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Ilmastik ja lämmastiku norm mõjutavad tärkliseterade suurust. Mõjult suurema 
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väetisvariandil (OrgII) ja tavasüsteemis lämmastikväetist kahes jaos saanud variantidel 

(N100 ja N150). Peenjahu saak ei olnud usutaval määral mõjutatud viljelusviisist. 

Peenjahu saak oli suurem juhtudel, kui tera täitumisperiood füsioloogilise küpsuseni oli 

pikem, sest nendel aastatel oli talinisu terade tärklises suurem väiksemate ehk C-tüüpi 
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In 2008, the long-term five-field crop rotation experiment was established at the EULS 

Institute of Agriculture and Environment in Eerika to compare the organic and 

conventional growing systems. The data used in this study was gathered during a time 

period stretching from 2013. –2017. The main purpose of this thesis was to explore what 

influence farming system, weather conditions and the length of winter wheat grain filling 

period have on the size development of starch granules in winter wheat. In this experiment, 

seven different nitrogen resources (three in organic and four in conventional farming 

systems) were used. Weather conditions and nitrogen norm have influence on the size of 

starch granules. Weather conditions had a relatively bigger intensity, forming 24-38% of 

overall impact in accordance with the types of starch granules. The impact intensity of 

fertilizer option varied between 18-24% depending on the size of the starch granules. The 

diameter of starch granules was not significantly influenced by the farming system. All 

types of starch granules had credibly bigger granules if they either received manure as a 

fertilizer option (OrgII) in organic farming or nitrogen fertilizer in two sections as an 

option (N100 and N150) in conventional farming. Farming system did not have a 

significant influence on the yield of fine flour. The yield of fine flour was bigger in cases 

where the filling period of the grain to physiological maturity was longer. Due to a higher 

percentage of smaller or C type granules within the used starch granules of winter wheat 

in those years was the yield of fine flour bigger in those particular years. 

Keywords: winter wheat, starch, nitrogen resource, fine flour. 
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SISSEJUHATUS 

 

Nisu (Triticum aestivum L.) on maisi ja riisi kõrval üks olulisemaid teravilju maailmas. Seda 

kasvatatakse inimestele toiduks ning loomadele söödaks. Nisu unikaalsus seisneb tema 

terades sisalduvas nisuvalgus ehk gluteenis, mis võimaldab nisujahust valmistada väga 

erinevaid jahutooteid. Lisaks gluteenile mõjutab nisujahust valmistatud toodete omadusi ka 

terade endospermis olev tärklis, mis moodustab nisu endospermist ca 70%. Kuna tegu on 

süsivesikuga, on tärklis oluliseks energiaallikaks nii inimeste toidulaual kui ka loomasöödas. 

Tärklis koosneb erineva suurusega teradest, mis jagatakse läbimõõdu alusel 

fraktsioonidesse. Erinevate tärkliseterade fraktsioonide osakaal tärklises mõjutab suurel 

määral nisujahu küpsetusomadusi (jahu veeimavusvõime, taina elastsus, venivus ja 

kerkimisvõime jms) ja näiteks ka püülijahu osakaalu kogu nisujahu saagist. Tärkliseterade 

keskmist läbimõõtu mõjutab omakorda aga taimede kasvukeskkond (ilmastik ja 

põllumajanduslik tootmisviis; Edwards, 2010).  

 

Maheviljeluslik tootmisviis on viimase 15 aasta jooksul muutunud maailmas üha 

populaarsemaks. Samas on teada, et põllukultuuride saagikus (ka nisu saagikus) on 

maheviljeluses oluliselt madalam võrreldes tavaviljelusega. Seda suurem tähtsus on 

maheviljelusest kogutud saagi kvaliteedi näitajatel.  

Käesoleva töö eesmärgiks on  välja selgitada (i) viljelusviisi (mahe- ja tavaviljelus), (ii) 

ilmaolude (sademed ja temperatuur) ning (iii) terade täitumisperioodi pikkuse mõju talinisu 

tärkliseterade suuruse kujunemisel. 

 

Töö hüpoteesid on: 

1) viljelusviis ja lämmastiku norm mõjutavad tärkliseterade suurust; 

2) maheviljeluses kasvatatud nisul on tärkliseterade läbimõõt väiksem kui tavaviljelusviisi 

puhul; 

3) tärkliseterade väiksem keskmine läbimõõt tingib maheviljeluses kasvanud nisul suurema 

peenjahu saagi osatähtsuse nisujahu kogusaagis. 

 

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

 

1.1 Nisu levik maailmas ja Eestis 

 

Nisu on vanimaid kultuurtaimi maailmas. On kindlaks tehtud, et nisu kasvatati praeguse 

Iraagi territooriumil juba 5000-6000 e.Kr. Kuna tegu on ühe esimese kultuuriga, mida 

toiduks kasvatama hakati, aitas see omakorda kaasa tsivilisatsiooni arengule, kuna 

võimaldas toota toitu elukoha lähedal. Tänu oma universaalsusele kasvatatakse seda 

tänapäeval peaaegu igas maailma piirkonnas. Viljelemiseks sobivad põllumaad alates 67° 

põhjalaiusest (Venemaa, Norra, Soome) kuni 45° lõunalaiuseni (Tšiili, Argentiina). 

