu mõjuga terasaagile usutaval määral alates 

talinisu vahaküpsusest kuni täisküpsuseni (r=0,54, 0,70 ja 0,35vastavalt; p<0.01, p<0.01  ja 

p<0,05; joonis 7).  Siin saame järeldada, et lipulehe fotosünteesiva pindala suurus ja 

kestvus panustavad suurema terasaagi moodustamisele. Ilmselt saab suurema pindalaga ja 

kauem fotosünteesiv leht, mis asub tera lähedal, sünteesida rohkem vajalikke süsivesikuid, 

mis hiljem terasse liiguvad.  

 

 

Joonis 7. Lipulehtede arvu ja keskmise pindala seos talinisu terasaagiga 2018. a.  

 

 

3.4  Lipulehtede arvu ja pinna suuruse mõju talinisu terasaagi kvaliteedile 

 

Talinisu lipulehtede arv ja püsimine fotosünteesivana oli meie katses usutavalt mõjutatud 

viljelusviisist ja väetisvariandist (r=0,38; p<0,001), kusjuures see mõju sageli avaldus just 

lipulehe viimaste proovide võtmise ajal. Nii lipulehtede arvu kui keskmise pindala mõju 

kasvab mõju talinisu 1000 tera massile taime vananedes. Näiteks 1000 tera massi puhul oli 

korrelatsioonikoefitsient, mis näitas keskmise lipulehtede arvu mõju talinisu tera massile 
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terade õitsemisfaasi lõpus r=0,12 (p>0,05), aga vahaküpsuse faasis oli r väärtus juba 0,69 

(p<0,01). Lipulehe olulisuse kasv hilisemates kasvufaasides tuleneb  mahesüsteemi 

lipulehtede assimileeriva pinna kiiremast vähenemisest ja lehtede kolletumisest varem kui 

suuremate lehtedega mineraalselt väetatud taimedel. 1000 tera mass on oluliselt mõjutatud 

väetusvariandi poolt (r=0,35; p<0,05). Dispersioonanalüüsi andmete alusel on erinevate 

väetiste mõju osatähtsus 1000 teramassile 76% (p<0,001), kusjuures väetusvariantide ja 

süsteemide vaheline usutav erinevus puudub (joonis 8). Usutavuse puudumine nii 

variantide kui süsteemide vahel on arvatavasti põhjustatud suurtest kõikumistest korduste 

vahel ja ebasoodsatest kasvutingimustest, mis takistasid lämmastiku omastamist ja 

transporti taimes.  Lämmastikuga väetamise positiivne mõju terade massile tuleneb 

eeldatavasti nii vananemise aeglustamisest kui lämmastiku valkude koostisesse 

kuulumisest. Sellest saame järeldada, et mineraalne väetamine aitab kaasa terade 

täitumisele ja massi moodustumisele, eelkõige läbi suurema lipulehtede arvu ja pindala 

kestvuse tagamise.  Pea loomise järgset roheliste lehtede pindala kestvuse positiivset mõju 

1000 tera massile, saagikusele ja tera mahule leidis ka (Blake et al 2007). Lämmastiku 

positiivset mõju nii lipulehe elueale, kui ka läbi selle terade täitumisele toob välja (Zhao et 

al 2008), kelle andmetel on oluline tähtsus just jaotatud väetamisel.   

 

Joonis 8. Talinisu 1000 tera mass varianditi 2018. a.  

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant; M2 – mahesüsteemi talviste vahekultuuridega 

variant; M3 – mahesüsteemi variant, kus talvistele vahekultuuridele lisaks anti ka sõnnikut; 

N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100 ja N150 – tavasüsteemi variandid, mis said 

mineraallämmastikku vastavalt 50, 100 ja 150 kg N ha–1. * 

** Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust; keskmised on esitatud standartveaga 
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Lipulehe keskmine pindala mõjub usutavalt 1000 tera massile piimküpsuse algusest kuni 

vahaküpsuseni (p<0,05).  Lipulehtede arvu usutav mõju (p<0,01)avaldub alles 

piimküpsuse keskel. Kusjuures lipulehe arv taime kohta avaldas suuremat mõju 1000 tera 

massile vahaküpsuses kui lipulehe keskmine pindala (joonis 9).    

