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Vahekultuurid külvikorras on mullaviljakuse suurendamise ja mullaelu aktiveerijatena 

väga olulised. Nende ülesandeks on mulla orgaanilise ainega rikastamine, struktuuri 

säilitamine ja parandamine, erosiooni vältimine, mulla mikroorganismide ja 

vihmausside elutegevuse soodustamine, umbrohtude allasurumine, haiguste ja kahjurite 

leviku takistamine, allelopaatiliste mõjutuste vähendamine ja mükoriisa arengu 

soodustamine (Lauringson, Talgre 2014). Vahekultuuride külviaegade katse viidi läbi 

2017. ja 2018. aastal Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi katsepõllul Eerikal 

eesmärgiga uurida külviaegade mõju erinevatele vahekultuuridele. Katses hinnati 

vahekultuuride biomassi suurust kuivainena, selle toitainete sisaldust. Teine eesmärk oli 

selgitada välja vahekultuurid, mis sobivad Eesti tingimustesse ka hilisema külviaja 

korral. 

Katse variandid paiknesid randomiseeritud plokkasetusega kolmes korduses.  

Variantideks olid 5 erinevat liiki vahekultuuri. 2017. aastal oli 3 külviaega (8.; 15. ja 

28.08) ja 2018. aastal viis külviaega (01.; 08.; 15.; 22. ja 29.08.). Katse kultuurideks 

olid talivikk (Vicia villosa Roth), kesaredis ( Raphanus sativus var. Longipinnatus), 

inkarnaatristik (Trifolium incarnatum), Aleksandria ristik (Trifolium alexandrinum) ja 

keerispea (Phacelia tanacetifolia Benth). Vahekultuuridest andsid suurima biomassi 

talivikk ja kesaredis. 2017. aastal andis 08.08 külvil talivikk biomassi 1531 kg ha-1 ja 

kesaredis 721 kg ha-1. 2018. aasta katses oli maksimaalseks biomassi saagiks talivikil 
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2362 kg ha-1 ja inkarnaatristikul 1979 kg ha-1. Kesaredis moodustas ka 29.08 külvi 

korral 715 kg ha-1 biomassi. Kokku võtvalt tulekski välja tuua kesaredis, mis annab häid 

biomassi saake ka hiliste külviaegade juures ning on ka üheks parimaks toitainete 

sidujaks. Edasistes uuringutes tuleks keskenduda rohkem kultuuride segudele, et 

erinevate vahekultuuride häid omadusi omavahel kombineerida. 

Märksõnad: Talivikk, kesaredis, inkarnaatristik, Aleksandria ristik, keerispea,  
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Cover crops are of vital importance as they increase the soil fertility and activate soil biota in 

crop rotation. Their role is to enrich the soil with organic matter, maintain and improve the 

soil structure, inhibit the erosion, favour the activity of soil microorganisms and earthworms, 

suppress the weeds, hinder the spreading of diseases and pests, decrease the allelopathic 

effects and enable the development of mycorrhizal fungi (Lauringson, Talgre 2014). An 

experiment with varying sowing times of cover crops was carried out in 2017 and 2018 at the 

experimental field in Eerika (Institute of Agricultural and Environmental Sciences) in order 

to study the effect of sowing times on various cover crops. The accumulation of biomass of 

cover crops as well as their nutrient content was investigated. Another aim was to find out 

suitable cover crops for Estonian conditions with later sowing times. 

Experimental treatments were placed as randomized blocks in 3 replications.  There were 5 

cover crop species. In 2017, three (08.08, 15.08, 28.08) and in 2018 five sowing times (01.08, 

08.08, 15.08, 22.08, 29.08) were used. 5 species were used: hairy vetch (Vicia villosa Roth), 

tillage radish (Raphanus sativus var. longipinnatus), crimson clover (Trifolium incarnatum), 
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berseem clover (Trifolium alexandrinum) and phacelia (Phacelia tanacetifolia Benth). Hairy 

vetch and tillage radish gave the highest biomass yield. In 2017 (sown on 8th of August), 

hairy vetch yielded 1531 kg ha-1 and tillage radish 721 kg ha-1. In 2018, the biomass yield of 

hairy vetch was 2362 kg ha-1 and that of crimson clover 1979 kg ha-1. Tillage radish yielded 

715 kg ha-1 also when sown on 29th of August. In conclusion, tillage radish should be singled 

out as a cover crop which gives high biomass yields with late sowing times and is one of the 

best nutrient binders. In further studies more focus should be put on the mixtures of crops to 

combine the beneficial effects of various cover crop species. 

 

Keywords: hairy vetch, tillage radish, crimson clover, berseem clover, phacelia 
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SISSEJUHATUS 
 

Suur väetiste kasutamine ja fossiilkütuste varude vähenemine põhjustab maailmas palju 

probleeme ning on hakatud otsima alternatiivne, et säilitada põllumajandusliku tootmise 

efektiivsus. Lisaks on aktuaalne ka kliimasoojenemine, mis ohustab põllumajandust. 

Probleemiks ka maa degradatsioon ja veeressursi vähenemine, tõusnud on sisendkulud ja 

tööjõukulud ning seetõttu on kasumimarginaalid vähenenud. Hea viis vähendada sõltuvust 

välistest sisenditest ja suurendada oma põllumaa viljakust on kasvatada vahekultuure 

(Lichtfouse 2010). 

Vahekultuurid külvikorras on mullaviljakuse suurendamise ja mullaelu aktiveerijatena väga 

olulised. Nende ülesandeks on mulla orgaanilise ainega rikastamine, struktuuri säilitamine ja 

parandamine, erosiooni vältimine, mulla mikroorganismide ja vihmausside elutegevuse 

soodustamine, umbrohtude allasurumine, haiguste ja kahjurite leviku takistamine, 

allelopaatiliste mõjutuste vähendamine ja mükoriisa arengu soodustamine (Lauringson, Talgre 

2014). Siiski on vahekultuuridel põhinevad taimekasvatussüsteemid keerulised ning seetõttu on 

kasutuselevõtt olnud vähene. Keerulisemad punktid vahekultuuride kasvatamisel on kultuuride 

vaheldumisega ja toitainete sidumise-leostumise mustritega arvestamine. Praegused 

olemasolevad uuringud aga ei ei ole piisavalt arvestanud areneva tehnoloogiaga ning seetõttu 

on oluline edasine uurimistöö (Lichtfouse 2010). 

 

Töö hüpotees: 

Vahekultuuride biomassi suurus sõltub külviajast ja kasvuperioodi efektiivsete temperatuuride 

summast. 

Töö eesmärgid: 

Uurida külviaegade mõju erinevate vahekultuuride biomassi moodustumisele ja nende toitainete 

sidumisele. 

Teine eesmärk oli selgitada välja vahekultuurid, mis sobivad Eesti tingimustesse ka hilisema 

külviaja korral. 

Sooviksin tänada oma juhendajaid Liina Talgret, Enn Lauringsoni ja Merili Toomi kiire ja 

asjakohase abi eest selle töö kirjutamisel ja suunamisel. 
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1 KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1 Vahekultuurid 
 

Kahekümnenda sajandi teisel poolel toimus põllumajanduses revolutsioon, mille tulemusel sai 

süsiniku ja lämmastiku ringlus põllumaadel häiritud (Drinkwater and Snapp 2007, Mazoyer and 

Roudart 2006). Selle tulemusel hakati kasutama anorgaanilisi väetisi, kuna neid oli lihtne 

kasutada kontsentreeritud kujul, et tagada taimede varustamine toitainetega (Smil 2001). 

Anorgaanilised väetised on kõrge lahustuvusega ja võib tekkida leostumise oht. Ning seetõttu 

on hakatud kasutama haljasväetisi sh vahekultuure, mis seovad mullast toitaineid ja, kui biomass 

laguneb, eralduvad toitained järk-järgult mulda, mistõttu on väiksem risk toitainete 

leostumisele.  

Haljasväetiste sh ka vahekultuuride kasutamine võib olla tõhusam kui anorgaaniliste väetiste 

kasutamine ning vahekultuurid annavad rohkem erinevaid kasutegureid põllumajanduses kui 

sünteetilised väetised (Cherr et al. 2006, Bhardwaj 2006). Vahekultuurid jaotatakse 

kasvatamisviisi alusel kaheks. Üks viis vahekultuuridest kasu saada, on vahekultuuri 

kasvatatada samaaegselt koos põhikultuuriga ehk allakülvina. See tähendab, et vahekultuur 

külvatakse samaaegselt koos põhikultuuriga või vahetult pärast seda, et katta mulla pealispind 

(Hartwig and Ammon 2002). Teine viis vahekultuuridest kasu saamiseks, mida ka antud töös 

uuritakse, on vahekultuuride kasvatamine taimedest vabal perioodil, et parandada mulla 

omadusi ning, et järgmine põhikultuur saaks piisavalt toitaineid (Lichtfouse 2010). Kahe 

põhikultuuri vahel kasvatatavad vahekultuurid kasvavad enamasti 2–8 kuud, sõltuvalt 

külvikorrast. Kui taimed hävitatakse, siis nende biomassi küntakse mulda või kasutatakse 

pinnakattena ehk multšina (Ryder, Fares 2008) 

Vahekultuurid ka mitmekesistavad viljavaheldust. Näiteks aastal 2011 kasvatati Saksamaal 

47,7% haritaval maal talinisu, taliotra ja talirapsi, mis näitab, et taimeliikide mitmekesisus on 

madal (Statistisches Bundesamt, 2013). Eriti madala mitmekesisusega taimekasvatussüsteemis, 

kus ei ole korralikku viljavaheldust, võivad põhjustada probleeme taimekahjurid, -haigused ja 

umbrohud (Blackshaw et al.1994, Brust, King 1994, Guo et al. 2005). Nende probleemidega 
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võitlemisel kasutatakse rohkem pestitsiide ja haritakse põldu intensiivsemalt ning ka küntakse 

(Kegode et al. 1999, Légère et al. 1997). Siiski adraga kündmine on kulukas, aeganõudev, 

kahjustab mulla struktuuri, vähendab vee infiltratsiooni, suurendab erosiooniohtu ning 

kahjustab mullaelustikku (Gebhardt et al. 1985). Seetõttu on hakanud farmerid kasutama 

võtteid, mis ei ole nii intensiivsed mullaharimise seisukohalt (Anderson et al. 1998). Ka 

vahekultuuride kasvatamine üks vahend vähendamaks intensiivset põlluharimist, kuna see 

soodustab kultuuride mitmekesisust ning seeläbi ennetakse või vähendatakse probleeme 

taimekasvatuses (Brust 2014). Selleks, et saada vahekultuurist maksimaalset kasu, tuleks 

taimele võimaldada maksimaalselt pikk kasvuperiood. Taime jaoks on oluline keskmine 

õhutemperatuur kasvuperioodil (Thorup-Kristensen et al. 2003). Mida kõrgem on keskmine 

temperatuur, seda suuremaks kujuneb ka efektiivsete temperatuuride summakasvuperioodil. 