Optimaalsed tingimused on laiuskraadidel 30°-60° N ja 27°-40° S. Kasvatamiseks sobivad 

nii piirkonnad, kus kõrgus merepinnast on küllaltki väike, aga kasvatatakse ka mägistes 

piirkondades nagu Mehhiko (kuni 2500 m üle mere pinna) või isegi Tiibetis (kuni 4000 m 

üle merepinna) (Nuttonson 1955; MES 2020). 

   

Euroopas on suurimateks nisutootjateks Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriigid, 

maailmas aga  USA, kanada, Austraalia ja Argentiina. Kõrgeimad saagid saadakse 

Madalmaades (8 t/ha), Iirimaal ja Ühendkuningriigis (Ingver et al. 2011). 

 

Ka Eesti aladel on teravili vanimaid põllumajanduskultuure, otra on siin kasvatatud juba 

~4000 aastat tagasi. Pikka aega (kuni 1940. aastani) oli Eestis peamiseks teraviljaliigiks 

rukis, mis oli hinnatud kvaliteetse leivaviljana mitmete riikide välisturgudel. Nisu 

kasvatatakse meie aladel alates teisest aastatuhandest e.Kr. ning praegu kasvatatakse seda 

kõikidest teraviljadest enim. (MES 2020; Eesti Statistika 2020).  

 

1.3 Nisu üldiseloomustus 

 

Nisu (Triticum) kuulub rohttaimede perekonna kõrreliste sugukonda. Neid on umbes 20 

liiki, millest umbes 10 kasvatatakse teraviljana. Nisu on maailmas üks enim kasvatatav ja 

tarbitav teravili ning seetõttu omab ka olulist rolli maailma kaubanduses. Kõige rohkem 

kasvatatakse paljasteriselisi harilikku ehk pehmet nisu (Triticum aestivum L., Triticum 

vulgare L.) ja kõva nisu (Triticum durum). Nendest on aretatud hulgaliselt teisendeid ja 

vorme (tali- ja suvinisu), mille pindalast moodustab 65% tali- ja 35% suvinisu. Maailmas 

moodustab toodetud nisust 95% pehme nisu, mida kasutatakse just saia valmistamiseks 

(Braun et al. 2010; Edwards 2010). 
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Eestis kasvatatakse pehme nisu sorte. Pehme nisu teris on murdes jahune, kõva nisu teris 

klaasisem, enamik sorte on ohtelised. Pehmet nisu saab kasvatada kaugemal põhjas kui kõva 

nisu, sest kõva nisu vajab kasvuks kuivemat ja mandrilisemat kliimat. Varem on 

kultuurtaimena laialdaselt kasvatatud ka vähenõudlikumaid sõkalteralisi nisuliike, nt 

speltanisu (Triticum spelta), polb- ehk emmernisu (Triticum dicoccon) ja üheteranisu 

(Triticum monococcum). Intensiivmajanduse arenedes, kui eesmärgiks sai suur saak, jäi 

nende nisuliikide kasvatamine tagaplaanile või hääbus. Üha enam leviv mahepõllundus on 

siiski suurendanud nt speltanisu kui vähenõudliku ja tervisele kasuliku kultuuri populaarsust. 

 

Nisu kasvatatakse nii toidu kui ka sööda eesmärgil. Toiduks kasutatakse peamiselt jahu, 

mida saadakse teriste jahvatamisel. Jahust valmistatakse saia, leiba, sepikut ja muid 

küpsetisi, makarone ja nuudleid. Lisaks jahutoodetele valmistatakse nisust ka mannat ja 

tange. Erinevalt teistest teraviljadest omab nisu ainulaadset kleepvalgu koostist, mille abil 

on võimalik valmistada erinevaid küpsetisi, neist enim levinud on sai. Lisaks kasutatakse 

nisuteri ja sellest tulenevaid saaduseid (nt linnaseid) õlletööstuses, tärklist aga lisaainena 

erinevates toodetes. Terise kuivainesisaldus on 86%, nad sisaldavad ka tärklist (66%) ja 

valke (13%), samuti inimorganismile vajalikke aminohappeid, vitamiine, mineraalaineid ja 

kasulikke fütotoitaineid, aga ka kiudaineid, mida leidub kõige rohkem täisteratoodetes 

(Arendt et al. 2013; Edwards, 2010).  

 

Tulenevalt rohkest tärklise sisaldusest peetakse nisu rohkem kalorite kui proteiiniallikaks 

(Shewry 2009). Kuigi proteiini on kuivmassist vaid 10-15%, ei tohi valkude tähtsust 

alahinnata – nad moodustavad inimeste ja loomade toidus kokku enam kui kolm korda 

rohkem valku kui kaunviljad. Eriti tähtsal kohal on nisuvalk arengumaade elanikele, kelle 

endi ja nende loomade toidus moodustab nisuvalk peamise proteiiniallika (Shewry, Halford 

2002).  