 

Joonis 9. Lipulehtede arvu ja keskmise pindala mõju 1000 tera massile talinisul 

vahaküpsuses. 

 

Proteiini sisaldus on mõjutatud usutaval määral keskmise lipulehe pindalast kuupäevadel 

19.06, 27.06 ja 09.07 (p<0,01) (joonis 11). Lipulehtede arv taime kohta omab usutavat 

positiivset mõju (p<0,01)proteiini sisaldusele 27.06 ja 09.07 võetud proovide juures. 

Analoogselt 1000 tera massiga suureneb ka lipulehtede pindala ja arvu mõju 

proteiinisisaldusele vananemise käigus, olles õitsemisfaasi lõpuks vastavalt r=0,17 ja 

r=0.10 ja vahaküpsuses r=0,50 ja r=0,71. Dispersioonanalüüsist selgus ka väetamise suur 

osatähtsus proteiinisisaldusele, mis on  92% (p<0,01). Keskmine proteiinisisaldus jäi 

vahemikku 9,9% (M1) kuni 17,2% (N100).  Mineraalset lämmastikku saanud variandi 

proteiinisisaldus on 24-41% suurem mahe väetatud variantidest.  Kirjeldava statistika abil 

selgus viljelussüsteemide vaheline usutav erinevus, süsteemide sisene variantide vaheline 

erinevus puudub ( v.a M1 ja M2) (Joonis 10.). Sellest võime järeldada, et proteiini 

akumuleerumine terasse toimub üheaegselt täitumisega, olles samuti mõjutatud 
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kauakestvamast lipulehtede arvust ja fotosünteetiliselt aktiivsest pindalast, mis soodustab 

proteiini transporti biomassist terasse. Lipulehe mõju proteiinisisaldusel tõdeb ka Simpson 

(1983), kes kinnitab samuti lipulehe positiivset mõju proteiinisisaldusele tänu lipulehe 

pikaaegsele metaboolsele aktiivsusele.  

 

Joonis 10. Talinisu proteiinisisaldus (%) terasaagis väetusvarianditi 2018 a.   

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant; M2 – mahesüsteemi talviste vahekultuuridega 

variant; M3 – mahesüsteemi variant, kus talvistele vahekultuuridele lisaks anti ka sõnnikut; 

N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100 ja N150 – tavasüsteemi variandid, mis said 

mineraallämmastikku vastavalt 50, 100 ja 150 kg N ha–1. 

** Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust; keskmised on esitatud standartveaga. 
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Joonis 11. Lipulehtede arvu ja keskmise pindala mõju talinisu 2018.a terasaagi 

proteiinisisaldusele vahaküpsuses. 

 

Gluteenisisaldus teras on oluliselt mõjutatud lipulehe pindala ja taime lipulehtede arvu 

poolt varajasest piimküpsusest kuni vahaküpsuseni (p<0,05 ja p<0,01)(joonis 13). Variant 

mõjus gluteeni sisaldusele usutaval määral, avaldades mõju 74% ulatuses (p<0,001). 

Esineb usutav erinevus viljelussüsteemide vahel, kuid variantide vaheline usutav erinevus 

puudub  korduste vaheliste suurte erinevuste tõttu (joonis 12). Madalaim keskmine 

gluteenisisaldus 25,4%  (N0) ja kõrgeim 38,6% (N150).  Mineraalse lämmastikuga 

väetatud variantides on gluteenisisaldus 15-34% suurem võrreldes mahe- ja 

kontrollvariantidega. Selle põhjal saame järeldada, et analoogselt 1000 tera massiga, sõltub 

ka proteiini- ja gluteenisisaldus tugevasti lipulehe võimalikult pikast kestvusest 

täitumisperioodi lõpus, võimaldades tagada pikaaegne toitanete sünteesi ja transpordi 

biomassist teradesse. Siinkohal saame eeldada, et mineraalne lämmastik panustab 

gluteenisisaldusse läbi suurema lipulehtede arvu ja pindala, mis pikema kestvuse juures 

võimaldab rohkem gluteeni teradesse transportida. Wieser’i ja Seilmeier’i (1999) 
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tulemused näitavad, et lämmastikuga väetamisel on tugev positiivne mõju proteiinide seas 

just  kõige enam gluteenisisaldusele, mõjudes vähem albumiinidele ja globuliinidele.  