Lisaks lühikese sügisega nagu on Skandinaavia riikides, on eriti oluline tähelepanu pöörata, et 

taim saaks kasvada piisavalt kaua. See on vajalik, et taim moodustaks piisavas koguses biomassi 

ja, et seotaks piisavalt toitaineid (Thorup-Kristensen et al. 2003). 

Vahekultuuri valimisel tuleks lähtuda sellest, millist eesmärki saavutada soovitakse. Nendeks 

võivad olla lämmastiku suurendamine, toitainete parem ringlus ja mulla niiskuse tagamine, 

mulla degradatsiooni ja erosiooni vähendamine, orgaanilise aine sisalduse suurendamine, 

kahjurite olemasolu vähendamine või sissetuleku suurendamine põhikultuuri saagikuse läbi. 

Lisaks on kultuuri valimisel oluline vaadata ka mulla mikrokliimat ning mida kasvatatakse 

külvikordades ning millised on tehnilised võimalused (Sustainable Agriculture Network 2007, 

Cherr et al. 2006, Anderson et al. 2001). Enamasti kasvatatakse allakülvina kõrrelisi ja 

liblikõielisi koos põhikultuuriga (Brust 2014). Vahekultuuride kasvatamisel koos 

põhikultuuriga on eriti oluline jälgida toitainete jagunemist vahekultuuri ja põhikultuuri vahel, 

et põhikultuuri saagikus ei langeks (Managing cover…2007: 55). 

 Liblikõieliste peamine eelis teiste kultuuride ees, on võime siduda õhulämmastikku, kuna 

juurestikul on sümbioos Rhizobium bakteritega ning seeläbi edastatakse õhulämmastikku 

põhikultuurile või sellele järgnevale kultuurile (Boller and Nösberger, 1987, Burity et al. 1989, 

Jensen 1996, Mallarino et al. 1990). Liblikõielistel on suuremad ja laiemad lehed kui näiteks 

kõrrelistel ning nad suudavad katta kiiresti mulla pinna ning see on oluline, et maha suruda 

umbrohtusid (Breland 1995, Craine et al. 2003).  Lisaks kasvatatakse ka ristõielisi.  Ristõielised 

suudavad vähenda toitainete kadusid ja näiteks vähendavad ristõielised ja kõrrelised rohttaimed 



 12 

vahekultuuridena 70% võrra lämmastiku leostumist, kuid liblikõielised 20%. Üldiselt 

vahekultuurid, mida kasvatatakse kahe kultuuri vahel, vähendavad lämmastiku leostumist 20–

80% võrra, olenevalt taimeliigist (Meisinger, Randall 1991, Dabney et al. 2001, 2010). 

 

1.2 Vahekultuuride kasvatamise kasumlikkus 
 

Vahekultuuride kasvatamise majanduslik kasu sõltub sellest, millist põhikultuuri ja vahekultuuri 

kasvatatakse, kui palju säästetakse väetiste mittekasutamise arvelt, kütusehinnast ning ajast ja 

meetoditest, mis on kulututatud vahekultuuride kasvatamise süsteemile. Oluline on ka 

arvestada, mis hinnaga on keskkonnakaitse saavutatud, kuid rahalisse väärtingusse mulla 

produktiivsust ja mullakaitset arvestada on raske (Managing cover…2007: 50). 

Kõige suurem vahekultuuri kulude kujundaja on seemne hind, energia maksumus ja lämmastiku 

kogus vahekultuuride kasvatamise süsteemis ja tööjõukulud. Näiteks vahekultuuride seemne 

hind kõigub väga suuresti iga-aastaselt ja ka piirkonnati (Lu et al. 2000, Sullivan 2003, 

Managing cover…2007: 50). Näiteks liblikõieliste seemned on kaks korda kallimad kui teravilja 

seemned, kuid oluline on arvestada, et teravilja lämmastiku ja süsiniku suhe on lai. Seetõttu on 

vajalik lisalämmastiku anda 25–35 kg hektari kohta, et vähendada lämmastiku 

immobiliseerumist. Väetisele tehtud kulutused teevad sama hinna välja, mis liblikõieliste 

seemnetele tehtavad kulutused (Sustainable Agriculture Network 2007). 

 

1.3 Vahekultuuride mõju 
 

1.3.1 Mõju mullale  

 

Tänapäeval on mulla tihenemine üheks suurimaks probleemiks põllumajanduses (Soane, van 

Ouwerkerk 1994). Tihenenud muld mõjutab taime kasvu ja juurte arengut negatiivselt 

(Trükkmann et al. 2008). Arvatakse, et mulla tihenemine on üheks põhjuseks 33 miljoni hektari 

maaala degradeerumisele Euroopas (Akker, Canarache 2001). Mulla tihenemist põhjustab 

põllumajandusmasinate liigne kasutamine, intensiivne taimekasvatus, vähene kultuuride 

vaheldumine, intensiivne karjatamine ja teised ebaõiged praktikad (Hamza, Anderson 2005). 

Seda probleemi aitavad vahekultuurid parandada oma juurtega. Vahekultuuride juurest erituvad 

orgaanilisi aineid, mis suurendavad mulla mikrobioloogilist aktiivsust, mükoriisa aktiivsust, 

parandavad mulla struktuuri ja toitainete kättesaadavust (Pegoraro et al. 2005, Calegari 2003,  
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Dabney et al. 2001). Lisaks vähendavad vahekultuurid erosiooni ja suurendab seeläbi toitainete 

ning  vee säilitamist ja kättesaadavust (Lichtfouse 2010). 

Vahekultuurid mõjutavad ka mulla orgaanilise aine sisaldust, mis on oluline, et säilitada mulla 

kvaliteet ja kultuuri tootlikkus ning on eriti olulise tähtsusega, kui on puudu välistest sisenditest 

(Fageria et al. 2005, Sarrantonio, Gallandt 2003). Kui suurendada mulla orgaanilise aine 

sisaldust, aitab see parandada juure kasvu ja aitab ka mulla veevarusid säilitada ning muudab 

taimele vee paremini omastatavaks. Suurem orgaanilise aine sisaldus mullas aitab taimel ka 

paremini hakkama saada ebasoodsate ilmastikutingimuste korral (Sustainable Agricultural 

Network 2007, Fageria et al. 2005, Anderson et al. 2001, Derpsch et al. 1986). 

Vahekultuurid parandavad ka mulla mikrokliimat, kuna nad vähendavad vihmasaju korral 

puudet mulla pinnaga ehk vähendavad kineetilist energiat. Lisaks vähendab taimkate ka tuule 

erosiooni ning temperatuuride kõikumise mõju mullale ja taimestikule (Fageria et al. 2005, 

Bravo et al. 2004, Anderson et al. 2001, Dabney et al. 2001, Masiunas 1998). 

Vahekultuuride jäägid aga aitavad  hoida mulla niiskust ja seeläbi soodustavad kasulike seente 

arengut. Sellised seened toodavad mullas globuliini, mis suurendab mulla agregaatosakeste 

aktiivsust ja vähendavad mullast vee nõrgumist (Sustainable Agricultural Network 2007, Altieri 

2002). 

Üldiselt taimeliigid, mis on väiksema kuivaine sisaldusega, on proteiini- ja suhkrurikkad, 

eritavad toitaineid kiiresti mulda, kuid ei oma pikaajaliselt mõju orgaanilise aine suurenemisele. 

Taimeosad, mis on puisemad ja sisaldavad rohkem kiudu, vabastavad toitaineid aeglasemalt, 

kuid pikemaajaliselt parandavad orgaanilise aine sisaldust, huumuse sisaldust ja seeläbi 

parandavad mulla füüsikalisi omadusi (Managing cover… 2007:17). Näiteks on kaunviljalised 

suurema veesisaldusega ning lagunevad kiiremini ja vabastavad ka toitaineid kiiremini, kuid 

huumusesisaldust oluliselt ei paranda (Wander 1994). Mitte kaunviljalised suurendavad 

huumuse sisaldus, kuid toitaineid ei vabane kiiresti ning mida vanem on taim, seda aeglasemalt 

vabanevad toitaineid. Mitmeaastased taimed nagu valge ja punane ristik võivad olla mõlemas 

kategoorias, kuna lehed lagunevad kiiresti, kuid tugevad varred ja juured aeglasemalt, kuna on 

kiulised ning seeläbi suurendavad huumuse akumulatsiooni (Managing cover…2007:17). 
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1.3.2 Mõju mulla toitainete sisaldusele 

 

Fosfori ja lämmastiku kaod on peamised probleemid tänapäeva põllumajanduses. 

Taimekasvatuses seovad kultuurid toitaineid pealmisest pinnakihist, mis muidu leostuksid 

mullast. Selle jaoks, et vähendada toitainete kadusid, kasvatatakse kahe põhikultuuri vahel 

kultuure, mis kataksid mulla pinna vahepealsel ajal. Selliseid kultuure kasvatatakse põhiliselt 

selle jaoks, et vähendada lämmastiku kadusid. Eriti vajalik on kasvatada vahekultuure 

liivmuldadel, kus lämmastiku leostumine on suur (Meissner et al. 1995). 

Vahekultuurid suudavad heades tingimustes ühe hektari kohta 150–328 kg lämmatiku siduda 

(Giller 2001). Lämmastikku sialdavad nii pealsed kui ka juured (Li et al.  2007, Gabriel et al. 

2012). Üldiselt on liblikõielistel suhteliselt kitsas süsiniku ja lämmastiku suhe ning see 

suurendab mineralisatsiooni ning aitab seeläbi vähendada lämmastiku puudujääke 

kaaskultuuridel kui ka järgnevatel kultuuridel (Sanchez et al. 2007). 