 

Tänapäeval kasvatatavad nisusordid vajavad suurema saagi ning ka kõrgema 

proteiinisisalduse  saavutamiseks enam mineraalset lämmastikku, aga ka 

taimekaitsevahendeid. Näiteks Suurbritannia põllumehed panevad 250-300 kg N/ha, et 

saada 13% valgusisaldusega nisu. 10000 kg/ha saagi saamiseks, mille proteiinisisaldus oleks 

13%, läheb vaja 230 kg N/ha, mis tähendab, et osa lämmastikku läheb ilmselt kaduma. 

Samas moodustab lämmastikväetis olulise osa põllumehe tootmiskuludest. Ja teisalt kaasneb 
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üleväetamise läbi oluline keskkonnasaaste. Selle probleemi lahendamiseks on vaja aretada 

lämmastikku efektiivselt kasutavaid sorte, mida saab teha läbi füsioloogiliste, ainevahetuse 

ja füsio-keemiliste protsesside tõhusamaks muutmise. Nisu säilitab ilmselt oma juhtiva 

positsiooni Euroopa põllumajanduses, sest on hea kohanemisvõimega ning on väga 

laialdaselt tarbitav (Foulkes et al. 2009; Shewry 2009; Refsgaard et al 1998). Nisu 

kasvatatakse nii tava- kui ka maheviljeluses (Mäder et al. 2007). 

 

1.4 Nisutoodang Eestis ja maailmas 

 

Talinisu kasvupind on Eestis pidevalt suurenenud. Viimasel viiel aastal on selle kultuuri all 

olnud 75-102 tuhat hektarit. Talinisu on olnud teraviljadest suurima saagipotentsiaaliga 

kultuur ning kui vaadata selle keskmist saagikust, siis on see Eesti Statistika andmetele olnud 

3,4-5,3 t/ ha.  

Aastal 2019 oli Eesti teravilja kogutoodang 1 624 574 t, sellest nisutoodangut oli 846 579 t 

ehk 52,1%. Nisutoodangust omakorda saadi 651 849 t talinisu ja 194 731 t suvinisu, mis teeb 

talinisu saagiks 77% kogu nisu toodangust (Eesti Statistika 2020).  

 

Kui võrrelda teravilja toodangut aastatel 2015-2019, joonistub selgesti välja selle erinevus 

erinevatel aastatel (vt tabel 1). Aastad 2016 ja 2018 olid keerulised ilmastikuolude poolest 

ja see on arvestataval määral kajastunud ka saagi numbrites. Nii  võib tuua välja 

nisutoodangu, mida aastal 2015 koguti 812 616 t, kuid aastatel 2016 ja 2018 vastavalt 

455 543 ja 450265 t. Seevastu aastal 2019 õnnestus koguda peaaegu poole rohkem – 846 579 

t.  
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Tabel 1. Põllumajanduskultuuride saak, t 

 

 Allikas: Eesti Statistika 2020 

 

Kui võrrelda saagikust, siis oli aasta 2016 nisutoodangu poolest isegi kehvem kui väga 

põuane aasta 2018 (saagikus vastavalt 2769 ja 2913 kg/ha). Seevastu aastal 2019 oli nisu 

saagikuseks 5070 kg/ha. Kui võrrelda tali- ja suvinisu saagikust 2019 aastal, siis on selge 

vahe ka siin: talinisu saadi 5650 kg/ha, samas kui suvinisu saagikus oli keskmiselt 3773 

kg/ha.  

Tabel 2. Põllumajanduskultuuride saagikus, kg/ha.   

 

Allikas: Eesti Statistika 2020 

 

 

Euroopas on suurimateks nisutootjateks Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriigid,  

maailmas aga kogumahult Euroopa Liit. 5 aasta keskmisena (2014-2018) on toodetud EL-is 

150.3 milj tonni, Hiinas 129,2 milj tonni, Indias 94,6  milj tonni, Venemaal 70,5 milj tonni 
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ja  USA-s 54,6 milj tonni nisu.  Kokku  on maailmas viimase 5 aasta keskmisena toodetud 

742,3 milj tonni nisu. (AMIS 2020). 

 

Nagu välja sai toodud, toodetakse kogusummas enim nisu Euroopa Liidus. 2018. aasta põud 

mõjutas EL liikmesriike erinevalt, kuid tuginedes statistikale, vähenes teraviljatoodang 

Prantsusmaal 8,9%, Poolas 16,1%, Saksamaal 16,7%, Balti- ja Skandinaaviamaades 20-30% 

ja Rootsis koguni 45,3%. Teisalt aga tänu tavalisest märjemale kevadele ja suvele suurenes 

Rumeenias saagikus 16,3 % ja Hispaanias 47,0%. Nisutoodang oli Euroopa Liidus kokku 

129,0 milj tonni, mis moodustas 43,7%  kõigist teraviljadest (vt joonis 3.) ja võrreldes 2017 

aastaga vähenes 13,6 milj tonni ehk 9,5%. (Eurostat statistics 2018). 

 

 

Tabel 3. Teraviljatoodang EL-is 2018. 