 

Joonis 12.  Talinisu terasaagi gluteenisisaldus väetusvariantidena 2018 a.  

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant; M2 – mahesüsteemi talviste vahekultuuridega 

variant; M3 – mahesüsteemi variant, kus talvistele vahekultuuridele lisaks anti ka sõnnikut; 

N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100 ja N150 – tavasüsteemi variandid, mis said 

mineraallämmastikku vastavalt 50, 100 ja 150 kg N ha–1. 

** Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust; keskmised on esitatud standartveaga.  

     

Joonis 13. Lipulehtede arvu ja keskmise pindala mõju talinisu 2018 a terasaagi 

gluteenisisaldusele piim- ja vahaküpsuses.    
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KOKKUVÕTE 
 

Antud bakalaureuse töö põhineb EMÜ PKI Eerika katsejaama pikaajaliselt katselt aastal 

2018 kogutud talinisu Fredis andmetel. Uuriti mahe- ja tavaviljelusviisi mõju talinisu 

võrsumisele, võrsete lipulehe arengule ja lipulehtede mõju terasaagile ja kvaliteedile. 

Allpool esitatud järeldused tulenevad kirjandusest ja üheaastasest katsest saadud 

esialgsetest tulemustest. 

 

 Viljelusviis avaldas usutavat mõju talinisu võrsumisele ja selle kaudu lipulehtede 

arvule taime kohta, olles maksimumhetkel piimküpsuse alguseks keskmiselt 17–

56% tavasüsteemis väetatud taimedel suurem kui mahesüsteemi taimedel. Suurema 

lipulehtede arvu eeldatavaks põhjuseks on mineraalse lämmastiku kiirem 

kättesaadavus taimedele nende algses kasvufaasis võrreldes orgaanilise 

lämmastikuga.  Mineraalne lämmastik tagab parema võrsumise, lipulehtede 

suurema ellujäämisvõimaluse ja pikema püsimise rohelisena. Samuti on 

tavasüsteemis lipulehtede keskmine pindala maksimumhetkel 14–20% suurem. 

Mineraalse lämmastikuga väetamine tagab rohkem ressursse suuremate lipulehtede 

üles ehitamiseks ja pikendab nende fotosünteetilist aktiivsust.  

 

 Mahesüsteemis kasvanud taimede lipulehtede kiirem vananemine toimub läbi 

kolletumise, mille käigus fotosünteetiliselt aktiivne pind väheneb ja lehtede 

elutegevus lõpeb. Mahesüsteemi väetatud (st talviste vahekultuuride poolt seotud ja 

sõnnikuga lisatud orgaanilise lämmastikuga väetatud) variantidel kasvanud taimede 

lipulehtede fotosünteesiv pindala vähenes perioodil 19.06 kuni 09.07 63%, sama 

näitaja tavasüsteemi väetatud variantidel oli 39%. Fotosünteesivate lipulehtede arv 

taime kohta vähenes õitsemisfaasi lõpust kuni küpsemiseni mahesüsteemis 87% ja 

tavasüsteemi väetatud variantides 41%. Tavasüsteemis on lipulehtedel ja nende 

fotosünteetiliselt aktiivsel pinnal pikem kestvus arvatavasti tänu mineraalsele 

lämmastikule, mis omab vananemist aeglustavat mõju, tagades fotosünteesi ja 

terade täitumise pikema aja jooksul.   
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 Talinisu terasaak oli usutaval määral mõjutatud lipulehtede arvu (p<0,05) ja 

lipulehe fotosünteesiva pinna suuruse poolt (p<0,05). Ühefaktorilisest 

dispersioonanalüüsist selgus, et väetisvariandi mõju osatähtsus saagikusele ulatus 

57%-ni (p<0,01), tuues kaasa tavasüsteemi väetatud variantidel 17–35% suurema 

saagikuse võrreldes mahesüsteemi variantidega. Siinkohal saame järeldada, et 

tavasüsteemi saagilisa osaliseks põhjuseks on mineraalse lämmastiku mõju 

lipulehtede suurusele ja kestvusele. Viljapeale vaskulaarselt võimalikult lähedal 

pikema perioodi jooksul fotosünteesimine võimaldab toota rohkem assimilaate 

terade vahetus läheduses, mida on lihtne teradesse transportida.  