Talvised vahekultuurid seovad nitraate, mis võivad mullast leostuda põhjavette pärast 

põhikultuuri koristamist (Sainju et al. 1998). Nii näiteks vähenes Taanis läbiviidud katses 

õlirõika vahekultuurina kasvatamisel lämmastiku leostumine 79% võrreldes alaga, kus 

vahekultuuri ei olnud (Sapkota et al., 2012). Lisaks aitavad talvised vahekultuurid 

lämmastikväetiste kasutamist vähendada (Hargrove 1986). Vahekultuuride kasutamise eeliseks 

on ka see, et ta aitab vähendada kliima soojenemist, kuna seob endasse süsihappegaasi (Sainju 

et al.  2000). 

Mullast on fosfori leostumine suur savistel muldadel, kuna savimuldadel on mikropoorid, mis 

hõlbustavad vee ja fosfori ärakandumist (Riddle, Bergström et al. 2013). Fosfori vähenemine 

taimekudedes on põhjustatud külmumise ja sulamise perioodidest, varajasest sügisest, 

varajasest lumesajust, aga ka sellest kui lumekate on liiga kaua maapinnal ja kui on väga 

madalad talvetemperatuurid (Sturite et al. 2007). Üldiselt soovitatakse vahekultuur, mis kasvab 

kahe põhikultuuri vahelisel ajal, külvata kohe peale eelkultuuri koristust suvisel ajal, et 

sügisesed halvad ilmastikuolud ei mõjutaks negatiivselt nende kasvu (Brust 2014, Fourie et al. 

2001) 
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1.3.3 Mõju mullaelustikule 

 

Mullaelustik koosneb mitmetest organismide rühmadest, kelleks on seened, bakterid, vetikad, 

vihmaussid ja putukad. Mullaelustiku aktiivsusest sõltub kui kiiresti moodustuvad orgaanilistest 

jääkidest huumusained (Penu 2006). Vahekultuurid aitavad vähendada kahjurite, nagu lehetäid, 

mardikad, röövikud ja koiliblikad, populatsioone (Sarrantonio, Gallandt 2003, Masiunas 1998). 

Vahekultuurid muudavad ka keskkonna mitmekesisemaks ning loovad soodsaid tingimusi 

bakterivooridele, fungivooriele ja röövtoidulistele (Tillman et al. 2004, Sarrantonio, Gallandt 

2003). Näiteks liblikõielised kultuurid aitavad vähendada parasiitsete nematoodide arvukust, 

kuna neile ei meeldi elada liblikõieliste kultuuridega (Wang et al. 2007, Crow et al. 2001, 

McSorley 2001). Kuna liblikõieliste süsiniku ja lämmastiku suhe on kitsas võrreldes 

teraviljakultuuriga, on ta mullaelustikule, sealhulgas ka vihmaussidele kergemini töödeldav. 

Lisaks on täheldatud vihmausside arvukuse suurenemist just pärast liblikõieliste kasvatamist ja 

mulda viimist. Taimsete jäänuste lagundamisega rikastavad vihmaussid mulda lämmastikuga ja 

soodustavad huumuse teket (Lauringson et al. 2009). Vihmaussid ja sügavale ulatuva 

juurestikuga taimed tekitavad mullas suure hulga poore, mis parandavad mulla hüdrofüüsikalisi 

omadusi, mille tulemusena on järgnevate kultuuride juurtel lihtsam läbi pinnase tungida ja tänu 

sellele ka suuremaid saake saada (Lauringson et al. 2009). Vahekultuuride kasutamine tõstab 

ka mullabakterite arvukust (Schmidt et al. 2018) 

Vahekultuurid pakuvad ka varjupaika teatud kahjuritele (Masiunas 1998). Näiteks võivad 

vahekultuurid olla elamiskohaks parasiitsetele nematoodidele, kuid vajalik on sellekohane 

täpsem uurimistöö, mis arvestaks kliimat, nematoodide liike ja arvukust ning vahekultuuride 

mõju (Isaac et al. 2007, Sanchez et al. 2007, Crow et al. 2001, Cherr et al. 2006, Lichfouse 

2010).  

 

1.3.4 Mõju umbrohtumusele  

 

Vahekultuurid mõjuvad umbrohtudele pärssivalt läbi mitmete mehhanismide, kõige 

lihtsamateks on konkurents valguse, vee ja toidu suhtes (Melander et al. 2017). Umbrohtude 

mahasurumise efektiivsus sõltub taimede külvitihedusest, esialgsest kasvukiirusest, maapealse 

osa biomassist, lehepinnast, taimejääkide olemasolust ja järgmise  põllukultuuri külvamise ajast  

(Kruidhof 2008, Linares et al. 2008, Sarrantonio, Gallandt 2003, Cassini 2004, Dabney et al. 
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2001). Oluline on, et ei kasutataks igal aastal samu põhikultuure ja samu vahekultuure, sest see 

ei aita umbrohtumust vähendada (Treadwell et al. 2007). 

Vahekultuurid võitlevad umbrohtudega eritades fütotoksiine juure eksudaadist ja lagunevatest 

taimeosadest, samuti pakuvad nad konkurentsi vee ja toitainete osas. Seeläbi vähendatakse 

umbrohuseemnete jõudmist seemnepanka ning vähendatakse seemnete idanemist ja arvukust 

(Kruidhof 2008, Moonen, Barberi 2006, Fageria, et al. 2005, Sarrantonio, Gallandt 2003). 

Edukas umbrohutõrje süsteem vahekultuuride kaasabil, aitab vähendada ka kulusid tööjõule, 

kes peavad umbrohtudega võitlema ja lisaks vähenevad ka kulud pestitsiidele (Gutiererez Rojas 

et al. 2004, Anderson et al. 2001,  Neill, Lee 2001, Teasdale,  Abdul-Baki 1998, Bunch 1996, 

Barber, Navarro 1994). Ka mahepõllumajanduses on kõige kulutõhusam kasutada vahekultuure 

umbrohutõrjeks (Kruidhof 2008, Linares et al. 2008). Ka otsekülvi tehnoloogiat kasutades, on 

oluline kasvatada vahekultuure, et umbrohtusid alla suruda (Brandsaeter et al. 2008). 

Vahekultuurideks on hea kasutada erinevate omadustega kultuuride segusid nagu näiteks rukis 

ja ristik ning kultuuridel peaks olema erinev juurestik nagu näiteks narmasjuured ja sügavuti 

minev peajuur, et tagada efektiivne vahekultuuride mõju ning seda paremini saab kontrollida 

umbrohtumust (Linares et al. 2008, Drinkwater, Snapp 2007, Masiunas 1998).  

Ka alleopaatiline mõju aitab umbrohtude tõrjel. Gallandt, Haramoto (2005) andmetel on 

allelopaatiline mõju umbrohtude tõrjel on rukki, taliviki ja punase ristiku puhul. Ka elus multš 

on umbrohtude survetõrjel väga effektiivne, sealjuures oluliselt mõjutamata maisi, kapsa, oa ja 

tomati saagikusi otsekülvi tingimustes (Ilnicki, Enache 1992).  

Selleks, et saavutada mõistlik umbrohtude allasurumise effektiivsus oleks vaja saavutada 

vahekultuuri biomass vähemalt 450 g kuivainet (KA) m-2, seda juhul, kui kasutatakse talivikki 

või inkarnaatrisitikut (Almeida 1985, Brandsaeter et al. 2008). Ameerika ühendriikides, 

Washingtoni osariigis läbiviidud katses vähendas taliraps vahekultuurina kartuli ees, võrrelduna 

kesaga, umbrohtumust 73–85%. Enne kultuuri mulda segamist mõõdeti talirapsi biomassiks 

410–580 g KA m−2 (Boydston, Hang 1995). 

 

1.3.5 Mõju taimehaigustele 

 

Vahekultuurid vähendavad taimehaiguste levikut läbi haigustsükli mõjutamise. Nad pärsivad 

haiguste levikut, nakatamisvõimet, haiguse arengu kulgu, paljunemist, populatsiooni 
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suurenemist ja patogeenide ellujäämist. Põhikultuurid, mis kasvavad samaaegselt 

vahekultuuriga, vähendavad veepritsmete levikut suure saju korral ning seeläbi on haiguste 

levik veepritsmete kaudu väiksem. Lisaks kui maapind on kaetud vahekultuuriga, on ka tuule 

mõju haiguste levikule väiksem ning ka vee äravool väheneb, mistõttu haigus ei kandu nii 

lihtsasti edasi  (Cantonwine et al. 2007, Everts 2002, Ntahimpera et al. 1998, Ristaino et al. 

1997).  

Ristõieliste kasvatamisel vahekultuurina saab haigustekitajaid vähendada tänu ristõielistel 

kultuuridel olevale glükosinolaatide laguproduktile isotiotsünaadile. See aitab tõrjuda 

teraviljade juuremädanikku ning piirab ka Fusaruim graminearum ja Rhizoctonia solani levikut 

(Angelini et al. 1998, Kaarli 2003, Melander et al. 2005). On ka täheldatud, et pärast suure 

biomassiga ristõieliste kasvatamist on järgneval teraviljal erinevatesse seenhaigustesse 

nakatumise risk väiksem (Horricks 1969). 

Mõnedel juhtudel võivad vahekultuurid olla patogeenide allikaks, kuigi sümptomeid ei ole 

taimel. Näiteks haigustekitaja Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli on tavaliselt liblikõielistel 

kultuuridel kui kultuur on vaheldunud oaga (Dhingra, Coelho Netto 2001). Kui vahekultuur ei 

ole ka täielikult dekomposteerinud, võib olla taim nakatunud haigustekitaja Phytium spp tüvega 

(Manici et al. 2004). EMÜ-s läbiviidud kasted (Tein et al. 2014) näitasid, et vahekultuurid 

mõjutavad ka kartulihaiguste esinemist. Leiti, et talirapsi kasvatamisel kartuli ees talvise 

vahekultuurina on võimalik vähendada kartulimugulate nakatumist hõbekärna. Seda ilmselt 

seetõttu, et rapsis sisalduvad ained mõjusid hõbekärna tekitaja tegevusele pärssivalt.  

 

1.4 Vahekultuurideks kasvatatavad taimeliigid 
 

Vahekultuurideks sobivaid taimeliike on nii talvituvaid, kui ka selliseid, mis juba esimeste 

öökülmadega hävivad. Antud töös uuritakse viit liiki, mille kasvatamine vahekultuurina ei ole 

Eestis veel väga levinud. 