Põhiliste teraviljade levik Euroopas, %   

harilik- ja speltanisu  43,7 

tera mais ja maisitõlvikud  23,4 

oder 19,2 

kõva nisu 3 

oad 2,6 

rukis ja taliteraviljade segu 2,2 

muu 5,8 

 Allikas: Eurostat statistics 2018 

 

1.5 Talinisu mahe- ja tavaviljeluses 

 

Põllumajanduse intensiivsus määrab ülemaailmse toidutootmise taseme ja 

keskkonnaseisundi. Maa, mis ei ole kõrb, tundra, kivi või boreaalne ala, on reeglina 

kasutuses põllumaana (Tilman et al. 2001).  

 

Arvestades olukorda, kus kogu maailma rahvastikul moodustavad nisujahu ja selle saadused 

20% päevasest kalorsusest ja enam kui 2,5 miljardil vähem arenenud riikides elavatel 

inimestel sama suure hulga proteiinikogusest, siis nõudlus nisutoodangule aina kasvab 

(Reynolds et al. 2012). Sama allika andmetel tõusis aastatel 1992-2012 maailmas 

nisutoodang 7%, selle hind aga 18%.  
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Aastatel 1970-1990 saavutati teraviljakultuuride saagikuse märkimisväärne kasv. Seda 

suuresti tänu arenevale tehnoloogiale, aga ka pidevale sordiaretusele, mille tulemusel saadi 

lühema kõrrega sordid, mis omakorda võimaldas taimedel kasutada enam toitaineid terade 

moodustamiseks. Veelgi rohkem mõjutas aga saagikust mineraalsete väetiste ja sünteetiliste 

taimekaitsevahendite suurenenud kasutuselevõtt (Olesen et al. 2011; Bilsborrow et al. 

2013). Sama tendents on toimunud ka Eestis, seda nii väetiste osas kui ka meie endi 

sordiaretuses tehtav hea töö ning sordilehele võetud ning kasvatatavad uued suure 

saagipotentsiaaliga talinisu sordid (Koppel et al. 2010).  

 

Traditsiooniline põllumajandus tugineb suuresti välistele sisenditele saavutamaks suuri 

saake (Hole et al. 2005). Selle tagajärjeks on olnud pestitsiidide järjest väiksem mõju 

kahjuritele, teisalt aga nende kasutamise intensiivistumise negatiivne mõju keskkonnale 

(Tilman et al. 2002). Näiteks on lehetäidest üha keerulisem vabaneda, sest nende eluiga on 

lühike, paljunemine kiire ning väga paljud liigid on muutunud resistentseks insektitsiidide 

vastu. See aga kannustab põllumehi kasutama üha suuremas koguses taimekaitsevahendeid, 

mis aga lisaks ökosüsteemi kahjustamisele hävitavad ka röövtoidulisi putukaid, parasiite ja 

tolmeldajaid (Dogimont et al. 2010).   

 

Intensiivse põllumajandusega kaasneb lisaks ohule hävitada liikide mitmekesisust ja nende 

elupaiku ka kahjulike nitraatide ja fosfori leostumine põhja- ja pinnavette. See aga põhjustab 

veekogude eutrofeerumist (Carpenter et al. 1998). Siiski ei saa kindlalt väita, et see sõltub 

viljelusviisist, külla aga on enam seotud agrotehniliste võtetega nagu künd, külvikord, 

sõnniku andmine ja mulla lõimis (Kirchmann, Bergström 2001). Teraviljade kvaliteetse 

saagikuse kasvatamine, kuid seda jätkusuutlikul viisil, muutub üha olulisemaks. Siin tuleb 

leida lahendusi  ilma, et kannataks keskkond või inimeste tervis (Tilman et al. 2002).  

 

Pidevas rahvastiku, kuid samas ka ökoloogilise jalajälje suurenemise tingimustes on 

kujunemas võtmeküsimuseks mahe- või tavapõllumajanduse jätkusuutlikkus. Maailma 

keskmine mahepõllumajanduslik saagikus moodustab 80% tavapõllumajanduse omast, 

Euroopas ulatub see 60-70%-ni, Aasias aga 89%-ni. Saagikus oleneb ka kultuurist, olles nisu 

puhul tavaviljelusega võrreldes veelgi väiksem (Mäder et al. 2007).  

 

Talinisu terasaaki mõjutavad olulisel määral agrotehnilised võtted ja väetusplaan – eelkõige 

kas tegu on tava – või mahetootmisega. Mahetootmises saadakse enamasti väiksem terasaak, 
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sest ei kasutata mineraalseid lämmastikväetisi ning üldine põllumajandussisendite maht on 

väiksem. Teisalt ei ole mitmeski uuringus täheldatud märgatavaid erinevusi terade proteiini 

või aminohapete sisalduse osas (Mäder et al. 2007).  Kahtlemata mängivad olulist rolli 

kasutatavad sordid, keskkonnatingimused, väetusvariandid, sh orgaaniliste väetiste 

erinevused ehk kas on kasutatud sea- või veisesõnnikut, millised on olnud haljasväetise- ja 

vahekultuurid (Campiglia et al. 2015).  