 

 Uuritud terasaagi kvaliteedinäitajatele avaldas roheliste lipulehtede arv ja keskmine 

pindala suurus usutavat mõju talinisu hilisemates arengufaasides, vastavalt 

vahaküpsuses ning piim- ja vahaküpsuses (p<0,05). See näitab fotosünteesi 

kestvuse olulisust terade täitumisel ja küpsemisel. Nii 1000 tera mass, 

proteiinisisldus kui ka gluteenisisaldus olid oluliselt mõjutatud väetisvariandi poolt, 

vastavalt p<0,05, p<0,01 ja p<0,01. Väetamise mõju 1000 tera massile oli kuni 76 

% (p<0,001). Mineraalse lämmastikuga väetamise mõju terade täitumisele tuleneb 

suuremast maapeasest biomassist, mis  tagab rohkem toitaineid terade täitumiseks. 

Lämmastikväetiste mõju ulatus proteiinisisaldusele oli kuni 92% (p<0,001), mida 

näitab mahesüsteemi 24–41% väiksem proteiinisisaldus. Saame järeldada, et 

proteiinisisladus on tugevalt mõjutatud lämmastikuga väetamisest suure 

lämmastikuosakaalu tõttu valkudes. Väetisvariandi mõjukus gluteenisisaldusele oli 

74% (p<0,001); ); orgaanilise lämmastiku toimel oli mahesüsteemi talinisu terade 

gluteenisisaldus 15–34% madalam võrreldes tavasüsteemi väetatud variantidega. 

Mineraalse väetamise positiivne mõju uuritud kvaliteedinäitajatele tuleneb 

arvatavasti roheliste lipulehtede suuremast arvust ja pindalast, mis kestavad kauem. 

Lipulehtede arvu ja pindala püsimine fotosünteesivana pikema perioodi jooksul 

võimaldab rohkem toitaineid sünteesida ja teradesse transportida. Süsteemisiseselt 

variantide vahel usutavat erinevust aga üldiselt ei esinenud, mille põhjustas 

arvatavasti ebasoodne kasvuaasta. 

 

Antud uurimustöö tulemuste põhjal võib järeldada, et tavasüsteemis oli tänu mineraalsele 

lämmastikväetamisele talinisul parem võsumine, millega kaasnes suurem  lipulehtede arv 

ja pindala, mis tagas suurema fotosünteesiva pinna pikema aja jooksul. Suurem 
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fotosünteesiv pind pikema perioodi jooksul võimaldab toota ja teradesse transportida 

rohkem toitaineid, mis tähendab suuremat saagikust ja kõrgemaid kvaliteedinäitajaid. Selle 

üheaastase katse jooksul enamusel kogutud andmetel usutavat erinevust variantide ja 

süsteemide vahel ei ilmnenud, mille arvatavaks põhjuseks oli suur korduste vaheline 

varieerumine ja ebavõrdne proovide arv variantidel. Nii mineraalse kui ka orgaanilise 

väetamise mõju pärssis tugevalt ka kevadine põud ja suvised kõrged temperatuurid, mis 

mõjusid negatiivselt lämmastiku omastamisele, transpordile taimes, võrsumisele ja tera 

täitumisele. Kuna ei saa teha lõplikke järeldusi vaid ühe aasta katsetulemuste põhjal, siis 

oleks tarvidus uurida talinisu lipulehe kujunemist ja assimileerimist pikema perioodi 

andmete põhjal. Antud teema edasine uurimine võimaldab mõista paremini lipulehe rolli 

saagi kujunemisel ja  leida lahendusi lämmastiku efektiivsemaks kasutamiseks saagi ja 

kvaliteedi tõstmisel.   
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