 

1.4.1 Talivikk (Vicia villosa. Roth) 

 

Talivikk on talvituv kaunviljaline kultuur, mida kasutatakse nii söödaks kui ka haljasväetiseks 

(Jannink et al. 1997). Talivikki peetakse üldse üheks parimaks talvitujaks liblikõieliste 

haljaskultuuride seas, kuid probleeme talvitumisega esineb siis, kui lumekate on puudulik 
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(Undersander et al. 1990, Brandsaeter et al. 2008). Talivikki on mõistlik kasutada talvituva 

vahekultuurina, kuna omab positiivset mõju umbrohtude survetõrjel ja varustab järgnevat 

suvikultuuri lämmastikuga. Kuna taliviki jäänustest mineraliseerub lämmastik võrdlemisi 

kiiresti, võib kasvu peatada alles suviviljale sobiva külviaseme rajamise ajal (Ruffo and Bollero 

2003, Brandsaeter et al. 2008).  

Talivikk on mullastiku suhtes vähenõudlik. Nagu on omane ka teistele liblikõielistele 

kultuuridele, on seda võimalik kasvatada ilma mineraalset lämmastikku lisamata (Undersander 

et al. 1990). Talivikk on heaks vahekultuuriks ka seetõttu, et tema lämmastiku 

mineraliseerumine on võrreldes inkarnaatristiku ja kollase mesikaga kiirem (Brandsaeter et al. 

2008). Hästi arenenud talivikk võib mulda siduda 67–135kg N  hektari kohta (Undersander et 

al. 1990). Kui talivikki kasutada vahekultuurina, tuleks see külvata hilissuvel või võimalikult 

vara sügisel, üldjuhul tehakse seda kohe pärast põhikultuuri koristust (Brar et al. 1991, 

Brandsaeter et al. 2008).  

Talivikki kasutatakse ka selleks, et umbrohtusid alla suruda ning on näidanud selles osas häid 

tulemusi. Itaalias läbiviidud katse puhul oli taliviki multši puhul tomatite umbrohtumus 69% 

väiksem võrreldes kontrollalaga. Lisaks tuleb välja tuua, et taliviki multšist vabaneb 

lämmastikku täpselt vajamineva kiirusega tomati kasvatamiseks. Taliviki multšiga on võimalik 

saavutada saagitase, mis on võrdne 180 kg ha-1 mineraalse lämmastiku kasutamisega (Campligia 

et al. 2010) 

Mitmetele uurimustöödele toetudes võib väita, et talivikk on jõulise kasvuga kultuur, mida on 

nimetatud üheks parimaks lämmastikku siduvaks vahekultuuriks, tänu tema võimele 

moodustada võrdlemisi hea kuivaine saak (Hartwig ja Ammon 2002). Kuna tegemist on 

liblikõieliste hulka kuuluva taimega, siis seotakse õhulämmastikku koostöös mügarbakteritega. 

Seega tuleks seeme enne külvi inokuleerida vastava Rhizobium tüvega kui mullas selle 

olemasolu ei ole teada või on väike. Inokuleeritud seemed tuleks külvata niiskesse mulda, muidu 

võib mügarbakterite töö olla häiritud või ei toimu üldse (Undersander et al. 1990). 

Kuigi talivikk on hea lämmastiku siduja, siis üldiselt hiireherne perekonda kuuluvaid taimi ei 

soovitata kasvatada põhikultuuriga koos, kuna hiirehernes hakkab toitainete pärast võitlema 

ning põhikultuuri saagikus väheneb (Hiltbrunner et al. 2007, Teasdale et al. 2007, Madden et 

al. 2004). 
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1.4.2 Kesaredis (Raphanus sativus var.longipinnatus) 

 

Kesaredis on suure juurega juurvili ja kuulub ristõieliste sugukonda ning seda kasvatatakse 

troopilistes ja mõõduka kliimaga piirkondades. Selle taime juur sisaldab suures koguses 

kaltsiumit, kaaliumit ja fosforit. Tavaliselt külvatakse kesaredis näiteks Lõuna-Aasias septembri 

ja jaanuari vahel (Poudel et al. 2018). Seda kultuuri kasvatatakse vahekultuurina, kuna teda on 

lihtne kasvatada eri eesmärkidel ning seda on hea mulda kultiveerida (Poudel et al. 2018)  Lisaks 

suudab kesaredis tänu oma võimsale juurele omastada toitaineid ka mulla sügavamatest 

kihtidest (Williams, Weil 2004, Dean,Weil 2009, Lauringson, Talgre 2014). Rediselistel on kiire 

idanemine (Lauringson, Talgre 2014), tärkamist võib märgata juba 3–4 päeva möödumisel 

külvist juhul kui ilmastikutingimused on sobilikud (Gruver et al. 2017). Siiski kesaredis Eesti 

tingimustes ei talvitu (Lauringson, Talgre 2014), mis teeb temast sobiliku vahekultuuri ka 

otsekülvi tehnoloogias. Võrreldes Eestis varem katsetatud valge sinepi ja õlirõikaga on 

kesaredis hilisema generatiivorganite arenguga, mistõttu tuleks seda kultuuri rõikast ja sinepist 

varem külvata (Toom et al. 2017). Eesti tingimustes on katse raames mõõdetud kesaredise poolt 

omastatava lämmastiku kogus 68,6 kg ha-1 (Toom et al. 2017). Ka lämmastiku leostumine pole 

antud kultuuri puhul probleemiks, kuna taimik püsib elujõulisena isegi -5…-6 ºC juures (Toom 

et al. 2017). Ka Ameerika Ühendriikide teadlaste sõnul toimub kesaredisest lämmastiku 

vabanemine alles varakevadel (Dean, Weil 2009). 

Ameerika Ühendriikides läbiviidud katse tõestas, et kui kesaredist kasutada vahekultuurina 

sojaoa ees, siis sojaoa saagikus paraneb, kui lisada kesaredisele ka rukis, saadakse vahekultuuri 

segu, mis ühelt poolt loob sügavad läbi tihenenud mulla tungivad juurekanalid ja teisalt jääb 

rukkitaimedest multš, mis hoiab mulla pinnal niiskust ja surub alla umbrohtusid (Williams, Weil 

2004). Uurimustele tuginedes võib ka väita, et kesaredis on hea fosfori siduja, mistõttu on 

järgneval kultuuril lihtsasti omastatava fosfori osa suurem kui ilma vahekultuurita viljelusviisil 

(White, Weil 2011).  

 

1.4.3 Inkarnaatristik (Trifolium incarnatum) 

 

Inkarnaatristik on liblikõieline, mis kasvab mõõduka ja vahemerelise kliimaga piirkondades 

(Hackney et al. 2007). Taimel on kiire algareng ja antud kultuuri võib külvata nii kevadel 

haljasväetiseks kui ka sügisel vahekultuuriks (Luik, Talgre 2017). Inkarnaatristik on võimeline 
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kasvama muldadel mille pH jääb vahemikku 4,8–8,2 (Lauringson, Talgre 2014). Ristik eelistab 

siiski viljakat mulda ja hästi kuivendatud pinnast. Lisaks ei talu taim liigset vett ega soolarikkaid 

muldasid. Taimel on lehed keskmiselt 1–3 cm pikkused. Õite värv on punane ning taime vars 

muutub peale õitsemist väga kiuliseks. Taimel on ka palju külgjuuri, mis ulatuvad sügavamale 

pinnasesse, et põua korral omada ligipääsu sügavamates kihtides olevale veele (Hackney et al. 

2007). Siiski võib öelda, et juurestikult on inkarnaatristik pigem tagasihoidlik kuid siiski võib 

sammasjuur ulatuda rohkem kui poole meetri sügavusele (Luik, Talgre 2017). 

Lisaks on inkarnaatristik hea biomassi moodustamise võimega (Hollander et al. 2007). Biomassi 

moodustamise võimelt on inkarnaatristik suhteliselt sarnane näiteks talivikiga ja seda vähemalt 

Norra tingimustes (Brandsæter et al. 2008). Hollandis läbiviidud katses selgus, et inkarnaatristik 

suutis kasvatada biomassi 634g m-2, mida oli peaaegu kaks korda rohkem kui Pärsia ristikul 

ning eelis tekkis tänu kasvuperioodi pikkusele (Hollander et al. 2007). Lisaks näitas ka 

Ameerika Ühendriikides läbiviidud katse, et kui tomatil kasutada vahekultuurina 

inkarnaatrisitikut, siis oli see sama hea kui anda tomatile mineraalselt lämmastikväetist 90–180 

kg ha-1 kohta (Sainju et al. 2000). 

Inkarnaatristiku külviaeg on augusti algusest kuni septembri alguseni, eeldatavalt pärast 

põhikultuuri koristust (Brandsæter et al. 2008) ning tänu oma varjutaluvusele saab seda kasutada 

ka erinevates seemnesegudes (Lauringson, Talgre 2014). Inkarnaatristiku külvisenorm on 12–

15 kg ha-1. Inkarnaatristikut võib veel külvata ka siis, kui näiteks taliviki külviks on aeg juba 

liiga hiline (Brandsæter et al. 2008). 

 

1.4.4 Keerispea (Phacelia tanacetifolia) 

 

Keerispea on siniste õitega taim ja on maailma kahekümne parima taime seas, kuna on üks 

suurimaid õietolmu tootvaid rohttaimi. Taim suudab kasvada erinevatel mullaliikidel, kuid 

paremini kasvab viljakas, hästi kuivendatud mullas, mille pH jääb 6,4–8,5 vahele. Taim suudab 

oma juure ajada 25–75 cm sügavusele ning peajuurel on palju suure kiudainesisaldusega 

külgjuuri. Sügavale tungiv juur aitab parandada mulla kvaliteeti ja taime kõdunevad lehed 

tagastavad mulda märkimisväärses koguses orgaanilist ainet ja lämmastikühendeid, mis teevad 

kultuurist suurepärase vahekultuuri mulla parandamiseks (Popović et al. 2016). Taim toodab ka 

rohkesti biomassi ja seda just mõõduka kliimaga piirkondades, kuid biomass laguneb kiiresti ja 
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pikaajaliselt ei suurenda see mulla orgaanilise aine sisaldust. Taimejääkide kiiret lagunemist 

saab aeglustada, kui kasvatada kultuuri koos teraviljadega (Kilian et al. 2016). Taime headeks 

omadusteks on ka see, et on kiire algarenguga ja seetõttu surub maha umbrohte ning lisaks 

muudab ta mitteomastatava fosfori taimedele omastavaks järgnevatele kultuuridega. Keerispea 

on ka põuakindel ning ei kanna haiguseid edasi (Lauringson, Talgre 2014). 