 

Mahepõllumajandus tugineb külvikorrasisesele toitainete ringlusele, viljavaheldusele, 

õigeaegsetele agrotehnilistele võtetele, sh allakülv, mehaaniline umbrohutõrje, õige külvi 

reavahe jne ning looduslikule mitmekesisusele. Tänu röövtoidulistele ja parasiitlike 

eluviisidega putukatele ja seeläbi taimede paremale immuunsüsteemile hoitakse kahjurite ja 

haiguste levik kontrolli all (Ammann 2008; Leifeld 2012).  

 

Mitmed uuringud on näidanud, et mahepõllumajandus soodustab mullaviljakuse säilimist, 

bioloogilist aktiivsust ja mitmekesisust nii mulla pinnal kui selle sees (Bulluck et al. 2002; 

Mäder et al. 2002). Siiski sõltub bioloogiline mitmekesisus lisaks viljelussüsteemile ka 

kohalikest kliimatingimustest, taimekultuurist ja mullastiku tüübist (Hole et al. 2005). 

Mahepõllumajanduses tuleks taliviljade kasvatamisel eelistada hea viljakusega savimuldi, 

mis on suurema lämmastiku kinnihoidmisvõimega võrreldes liivmuldadega, kus saagikuse 

kadu lämmastiku leostumise tõttu võib olla märkimisväärne (Olesen et al. 2009).   

 

Mahepõllunduses sõltub mullaviljakus suurel määral orgaaniliste väetiste kasutamisest, 

milleks on lisaks sõnnikule just haljasväetiskultuurid, aga ka talvised vahekultuurid. 

Haigusvaba ja hea küpsetuskvaliteediga nisu jaoks on vaja valida eelviljad, milleks sobivad 

talinisule näiteks ristikurohke põldhein, lutsern, herne-kaera või herne-rapsi segatis, valge 

mesikas ja lupiin (Talgre et al. 2015; Tamm et al. 2016). Mulda viidud orgaanika suurendab 

mulla huumusesisaldust ja seega mõjub soodsalt mulla elustikule, bioloogilisele aktiivsusele 

ja struktuursusele ning paraneb veesidumisvõime. Vabanenud toitaineid omastavad kohe 

järgnevad kultuurid. Orgaanilise aine lagunemine ning lämmastiku sidumine 

mikroorgamismide poolt sõltub paljuski mulla temperatuurist, niiskusest, lagundavate 

organismide hulgast ja liigilisest mitmekesisusest (Talgre et al. 2015).  

 

Nii taime toitainetega varustamisel kui taimekaitsel on oluline roll külvikorral. Mahetootjal 

tuleb rakendada liblikõielisi sisaldavat külvikorda, st et vähemalt ühel rotatsiooni aastal tuleb 
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kasvatada liblikõielist kultuuri. Ka uba ja hernes on liblikõielised, kuid mahekülvikorras 

tuleks kasvatada haljasväetisena liblikõielisi heintaimi, mis tõstavad mulla orgaanilise aine 

ja lämmastiku sisaldust ning parandavad mullastruktuuri palju rohkem kui üheaastased 

liblikõielised terakultuurid. Mulda aitab elustada ja viljakust hoida ning suurendada ka 

liblikõieliste heintaimede külvamine koos kõrrelistega. Kui külvata kevadel haljaskultuuride 

segu, saab kasutada varasuvist intensiivset kasvu biomassi kasvatamiseks. Suve teiseks 

pooleks algab generatiivorganite moodustamine ning siis viiakse haljasmass mulla 

pindmisse kihti. Kui harida 1-2 korda sobiva riistaga, on võimalik hoida ka umbrohud 

kontrolli all (Ess, 2015).  

 

Sünteetilisi taimekaitsevahendeid ja väetisi maheviljeluses ei kasutata ja seetõttu 

kasutataksegi orgaanilisi ja teisi looduslikke väetisi, samuti soodustatakse mulla bioloogilist 

aktiivsust. Mahetootjal tuleb oma tegevusi hästi planeerida, rakendada taimekahjurite 

levikut ennetavaid võtteid ning hoida taimetoitained ringluses. Väetada saab mahetootmisest 

pärit vedel- või tahkesõnniku, samuti loodusliku fosfaadi kaaliumsulfaadi, aga ka tuhaga 

(Viil 2017; Tamm et al. 2016; Reeve et al. 2015).  

 

Kasvatades talinisu loomasöödaks, on eelkõige tähtis suur saak. Kui on eesmärgiks 

kasvatada saiavilja, siis on äärmiselt olulised küpsetusomadused ehk proteiini ja kleepvalgu 

sisaldus. Kui augusti teisel poolel hakkab suurenema sademete hulk ja seega väheneb 

koristuseks sobivate päevade arv, on tähtis nisusordi kasvuaja pikkus. Kindla ja hea saagi 

saamiseks tuleks nisu koristada võimalikult vara ja seetõttu on oluline lisainfo sordi 

kasvatamise eripära kohta (Koppel et al. 2010).  