Taim tuleks külvata vahekultuurina hilissuvel (augusti I pool), kui soovitakse biomassi 

suurendada mullas või kui soovitakse ülemääraseid nitraate pinnasest eemaldada (Kilian et al. 

2016). Seemned idanevad 15–30 päeva jooksul ja seemned hakkavad idanema 2,7 °C juures 

ning idanevus suureneb temperatuuri tõusuga kuni 20 °C. Seda kultuuri kasvatatakse Euroopas 

palju ning on hea kultuur vahekultuurina (Kilian et al. 2016). Eriti hea on ta vahekultuurina oa 

ja herne järel (Lauringson, Talgre 2014). 

 

 

1.4.5 Aleksandria ristik (Trifolium alexandrium) 

 

Aleksandria ristik ehk teisisõnu Egiptuse ristik, on näiteks Lähis-Idas oluline kultuur, mida 

kasutatakse loomasöödaks ja ka mullaviljakuse parandamiseks (Muhammad et al. 2014). Taim 

kasvab 30–60 sentimeetri pikkuseks ja õied on valget värvi. Suurim põhjus, miks 

põllumajandustootjad seda kultuuri kasvatavad, on selle kultuuri võime siduda õhulämmastiku 

ja antud kultuur väetab mulda. Aleksandria ristik aitab mulla füüsikalisi ja keemilisi omadusi 

parandada ning vähendada mulla ja vee erosiooni. Lisaks suurendab taim mulla orgaanilise aine 

sisaldust ja vähendab erinevaid taimehaigusi. Aleksandria ristiku kasvatmine aitab väga edukalt 

umbrohtudega võidelda. Kultuur on väga heade omadustega ja seda võiks eelistada just äsja 

kasutusele võetud põllumaadel (Muhammad et al. 2014). 

Õhulämmastiku sidumiseks on Aleksandria ristiku juurtel Rhizoium bakterid, mis muudavad 

lämmastiku taime jaoks omastatavaks. Lämmastiku fikseerimine sõltub sellest, et kui palju on 

elujõuliste mügarbakterite arvukus ning kui palju on kultuur võimeline andma mügarbakteritele 

süsivesikuid paljunemiseks (Muhammad et al. 2014). Aleksandria risitik suudab siduda 

lämmastikku 297–400 kg hektari kohta (Graves et al. 1996). Kuid Clark (2012) andmetel 100–

225 kg lämmastikku hektari kohta. 
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Aleksandria ristik kasvab hästi viljakatel ja hästi kuivendatud muldadel, kuid liivmuldadel kõige 

halvemini. Parima kasvu saamiseks peaksid mullad sisaldama piisavas koguses fosforit, 

kaltsiumi ja kaaliumi. Lisaks eelistab taim leelisemaid muldasid ja kasvab kõige paremini pH 

7–8 juures (Muhammad et al. 2014). Kultuur sobib suurepäraselt kaaslaseks raiheinale, 

tritikalele, kaerale ja odrale (Rammah and Radwan 1977, Haggag et al. 1995). 

Siiski on antud kultuuri kasvatamisel ka mõningad negatiivsed pooled. Kuna juurestikult on 

antud kultuur suhteliselt pindmise juurekasvuga võib teda pidada pigem põuakartlikuks 

kultuuriks (Lauringson, Talgre 2014). Taimik kannatab lühiajaliselt kuni -7 °C, kuid kui 

temperatuurid jäävad püsivalt alla selle siis taimik hävib (Clark 2012) ehk Eesti tingimustes ei 

talvitu. 

 

1.5 Agrotehnika vahekultuuride kasvatamisel 
 

1.5.1 Külvamine 

 

Vahekultuuri seemned külvatakse tavaliselt kas hajuskülviga või reaskülviga. Reaskülv suudab 

tagada selle, et seeme läbib taimejääkidest tekitatud massi ning lisaks aitab külvik seemned 

külvata ühtlasele sügavusele ning külvamise efektiivsus on suurem ja seda eriti väiksemate 

seemnete puhul. Lisaks aitab külvik ka mulda töödelda, mistõttu suudetakse paremini 

kontrollida umbrohtumust ja segada putukate ja taimehaiguste elutüskleid. Üldiselt peaks 

liblikõielised külvama umbes 0,6 cm sügavusele ja teraviljaseemned 3,8 cm sügavusele. 

Seemnete hajuskülvil tuleb kasutada seemneid, millel on kõrge idanemisvõime (Managing 

cover…2007: 50–51). 

 

1.5.2 Võitlemine umbrohtudega 

 

Taimekasvatuses tuleb võidelda ka umbrohtude ja taimekahjuritega, et selle edukus ei kahaneks. 

Eriti keeruline on võidelda umbrohtude ja taimekahjuritega mahepõllumajanduses. 

Mahepõllumajanduses kasutatakse sügavat mullaharimist ehk intensiivset harimist kui 

efektiivset ennetusmeedet umbrohtudega võitlemisel (Kouwenhoven et al. 2002). Siiski on 

sellisel harimisviisil suur mõju keskkonnale ja otsitakse uusi viise, kuidas vähendada harimise 

intensiivsust, et parandada mulla kvaliteeti. Üks viis selleks on pindmine harimine, mis 
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vähendab kütuse tarbimist masinatel, vähendab süshihappegaasi lendumist mullast, suurendab 

mullaagregaatide stabiilsust ja suurendab mulla pindmise kihi mikrobioloogilist aktiivsust 

(Børresen, Njøs 1994, Chen, Huang 2009, Curci et al. 1997, Kouwenhoven et al. 2002, 

Reicoskyand Archer 2007, Vian et al. 2009).  Børresen, Njøs 1994, Brandsæter et al. 2011, 

Håkansson et al. 1998 andmetel pindmine kobestamine tõstab üheaastaste ja eriti mitmeaastaste 

umbrohtude arvukust ja seda eriti mahepõllumajanduses kuid ka tavapõllumajanduses.  

 

1.5.3 Taimiku hävitamine 

 

Kasvuperioodi lõpus vahekultuurid kas hävitatakse herbitsiidiga, niidetakse maha või rullitakse 

maha (Sustainable Agricultural Network 2007 Calegari 2003, Sullivan 2003, Lu et al. 2000,  

Masiunas 1998). Herbitsiidiga vahekultuuri surmamine on väga levinud viis. Selle meetodi 

eeliseks on see, et saab kiiresti taimekultuuri hävitada, kuna taimekaitsevahendi pritsimine 

võimaldab suuri maalasid kiiresti töödelda ning on ka odav. Lisaks saab herbitsiidi kasutada 

taime eri kasvufaasides. Herbitsiidide kasutamise miinuseks on see, et see tekitab umbrohtudel 

resistentsust herbitsiidi vastu (Managing cover…2007: 54). 

Niitmine koos purustamisega on kiire taimede hävitamise viis, kui on tihe taimestik. Niitmisel 

lõigatakse taimeosad väiksemateks tükkideks ning seeläbi taimeosad lagunevad kiiremini. 

Väiksed taimeosakesed tekitavad probleeme, sest sest ega ka külvimasina ketas ei lõika hästi 

läbi niidetus-purustatud massist (Managing cover…2007: 55). Niitmise kasuks räägib see, et 

niitmine moodustab multši mulla pinnale, mis kaitseb mulda ja aitab niiskust säilitada mullas 

ning erosiooni vähendada. Kui niidetakse, on võtmetähtsusega ajastus ning sealjuures tuleb 

taime arengufaasi arvestada. Õige ajastus aitab maksimaliseerida biomassi ja lämmastiku 

akumulatsiooni. Lisaks aitab õige ajastus vähendada riske, et taim ei hakkaks uuesti kasvama 

ning, et taim seemneid ei külvaks, mis hakkaks mõjutama põhikultuuri kasvu (Prado Wildner et 

al. 2004, Sullivan 2003). Niitmise ja herbitsiidide kasutamise juures on plussiks see, et seeläbi 

taimejäägid lagunevad kergemini ning see suurendab mineralisatsiooni (Snapp, Borden 2005).  

Niitmisest efektiivsem on rullimine, kuna rullitud taimemass dekomposteerub kauem ja kaitseb 

seeläbi mullapinda kauem, kui herbitsiidide kasutamine või niitmine (Lu et al. 2000). Rullimisel 

taim hävitatakse mehaanilise jõuga ning murtakse seeläbi taime vars. Rullimine toimub taime 

istutamise suunas, et moodustada tihe multšikiht mulla pinnale. Kõige parem aeg rullimiseks on 
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vahekultuuri õitsemise ajal. Kui aga vahekultuur on pikaks kasvanud, soovitatakse taim lisaks 

tükeldada. Selle jaoks on rullil terad, mis tükeldavad taime samaaegselt rullides. Tükeldamine 

aitab ka umbrohtusid vähendada. Lihtsalt rullimisel umbrohtudega võitlemise efektiivsus sõltub 

sellest, et mis kultuuri kasvatakse, umbrohu liigist ja selle pikkusest ning ka sellest, et kui paks 

on rullitud taimejäänuste kiht (Managing cover…2007: 54).  

Kõige lihtsam viis on taime mitte hävitada ning see kasvama jätta koos põhikultuuriga ning 

sellisel viisil kasvavat vahekultuuri nimetatakse elus multšiks ning on kasulik. Vahekultuur 

vähendab erosiooni ja umbrohtusid ning aitab kahjurite arvukust kontrolli all hoida. 

Liblikõielised on eelistatud multšina, sest seovad õhulämmastiku.  

Üldiselt taimiku kasvu lõpetamise aeg tuleks ajastada selle järgi, mis eesmärki vahekultuuridega 

saavutada soovitakse. Kui on eesmärgiks suurendada mulla orgaanilise aine sisaldust ja 

parandada mulla kvaliteeti, tuleks eelistada taime hävitamiseks aega, kus ligniini sisaldus on 

suurim. Probleemiks vahekultuuride hilisema hävitamise puhul, kui rullida, on see, et rullimise 

efektiivsus on väiksem ja taimejäägid raskendavad külvamist, ning suureneb süsiniku ja 

lämmastiku suhe ja tõuseb risk lämmastiku immobilisatsiooniks (Snapp,  Borden 2005). 
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2 METOODIKA 
 

Katse viidi läbi 2017. ja 2018. aastal Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi katsepõllul Eerikal 

eesmärgiga uurida külviaegade mõju erinevatele vahekultuuridele. Katses hinnati 

vahekultuuride biomassi suurust, selle toitainete sisaldust. Teine eesmärk oli selgitada välja 

vahekultuurid, mis sobivad Eesti tingimustesse ka hilisema külviaja korral. Variantideks olid 5 

erinevat liiki vahekultuuri, mida 2017. Aastal külvati 3 erineval ajal ja 2018. aastal külvati samu 

kultuure viiel erineval ajal. Aastal 2017 olid külvipäevadeks 8.08; 15.08 ja 28.08, 2018. Aastal 

külvati vahekultuure 01.08; 08.08; 15.08; 22.08 ja 29.08. Katses olevateks kultuurideks olid, 

talivikk, kesaredis, inkarnaatristik, Aleksandria ristik ja keerispea. 

Katse variandid paiknesid randomiseeritud plokkasetusega kolmes korduses (tabel 1). Ühe 

katselapi pindala oli 18 m2. 2017 aastal oli eelviljaks talinisu ja 2018 aastal talioder.  

Katsepõllul oli pruun kahkjas (näivleetunud) liivsavimuld (Stagnic Luvisol, WRB 2014 

klassifikatsioon). Künnikihi tüsedus oli 27–29 cm. Katsepõllu huumushorisondi keskmine 

süsinikusisaldus oli 1,44 % (Tjurini meetodi järgi). Liikuva fosfori sisaldus 128,54 mg kg-1, 

liikuva kaaliumi sisaldus 134,01 mg kg-1. Katsepõllul oli nõrgalt happeline muld (pHKCl 5,8–

6,1) ning lasuvustihedus oli 1,40–1,50 Mg mm-3. Üldlämmastiku sisaldus mullas oli 0,13% 

(Kjeldahli meetodi järgi) (Jõemaa, 2017). 

 

Tabel 1. Katseskeem(I külviaeg).  

I kordus II kordus III kordus 

Kesaredis Inkarnaat ristik Keerispea 

Inkarnaat ristik Talivikk Aleksandria 

ristik 

Aleksandria 

ristik 

Keerispea Kesaredis 

Talivikk Aleksandria 

ristik 

Inkarnaat ristik 

Keerispea Kesaredis Talivikk 
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Vahekultuuride biomass koguti kõikidel katselappidel kolmes korduses 0,25 m2 raami abil. 

Vahekultuurid sorteeriti (eraldati umbrohud) ja peale seda kuivatati  proovid 80°C juures 

konstantse kaaluni.  Töös on vahekultuuride biomass esitatud kuivaine massina (KA kg ha-1). 

Keemilised analüüsid taimede toitainete sisalduse määramiseks teostati Eesti Maaülikooli 

mulla- ja agrokeemia osakonna laboris. Taimse materjali proovid kuivatati õhkkuivaks ja 

jahvatati. Saadud proovist määrati N, P, K, Ca, Mg ja C sisaldus.  

Katseandmed töödeldi statistiliselt dispersioonalüüsi (ANOVA) meetodil 95% usalduspiiri 

juures andmetöötlusprogrammi Statistica 12 abil. Et hinnata külviaja mõju vahekultuuride 

biomassile kasutati ühe faktorilist dispersioonanalüüsi. Variantide vahelisteks võrdlusteks 

kasutati Fisher LSD testi.  

 

2.1 Katseaastate ilmastik 
 

Taimede kasvuperioodi iseloomustamiseks sobib hästi kasvuaegsete efektiivsete 

temperatuuride summa. Mida varem vahekultuurid külvata, seda rohkem koguneb efektiivseid 

temperatuure. Ilmastikuandmed pärinevad Rõhu katsejaama ilmajaamast. Katseaastad olid 

sademete ja efektiivsete temperatuuride summa osas väga erinevad: 2017 jahe ja vihmane ning 

2018 soe ja kuivem (joonis 1, 2, 3 ja 4). 2018. aasta augusti esimene pool oli väga 

sademetevaene ja see mõjutas vahekultuuride tärkamist augusti alguse külvidel. 

 

Joonis 1. Efektiivsete temperatuuride summad 2017. aasta katseperioodil 
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Joonis 2. Efektiivsete temperatuuride summad 2018. aasta katseperioodil. 

 

2.1.1 Sademed 

 

 

Joonis 3. Sademete summa mm 2017. aasta katseperioodil  külviaegade lõikes 
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Joonis 4. Sademete summa mm 2018. aasta katseperioodil külviaegade lõikes. 
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3 UURIMISTÖÖ TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1 Vahekultuuride biomassi suurus sõltuvalt külviajast 
 

2017. aasta katses varieerusid biomassi kuivainesaagid 68–1531 kg ha-1. Kõige suurema 

biomassi moodustas 2017. aastal talivikk (joonis 5), moodustades kuivainet 1531 kg ha-1. Nagu 

oli ka eeldatud, siis kõige suurema biomassi andis kõige varasem külv, mis viidi läbi 8.08. Ka 

Ameerika ühendriikides läbiviidud katse näitas, et taliviki külvi edasilükkamine 20 päeva võrra 

võib tähendada biomassi kuivaine saagi vähenemist isegi üle kümne korra (Jannink et al. 1997). 

 Kõige väiksem biomass moodustus esimesel külviajal keerispeal. Keerispea on küll kiire 

algarenguga ja moodustab suure biomassi (Lauringson ja Talgre, 2014). Ilmselt mõjutas 2017. 

aastal keerispea kasvu eelviljana kasvanud talinisu põhk, mille süsiniku/lämmastiku suhe on lai 

(80–100/1), ning selle lagundamiseks kasutasid bakterid mullast lämmastikku ja keerispeale jäi 

lämmastikku väheks. Biddlestone et al., (1994) on oma uurimistöös välja toonud, et lagundavate 

mikroorganismide elutegevuseks sobib kõige rohkem biomass, mille C/N suhe on 25–30. Kõige 

väiksema kuivainesaagi andis 28.08 külvatud Aleksandria ristik, mille biomassi kuivainesaak 

oli vaid 68 kg ha-1. Mida hilisem on külviaeg ja mide lühem on kasvuperiood, seda väiksemad 

on kuivainesaagid, seetõttu tulebki vahekultuurideks valida kiire algarenguga lühikese 

kasvuajaga kultuure (Zaniewicz-Bajkowska et al. 2013).  

Kõikide katses olnud vahekultuuride puhul on selgelt näha, et hiline külv andis kordades 

väiksema biomassisaagi kui varasemad külvid. Selle põhjuseks võib pidada varaste külvide 

pikemat kasvuperioodi, mille jooksul kogunes suurem hulk efektiivseid temperature. 08.08 

külvi puhul oli efektiivsete temperatuuride summaks 536 °C (joonis 1), võrreldes seda augusti 

lõpus toimunud külviga (28.08) kogunes efektiivseid temperature ligi poole rohkem. Kõige 

tagasihoidlikumaks jäid antud katses keerispea biomassi kuivainesaagid, mis jäid 369 ja 94 kg 

ha-1 vahele (joonis 5 ). Kesaredise, inkarnaatristiku ja keerispea puhul esimesed 2 külviaega 

üksteisest usutavalt erinevat biomassi ei andnud. Arvatavasti põhjustas seda eelvilja põhust 

tingitud lämmastiku puudus, mis takistas taimede algarengut. Taliviki ja Aleksandria ristiku 

puhul andsid kõik külviajad üksteisest usutavalt erineva kuivaine saagi. 
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Joonis 5. Vahekultuuride biomass kuivaines 2017. Vearibad joonisel näitavad standardviga. 

Erinevad tähed joonisel tähistavad statistiliselt olulist erinevust külviaegade vahel kultuuride 

lõikes (Fisher LSD test, p < 0,05) 

 

Aastal 2018 läbiviidud katses külvati vahekultuurid viiel erineval ajal. Kõige suuremaid 

kuivainesaake moodustasid taliviki külvid (Joonis 6). Kõige suuremaks osutus taliviki saagikus 

08.08 külvil, kus boimassi saagiks kujunes 2362 kg kuivainet ha-1. Esimese 3 külviaja (01.08; 

08.08 ja 15.08) biomassisaagid ei erinenud üksteisest statistiliselt usutavalt. See, et esimeste 

külviaegade juures on biomasside erinevused väga väikesed on eeldatavasti tingitud 

külviaegsest põuaperioodist (Joonis 4), mis omakorda tähendas seda, et seemnetel ei olnud 

tärkamiseks piisavalt niiskust. Esimese augusti ja kaheksanda augusti vahel registreeriti 

sademeid alla 2 mm.  Küll aga võib täheldada, et võrreldes 2017. aastaga suudeti moodustada 

taliviki puhul sama külviaja juures 831 kg ha-1 rohkem massi. Selle põhjuseks võib eeldatavasti 

pidada seda, et 2018 koguti efektiivseid temperatuure arvestataval hulgal rohkem. Kui näiteks 

võrrelda 2017. aasta esimest külvi ja 2018. esimest külvi võib näha, et 2018 oli efektiivseid 

temperature kuni 243 °C võrra rohkem. 
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Joonis 6. Vahekultuuride biomass kuivaines 2018. Vearibad joonisel näitavad standardviga. 

Erinevad tähed joonisel tähistavad statistiliselt olulist erinevust külviaegade vahel kultuuride 

lõikes (Fisher LSD test, p < 0,05) 

 

Kõige tagasihoidlikuma kasvuga oli Aleksandria ristik, mis 29.08 külvi juures andis vaid 124 

kg ha-1, kuid siiski oli seda peaaegu poole võrra rohkem kui 2017. aastal läbi viidud katses. 