 

 

1.6 Ilmastiku mõju talinisu kasvatamisele 

 

 

Nisu kasvuperioodi optimaalne õhutemperatuur on ligikaudu 25℃. Erinevad liigid ja sordid 

kasvavad temperatuuridel alates 3-4℃ (talinisu) kuni 30-32℃ (suvinisu). Nisu eelistab 

parasniisket viljakat mulda, mille pH on 5,0-7,5. Kasvuperioodil on taimedele tähtis piisava 

niiskuse olemasolu. Parima kasvu tagab sademete hulk 250-1750 mm. Liigniiskus muudab 

taimed haigustele vastuvõtlikumaks ning saagikus väheneb oluliselt.  Lõunapoolkeral on 

nisusaagi koristusaeg tavaliselt oktoobrist jaanuarini ning põhjapoolkeral aprillist 

septembrini. (Koppel et al.2007; MES Nõuandeteenistus 2020).  
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Kuigi mahe- ja tavasüsteemis on lämmastiku allikad erinevad, siis tavalisest pikem 

põuaperiood kõrsumisfaasis põhjustab enamasti saagikuse languse mõlema viljelusviisi 

puhul Talinisu juurestik on võrreldes suvinisuga jõulisem ja seetõttu saab ta toitaineid 

paremini kätte. Sellele vaatamata on ka talinisu saagikus mõjutatud ilmastikust, sh 

talvitustingimustest (Campiglia et al. 2015).  

 

Tera täitumise perioodil ehk ajal, mille jooksul tera mass suureneb oma maksimumini, st 

füsioloogilise küpsuse saavutamiseni  mõjutavad ilmastikuolud nagu kõrge või madal 

temperatuur ja ka sademete summa oluliselt nii saagikust kui selle kvaliteeti (Egli 2004). 

Põud mõjutab kõige rohkem tera täitumise perioodi 1-14 päeva pärast nisutaime õitsemist. 

Vee puudus ja kõrge temperatuur vähendavad talinisu saagikust ja tera massi. Nisu tera 

täitumise perioodi kestvus jääb tavaliselt 25-35 päeva vahele ja on tugevalt mõjutatud 

taimele mõjuvatest stressifaktoritest. Põud ja kõrge temperatuur tera täitumise perioodil 

mõjutavad oluliselt tera kuivaine ja vee sisaldust. Kui võrrelda madalamal temperatuuril 

kasvanud nisuteri  (keskmine päevane temperatuur 19,9℃) alates tera täitumise perioodi 

algusest kuni füsioloogilise küpsuse saavutamiseni ja teri, mille täitumise perioodil on  

temperatuur päevasel ajal pidevalt üle 27,5℃,  siis võib tera kuivaine sisaldus jääda kuni 

20% madalamaks. Samas lühendab kõrgem temperatuur ja vee vähesusest tingitud stress tera 

täitumise perioodi keskmiselt 4 päeva (Gooding et al. 2003; Ferreira et al 2012). Ilmselt on 

veest põhjustatud stress peamiseks põhjuseks, miks tera täitumise periood lühemaks jääb 

(Egli 2004).  

 

 

1.7 Nisu tärklis  

 

Tärklis on peamine süsivesik nisu endospermis, mis koosneb kahest polüsahhariidi 

molekulist - amüloosist ja amülopektiinist. Amüloos koosneb 600-3000 glükoosi molekulist, 

mis moodustavad lineaarse ahela. Amülopektiin koosneb samuti glükoosijääkidest, kuid 

need moodustavad hargnenud ahela. Amülopektiin sisaldab 6000- 60000 glükoosi molekuli 

ja hargnemine toimub iga 20-25 ühiku järel (Borght et al. 2005).   

 

Terise arenemisel tekivad tärklise poolkristallilised osakesed endospermi, mida kutsutakse 

tärkliseteradeks. Tärkliseterade läbimõõt ja osakaal mõjutab jahu ja sellest saadavate toodete 
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kvaliteeti (Armoniene et al. 2013; Edwards 2010; Zhang et al. 2010). Tärkliseterad jagatakse 

läbimõõdu alusel A-, B ja C-tüüpi (Edwards 2010). Keskmise läbimõõduga, ehk B-tüübi 

graanulid sisaldavad kõige rohkem proteiini (tera pinnal), rasva ja kiu osakesi (Pomeranz 

1988).   

Suurema A-tüübi tärkliseterade arvukuse puhul on nisujahu küpsetusomadused paremad kui 

B-tüübi kõrge arvukuse puhul. A-tüübi puhul on pätsi kerkimine ja struktuur parem. See 

võib olla mõjutatud tärkliseterade koostisest - amüloosi ja amülopektiini suhtest ning 

molekulide suurustest tärklise graanulis (Cauvain 2003; Kihlberg et al. 2004).  

 

Koguseliselt on tärklises ligikaudu 30% amüloosi ja 70% amülopektiini, kuid need kogused 

võivad varieeruda sõltuvalt taime liigist, uuritavast taimeorganist ning kasvutingimustest 

(Martin, Smith 1995). Tärkliseterade koostis on tüübiti erinev. B-tüübi tärkliseterad 

(keskmise suurusega tärkliseterad) sisaldavad vähem amüloosi kui suured, A-tüübi 

tärkliseterad (Soh et al. 2006).  

Amülopektiini leidub rohkem tärklisetera pindmistes kihtides, andes tärkliseterale 

poolkristallilise struktuuri. Amüloos vastutab tärklisetera suuruse ja kuju eest. Mida vähem 

on amüloosi, seda sfäärilisema kujuga on tärkliseterad. Suurema amüloosi koguse juures on 

tärkliseterad ovaalsemad (Murphy 2011). 

 

 

1.8 Tärklise biosüntees   

  

Tärklist sünteesitakse peamiselt taimede lehtedes päevasel ajal fotosünteesi tulemusena 

seotud süsinikust. Vähesel määral toimub tärklise süntees ka meristeemi- ja juuretipu 

rakkudes. Taimed talletavad tärklist seemnetes, viljades, juurtes ja mugulates. Organellid, 

milles tärklist sünteesitakse, on plastiidid. Säilitusorganites vastutavad sünteesi eest 

amüloplastid. Tärklise süntees võib toimuda ka kloro- ja kromoplastides (Ball, Morell, 2003; 

Martin, Smith, 1995). Nisu õitsemise järel hakkab tärklis tekkima endospermis. Suuremad 

A- ja B-tüübi tärkliseterad hakkavad tekkima 2-4 päeva pärast õitsemist ja väikesed C-tüübi 

terad 7-8 päeva peale õitsemist (Edwards, 2010). Siit võib järeldada, et kui terade 

täitumisperiood ilmastiku tõttu pikeneb, siis on terades C-tüüpi tärkliseteri suhteliselt 

rohkem. 
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1.9 Tärkliseterade mõju jahu omadustele ja saagile  

 

Terade jahvatusprotsessi mõjutavad tema tehnoloogilised omadused, mis on mahe- või 

tavasüsteemis kasvanud taimedel erinev (Krejčířová et al. 2006). Kuna tärklis ja 

tärkliseterade läbimõõt mõjutab nisuteradest jahvatatud peenjahu saaki, nisujahu omadusi 

nagu veeimamisvõime (langemisarv), ja seetõttu taigna kerkimist, on oluline uurida, kas ja 

millist mõju viljelusviis tärklisele omab. Nisu endospermist suurima osa moodustab tärklis 

(ca 70 %), mis koosneb glükoosi polümeeridest - amüloos ja amülopektiin. Tärklise- ja 

proteiinisisaldus on omavahelises seoses, proteiinisisalduse kasvuga väheneb 

tärklisesisaldus (Borght et al. 2005). Tärklisel on oluline roll terise ja jahu kvaliteedile, 

mõjutades veesidumisvõimet ja elastsust (Pomeranz, 1988).  

 

Teristest saadav jahusaak sõltub tärkliseterade suurusest (Edwards, 2010), terise 

kiusisaldusest ja tera kõvadusest (Hrušková, Švec, 2009; Ceseviciene et al. 2012), mis 

omakorda on suurel määral mõjutatud viljelusviisist (mahe- või tavasüsteem) (Hanell et al. 

2004).  

Peenjahu saagis on oluline kvaliteedinäitaja, kuna peenemad osakesed mõjutavad jahu 

veesidumisvõimet ning tihedust, mis omakorda mõjutavad küpsetusomadusi ja 

valmistatavate toodete kvaliteeti. Jahu koostisesse kuuluvad A- ja B-tüübi ning katkised 

tärkliseterad, proteiin ja rakuseina osad (Pomeranz, 1988).   

 

Mida suurem on jahu saagis pärast esimest vaheetappi, seda ökonoomsem on 

jahvatusprotsess (Fang & Campbell, 2002; Edwards, 2010). Bechtel ja Wilson (2003) 

teatasid, et jahu saagikus sõltub nisutera endospermi osatähtsusest, mis omakorda sõltub 

viljelussüsteemist. 

 

Terve ja peenjahu saaki mõjutas oluliselt tärklisegraanulite suurus, samal ajal kui jahu saagi 

tugevam mõju oli väiksematel tärklisegraanulitel. Tärklisegraanulite läbimõõt oli 

negatiivselt korrelatsioonis jahu saagisega. Tärklisegraanulite läbimõõt ja osakaal 

mõjutavad jahu kvaliteeti (Armoniene et al.. 2013).  

 

Õhuliste saiade valmistamisel hinnatakse kõrgelt just peenjahu ehk väga madala 

tuhasisaldusega jahu fraktsiooni (Fang, Campbell, 2002). Mida suurem on peenjahu saak 
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juba pärast esmast terade purustamist, seda ökonoomsem on tootmine (Fang, Campbell, 

2003). 

 

Väikeste, B-tüübi tärkliseterade veeimamisvõime on parem kui suurtel A-tüübi teradel. 

Taigna segamise aeg on pikem suurte ning lühem väikeste graanulite puhul. Suurema A-

tüübi tärkliseterade arvukuse puhul on nisujahu küpsetusomadused paremad kui B-tüübi 

kõrge arvukuse puhul (Cauvain, 2003). 