Siinkohal võib taaskord eeldada, et rolli mängis asjaolu, et võrreldes 2017. aastaga kogunes 

2018. aastal efektiivseid temperature 84 °C võrra rohkem. Ka (Toom et al. 2019) kirjutab, et 

Aleksandria ristikul olid teistest kultuuridest madalamad biomassi saagid ja 18.08 külvatud 

ristiku puhul oli biomassi saak 77% väiksem kui 08.08 külvi puhul. Isegi kui vahekultuur ei 

suuda iseseisvalt suurt biomassi luua, ei tähenda see seda, et antud kultuur tuleks vahekultuuride 

külvikorrast välja arvata. Selliste vahekultuuride puhul tuleks vaadata, millist effekti omaks see 

kultuur segus mõne teise vahekultuuriga ja kuidas need üksteist täiendada võivad. Üksikuna 

külvates tuleks Aleksandria ristikut kasutada vaid varajaste külvidega, vastasel juhul jäävad 

biomassisaagid väikeseks (Toom et al. 2017). Jooniselt 6 selgub, et kesaredis suutis isegi hilise 

külvi korral luua kuivainesse arvutatuna 715 kg ha-1 biomassi, millest võib järeldada, et 

kesaredis on sobilik vahekultuur ka siis kui külviaeg jääb augusti lõppu.  
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3.2 Lämmastiku (N) sidumine 
 

Vahekultuuridest sidus enam lämmastikku talivikk, mis suutis 2017. aastal akumuleerida 46 kg 

ha-1 (Joonis 7). Kõige enam seoti lämmastikku esimese külviaja puhul. Heaks lämmastiku 

sidujaks oli ka kesaredis, mis suutis siduda 28 kg ha-1. Liblikõielised, sh talivikk ja ristikud, 

seovad õhulämmastikku. Seotud õhulämmastiku kogus sõltub liblikõieliste liigist ja väga 

oluliselt ka kasvuteguritest. Katsed on näidanud, et kogu liblikõieliste biomassis olevast 

lämmastikust, moodustab õhulämmastik 70–80% (Kumar, Goh 2000, Carlsson, Huss-Danell 

2003) 

 

 

Joonis 7. Seotud lämmastiku kogus kultuuriti 2017. 
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ha-1 ja lämmastikku seoti 10 kg ha-1 (Toom et al. 2019) Üllatav on aga see, et ka talivikk suutis 

augustilõpu külviga suhteliselt vähe lämmastikku siduda. Olenemata asjaolust, et efektiivsete 

temperatuuride summa oli peaaegu 100 kraadi võrra 2017. aastast suurem, seoti lämmastikku 

sama palju kui 2017. aastal, ehk siis 10 kg ha -1. Antut võib selgitada asjaolu, et 2018. aasta 

katse viimase külvi (28.08) puhul oli sademeid tunduvalt vähem kui 2017. aastal ja taimed ei 

suutnud põuatingimustes piisavalt biomassi ja ka toitaineid koguda. Zahran (1999) on oma 

uurimustöös leidnud, et mügarbakterite lämmastiku sidumise võime väheneb põua tingimustes. 

Võrrelduna 2017. aasta 29.08 külvi 2018. aasta 28.08 külviga oli viimasel aastal 43 mm ha-1 

vähem sademeid.  

 

Joonis 8. Seotud lämmastiku kogus kultuuriti 2018. aastal. 
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juhul kesaredis kõige sobilikum kultuur, kuna seob kogu lämmastiku mullast, erinevalt talivikist 
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ja ka teistest liblikõielistest, mille puhul suur osa lämmastikust seotakse mügarbakterite abil 

õhust. 

Seega sobiks õhulämmastikku siduv talivikk (jt liblikõielised) just segukultuurina koos 

kasvatamiseks mitteliblikõielistega. Mitteliblikõielised seovad mulla lämmastikku ja seguna 

koos kasvatades toimub nii mulla- kui õhulämmastiku sidumine ning mullaviljakuse säilitamine 

ja ka suurendamine.  

Kuna talivikk on talvekindel kultuur, mida on näidanud M. Toomi katsed (Toom et al. 2019) , 

siis hoiab ta lämmastiku edukalt kevadeni järgnevale kultuurile alles.  

 

3.3 Süsiniku (C) sidumine 
 

Süsiniku sidumine taime toimub läbi fotosünteesi ja see sõltub taimeliigist, kasvuperioodi 

pikkusest, temperatuurist, ja ka mulla niiskusest ning viljakusest (De Dein et al. 2008).  Süsiniku 

sidumise seisukohalt andis 2017. aasta katses parima tulemuse taliviki 08.08 külv, mille puhul 

seoti süsinikku 631 kg ha-1. Sama külvipäeva juures andis kõige tagasihoidlikuma tulemuse 

keerispea, mis suutis siduda vaid 152 kg ha-1 süsinikku.  

Joonis 9. Seotud süsinik kultuuriti 2017. aastal 

 

Märkimisväärselt rohkem seoti aga süsinikku 2018. aasta katse puhul. Parima tulemuse andis 

08.08 taliviki külv, mis suutis siduda hektari kohta arvutatuna 974 kg. Märkimisväärse tulemuse 

andis ka samal külviajal külvatud inkarnaatristik, mis suutis süsinikku siduda 814 kg ha-1. Kui 
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vaadata sama külvipäeva kõige tagasihoidlikumat süsiniku sidujat, siis selleks osutus kesaredis, 

mis suutis siduda 549 kg ha-1.  

 

Joonis 10. Seotud süsinik kultuuriti 2018. aastal 

 

Siinkohal tuleks aga välja tuua, et talivikk, mis varaste külvide puhul andis väga head tulemused 

jäi 29.08 külvi puhul väga tagasihoidlikkuks, sidudes süsinikku rohkem vaid sama päeva külvi 

Aleksandria ristikust. 

 

3.4 Fosfori (P) sidumine 
 

Fosforisisaldus sõltub taimeliigist, kasvufaasist ja ka taimeosast. Fosfor paikneb taimes 

suuremalt jaolt maapealses osas (Talgre et al. 2011). Sügavale ulatuva juurestikuga 

vahekultuurid seovad toitaineid ka künnikihist altpoolt (Sapkota et al. 2012). 

Fosfori sidumise seisukohalt andis 2017. aasta katses parima tulemuse 08.08 külvatud talivikk, 

mis suutis siduda veidi enam kui 5 kg ha-1 fosforit. Väga head tulemused andsid ka kesaredise 

külvid, kus parimad tulemused saadi esimese 2 külvi juures ja jäid veidi alla 5 kg ha-1 juurde. 

Siinkohal oleks paslik märkida veel, et ka kõige hilisema külvi puhul sidus kesaredis teistest 

kultuuridest fosforit rohkem.  
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Joonis 11. Seotud fosfori kogus kultuuriti 2017. aastal 

 

Tagasihoidlikuks jäid aga seotud fosfori kogused viimase 28.08 külvi puhul kus talivikk ja 

kesaredis suutsid siduda natuke üle 1 kg ha-1 aga ülejäänud kultuurid suutsid siduda vaid 0,4-–

0,5 kg ha-1. 

 

Kui vaadata aga 2018. aasta katseandmeid siis selgub, et parimad tulemused küündivad isegi 

veidi üle 8 kg ha-1 kohta. Parima tulemuse andis kesaredise 01.08 külv sarnased olid ka taliviki 

3 esimese külviaja tulemused, mis olid samuti 8 kg ha-1 juures ja veidi alla selle. Kesaredist 

peetakse kultuuriks millel on võrdlemisi suur N, P, S, Ca, B sisaldus (Weil et al. 2009)  

Võrreldes 2017. aastaga selgus, et ka keerispea on suhteliselt hea fosfori siduja. Ka Leedus 

läbiviidud katses oli keerispea üheks parimaks fosforit siduvaks kultuuriks (Zaniewicz-

Bajkowska 2013). Keerispea andis 01.08 külvi puhul 6,94 kg ha-1. Jõgeval Eesti Taimekasvatuse 

Instituudi põllul 2016. aastal läbiviidud katses suutis kesaredis fosforit siduda 10.8 kg KA ha-1 

(Toom et al. 2017). 
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Joonis 12. Seotud fosfori kogus 2018. aastal. 

 

Kuigi fosfori leostumine on võrreldes lämmastikuga väga väike (Kärblane 1998), muudavad 

vahekultuurid fosfori omastamise järgnevatele kultuuridele lihtsamini omastatavaks (Eichler-

Löbermann et al. 2008).  

 

3.5 Kaaliumi (K) sidumine 
 

Kaaliumisisaldus sõltub taimeliigist, kasvufaasist ja ka taimeosast. Kaalium paikneb taimes 

rohkem noortes osades (Talgre et al. 2011). Kõige paremaks kaaliumi sidujaks osutus 2017. 

aasta katses kesaredis, mis suutis esimese kahe külvikuupäeva (08.08; 15.08) juures siduda 30 

kg ha-1 (Joonis 13). Võrdlemisi headeks kaaliumi sidujateks osutusid ka talivikk ja Aleksandria 

ristik, mis suutsid kaaliumit siduda vastavalt 27 ja 21 kg ha-1. Kõige tagasihoidlikumaks 

kaaliumi sidujaks oli 2017. aasta katses inkarnaatristik, mis 28.08 külvi juures suutis siduda vaid 

2 kg ha-1. Jällegi tõestas kesaredis seda, et on katses olnud vahekultuuridest sobivaim kultuur 

just hiliste külviaegade puhul, kuna suutis isegi 28.08 külvi puhul siduda 8 kg ha-1, paremuselt 

järgmine oli talivikk, mis suutis siduda 6 kg kaaliumi hektari kohta. 
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Joonis 13. Seotud kaaliumi kogus 2017. aastal 

 

Tõsiasi, et 2018. aasta oli vahekultuuride kasvu rohkem soosiv saab ka kaaliumi koguseid 

analüüsides kinnitust. Talivikk, kesaredis ja inkarnaatristik suutsid kõik siduda 49–50 kg 

kaaliumi hektari kohta, mida on võrreldes 2017. aasta parimate tulemustega 20–23 kg ha-1 võrra 

rohkem (Joonis 14). 28.08 külvi puhul paistab jällegi silma, et kõige suurema koguse kaaliumi 

on suutnud siduda kesaredis, mis sidus 24 kg ha-1. Märkismisväärne on ka asjaolu, et keerispea 

suutis augustilõpu külvi korral siduda rohkem kaaliumi, kui 2017. aasta augusti alguse puhul. 

Jõgeval 2016. aastal läbi viidud katses suutis kesaredis kaaliumi siduda üle 83 kg ha-1 (Toom et 

al. 2017).  
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Joonis 14. Seotud kaaliumi kogus kultuuriti 2018. aastal. 

 

Kaaliumi leostumine võrreldses lämmastikuga on väike (Kärblane 1998). Vahekultuurid 

muudavad kaaliumi järgnevatele kultuuridele lihtsamini kättesaadavaks.  

 

3.6 Magneesiumi (Mg) sidumine 
 

Magneesium aktiveerib taimes fosfaatide ainevahetust. Magneesiumipuudus pärsib fotosünteesi 

saaduste toimetamist lehelt juurte ja viljadeni, taimede kasvuperiood pikeneb. Magneesium on 

mullast kergesti väljaleostuv (Kuldkepp 1996) ja seetõttu on vahekultuuride roll nende 

sidumisel põhikultuuridest vabal perioodil oluline. 

Magneesiumi sidumisvõime poolest ületas teisi vahekultuure 2017. aastal talivikk, sidudes üle 

4 kg magneesiumit hektari kohta. Ka kõige hilisema külvivariandi puhul oli talivikk teistest 

kultuuridest parem magneesiumi siduja, sidudes 1 kg ha-1. Sama külviaja korral teised 

vahekultuurid suutsid magneesiumi siduda 0,2 kuni 0,5 kg (kesaredise puhul). Veidi üle 2 kg 

Mg hektari kohta kogusid kesaredis ja Aleksandria ristik. 
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Joonis 15. Seotud magneesium kultuuriti 2017. aastal. 

 

Analüüsides 2018. aasta katse andmeid selgub, et magneesiumi seoti kohati isegi üle kahe korra 

rohkem kui eelneval aastal. Maksimumkogusteks on sellel aastal 11 kuni 12 kg Mg ha-1. 

Parimateks magneesiumit siduvateks kultuurideks osutusid talivikk ja Aleksandria ristik, mis 

suutsid siduda 12 kg. Sama hea magneesiumi siduja oli ka inkarnaatristik, mis suutis siduda 

veidi üle 11 kg magneesiumi hektari kohta. Kesaredis, mis teiste toitelementide sidumise suhtes 

jäi pigem suuremate kogustega silma on magneesiumi sidumise puhul pigem tagasihoidlik. 

Poolas läbiviidud katses selgus, et kümnepäevane külvi viibimine põhjustab märkimisväärset 

N, P, K, Ca ja Mg omastamise langust. Kõige enam mõjutas külviaeg sealses katses talivikki 

(Wilczewski, Szczepanek 2018). 
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Joonis 16. Seotud magneesium kultuuriti 2018. aastal. 

 

3.7 Kaltsiumi (Ca) sidumine 
 

Kaltsiumi sidumise seisukohalt tõusevad 2017. aasta katse puhul esile põhiliselt 2 kultuuri, 

milleks on kesaredis ja keerispea. Kõige rohkem kaltsiumi sidus keerispea, mis 08.08 külvi 

puhul suutis kokku akumuleerida üle 19 kg ha-1. Väga sarnase tulemuse andis ka kesaredis, mille 

puhul suurimaks kaltsiumi sidujaks oli 15.08 külvatud taimik ja mis suutis siduda 19 kg ha -1.  

Joonis 17. Seotud kaltsiumi kogus kultuuriti 2017. aastal. 

Ka 2018. aasta katse puhul paisavad silma need samad 2 kultuuri, mis 2017. aasta katse puhulgi, 

kuid antud juhul on kaltsiumi sisaldused palju suuremad ja erinevuski 2 kultuuri vahel on 

0

2

4

6

8

10

12

14

Talivikk Kesaredis  Aleksandria
ristik

 Inkarnaatristik  Keerispea

M
g

kg
 h

a-1

1.08 8.08 15.08 22.08 29.08

0

5

10

15

20

Talivikk Kesaredis Aleksandria
ristik

Inkarnaatristik Keerispea

C
a 

kg
 h

a-1

8.08 15.08 28.08



 42 

eelneva aastaga võrreldamatult suurem. Keerispea andis suurima kaltsiumi saagi esimese 

augusti külvi juures, kus seoti üle 58 kg ha-1. Paremuselt järgmine kultuur on kesaredis, mis 

sama külviaja puhul suuti koguda alla 35 kg kaltsiumit hektari kohta. Ülejäänud kultuuride 

kaltsiumi kogused jäävad küll antud aastat silmas pidades küllaltki tagasihoidlikuks (kuni 23 kg 

kaltsiumit Aleksandria ristiku puhul), kuid võrreldes eelneva aastaga on seda rohkem kui siis 

olid sidunud kõige paremad kaltsiumi sidujad (2017. aasta puhul keerispea). Zaniewicz-

Bajkowska et al. 2013) andmetel sisaldavad mitte-liblikõielised taimed rohkem kaaliumi, 

kaltsiumi ja magneesiumi kui liblikõielised. Arvesse võttes seda, et igal aastal leostub ja 

eemaldatakse saagiga hektarilt 200–300 kg kaltsiumi (Klammer 2017) on mõistlik 

vahekultuuridena kasvatada ka hästi kaltsiumit siduvaid kultuure. 

Joonis 18. Seotud kaltsium kultuuriti 2018. aastal.  

 

Jõgeval 2016. aastal läbiviidud katses sidus keerispea kaltsiumit 30 kg ha-1 ja kesaredis 40kg 

ha-1 (Toom et al. 2017). 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva magistritöö eesmärkideks oli uurida külviaegade mõju erinevate vahekultuuride 

biomassi moodustamise võimele ja nende toitainete sidumisele ja teiseks eesmärgiks oli 

selgitada välja kultuurid, mis sobivad Eesti tingimustesse ka hilisema külviaja korral.  

Töö hüpoteesiks oli: vahekultuuride biomassi suurus sõltub külviajast ja kasvuperioodi 

efektiivsete temperatuuride summast, mis sai ka kinnituse, et see tõepoolest nii on. 

Katses olnud vahekultuuridest andsid suurima biomassi talivikk ja kesaredis. 2017. aastal andis 

08.08 külvi puhul talivikk biomassi kuivaines 1531 kg ha-1 ja kesaredis 721 kg ha-1. Kõige 

tagasihoidlikumaks jäi 2017. aastal keerispea biomass, arvatavasti seetõttu, et eelkultuuri (nisu) 

põhk on laia C:N suhtega ja kiire alguskasvuga keerispeale jäi lämmastikust puudu. Kesaredise 

inkarnaatristiku ja keerispea puhul ei olnud kahe esimese külviaja biomassid teineteisest 

statistiliselt usutavalt erinevad. Selgus et Aleksandria ristik ei sobi hilise külvi korral, kuna 

suutis ainult 68 kg ha-1 biomassi moodustada. 

Arvestatavalt paremad tulemused olid aga 2018. aasta katses, kus maksimaalseks 

biomassisaagiks mõõdeti taliviki puhul 2362 kg ha-1, kusjuures 3 esimest külviaega ei olnud 

teineteisest statistiliselt usutavalt erinevad jäädes kõik 2280–2362 kg ha-1 vahele. 

Inkarnaatristiku biomassiks kujunes 1979 kg ha-1. Hiliste külvide korral moodustas suurima 

biomassi kesaredis, mille biomass oli 715 kg ha-1. Katsest sekgus, et Aleksandria ristik ei sobi 

hiliseks külviks, kuna biomassi moodustus vaid 124 kg ha-1. 

Katses uuriti taimede N, P, K, C, Mg ja Ca sidumisvõimet. Katseaastate lõikes oli parim 

lämmastiku siduja talivikk, mis sidus 48–68 kg N ha-1. Kesaredis sidus 28–55 kg N ha-1 ja on 

seega ka väga heaks mullast lämmastiku sidujaks. Lämmastiku leostumise tõkestamiseks on aga 

sobilikuim kultuur kesaredis, kuna seob kogu lämmastiku mullast erinevalt talivikist, mis seob 

lämmastikku ka õhust. 

Suurim C siduja 2017. aasta katses oli taliviki 08.08 külv (631kg ha-1) kuid keerispea sidus vaid 

152 kg ha-1. Talivikk sidus süsinikku 2018. aasta katses 08.08 külvi ajal 974 kg ha-1 ja 

inkarnaatristik 814 kg ha-1. 



 44 

Fosfori sidujana andis 2017. aasta katses parima tulemuse 08.08 külvatud talivikk, mis suutis 

siduda veidi enam kui 5 kg ha-1 fosforit. Kesaredise kahe esimese külviaja juures jäi  seotud 

fosfori koguseks veidi alla 5 kg ha-1. 2018. aastal esimesel külviajal sidusid võrdse koguse 

fosforit kesaredis ja talivikk, ca 8 kg ha-1 ja keerispea ca 7 kg ha-1. 

Kõige paremaks kaaliumi sidujaks osutus 2017. aasta katses kesaredis, mis suutis esimese kahe 

külviaja (08.08; 15.08) juures siduda 30 kg ha-1. Head kaaliumi sidujad olid ka talivikk ja 

Aleksandria ristik, mis sidusid vastavalt 27 ja 21 kg ha-1. Kõige vähem sidus kaaliumi 

inkarnaatristiku 28.08 külv: 2 kg ha-1. 2018. aastal suutsid augusti esimese poole külvidel 

talivikk, kesaredis ja inkarnaatristik siduda 49–50 kg kaaliumi hektari kohta. 28.08 külvi puhul 

sidus kõige suurema koguse kaaliumi kesaredis (24 kg ha-1). 

Magneesiumi sidumisvõime poolest ületas teisi vahekultuure 2017. aastal talivikk, sidudes üle 

4 kg magneesiumit hektari kohta (sidus teistest rohkem ka 28.08 külvi puhul). 2018. aasta 

parimateks magneesiumit siduvateks kultuurideks osutusid talivikk ja Aleksandria ristik, mis 

suutsid siduda 12 kg ha-1. Sama hea magneesiumi siduja oli ka inkarnaatristik, mis suutis siduda 

veidi üle 11 kg magneesiumi hektari kohta. 

Kõige rohkem kaltsiumi sidus 2017. aasta katses keerispea, mis 08.08 külvi puhul suutis kokku 

akumuleerida üle 19 kg ha-1. Sarnase tulemuse andis ka kesaredis, mille puhul suurimaks 

kaltsiumi sidujaks oli 15.08 külvatud taimik ja mis suutis siduda 19 kg ha -1. Keerispea sidus 

kõige enam kaltsiumi 01.08 külvi korral, kus seoti üle 58 kg ha-1. Paremuselt järgmine kultuur 

on kesaredis, mis sama külviaja puhul suutis koguda veidi alla 35 kg kaltsiumit hektari kohta. 

Kokkuvõtvalt võiks väita, et vahekultuuridena sobivad Eestis väga hästi kasvatamiseks talivikk, 

mis on ka talvituv kultuur ja kesaredis, mis on head toitainete sidujad ja aitavad vältida toitainete 

(eriti lämmastiku) leostumist. Paremate tulemuste saamiseks tuleks teha katseid, kus uuritakse 

erinevatest kultuuridest koosnevaid segusid.  
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