 

Nisujahu küpsetuskvaliteet on parem, kui suurte (A-tüüpi) tärklisegraanulite arv on suurem 

kui väikeste (B- ja C-tüüpi) tärklisegraanulite arv, mille tulemuseks on pätsimahtude 

suuremad väärtused. Seda mõjutab tärklise graanulite struktuur, st amüloosi ja amülopektiini 

molekulide suurus ja suhe tärklise graanulites (Cauvain, 2003; Kihlberg et al. 2004). 
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 2. MATERJAL  JA  METOODIKA 

 

2.1 Põldkatse skeem  

 

Pikaajaline põldkatse mahe- ja tavaviljelusviisi võrdluseks on rajatud 2008. aastal Eesti 

Maaülikooli PKI taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli Eerika katsepõllule (58°22'N, 

26°40'E). Katsepõllu muld on pruun kahkjas (näivleetunud) liivsavimuld (Stagnic Luvisol, 

WRB 1998 klassifikatsioon), huumushorisondi tüseduseks 27-29 cm. Mulla lõimis on 

liivsavi ja huumuskihi tüsedus keskmiselt 30 cm (Reintam, Köster, 2006; Tein et al., 2010). 

Katsepõllu mulla süsinikusisaldus rajamisaastal oli 1,55 %, üldlämmastiku sisaldus 0,14 %, 

liikuva forfori sisaldus 128,54 mg/kg, liikuva kaaliumi sisaldus 134,01 mg/kg, magneesiumi 

sisaldus 154,83 mg/kg, kaltsiumi sisaldus 1317,67 mg/kg ja mulla pHKCl 5,8. Rajatud katse 

on viieväljalise külvikorraga, kultuurideks oder punase ristiku allakülviga (Hordeum vulgare 

L. ja Trifolium pratense L.), punane ristik (Trifolium praense L.), talinisu (Triticum aestivum 

L.), hernes (Pisum sativum L.) ja kartul (Solanum tuberosum L). Antud magistritöös 

käsitletakse talinisu terasaagist aastatel 2013‒2017 saadud tärkliseterade ja jahusaagi 

andmeid. Talinisul (nagu ka teiste katses olnud kultuuride puhul) kasutati kahte viljelusviisi  

- maheviljelust ja tavaviljelust.  

Tavaviljelusviisil on väetusvariante neli - N0 (kontroll, N0P0K0), N50 (N50P25K95), N100 

(N100P25K95) ja N150 (N150P25K95), kusjuures lämmastikuallikana kasutatakse 

ammooniumnitraati (NH4NO3) ja fosfori- (P) ja kaaliumväetisena (K)  P-K 

kompleksväetist. Tavasüsteemis variant N0 on kontrollvariant ehk mineraalväetist ei anta. 

N50 variant saab lämmastikväetist 50 kg/ha , N100 ja N150 vastavalt 15 100 ja 150 kg/ha . 

Et vältida suurte väetisekoguste (N150) juures liigset toitainete leostumist, antakse väetist 

kahes jaos - 100+50 kg/ ha . Sügisel antakse kompleksväetisega variantidele N50, N100 ja 

N150 lisaks 5 kg/ha lämmastikku, 25 kg/ha fosforit ning 95 kg/ha kaaliumit. 

Maheviljelusviisil on kolm väetusvarianti - M0 (mahe, talviseid kattekultuure ei kasvatata), 

M1 (mahe, talvise kattekultuuriga) ja M2 (mahe, talvine kattekultuur ja komposteeritud 

veisesõnnik). Mõlema viljelusviisi puhul on katsel neli kordust. Katsete kordused ning 

variandid on üksteise kõrval ilma eraldusribadeta. Viljelusviisid on üksteisest eraldatud 18 

meetri laiuse rohuribaga, et vältida mineraalväetiste ja sünteetiliste taimekaitsevahendite 

sattumist tavasüsteemist mahesüsteemi. Katselapi pindala on 60 ruutmeetrit. Katses 

rakendatakse süstemaatilist plokksüsteemi neljas korduses (Tabel 4, katseskeem). 
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Mahesüsteemis kasutatakse talinisu kevadiseks pealtväetamiseks veisesõnnikut 10 t/ha , 

millega antakse lämmastikku 68 kg/ha, fosforit 16 kg/ha ja kaaliumit 23 kg/ha. 

 

Tabel 4. Katseskeem. Kasvatatavad kultuurid (külvikord) on toodud esimeses veerus, iga 

rida iseloomustab ühte katses kasvatatavat kultuuri ja selle väetusvariante (veerud) 

 

Skeem kehtib ühe korduse kohta. Katsepõllul asetsevad kordused üksteise kõrval, mahe- ja 

tavasüsteemi eraldab üksteisest 18 meetri laiune rohuriba.  

 

2.2 Keemilised analüüsid  

 

Üldlämmastiku sisaldus talinisu teradest ja komposteerinud sõnnikust määratakse 

põletamisel VarioMAX CNS elementanalüüseriga (ELEMENTAR, Saksamaa; Methods of 

Soil and Plant Analysis, 1986). Märgtuhastamist väävelhappega kasutatakse sõnniku 

üldfosfori- ja üldkaaliumisisadluse määramisel. Langemisarvu määramine baseerub α-

amülaasi aktiivsuse määramisel Hagberg-Perten’i meetodil (ICC 107/1, Falling Number 

1500; Perten Instruments, Stockholm, Rootsi) ja gluteeniindeks määratakse vastavalt 

Perten’ile (ICC 155; Glutomatic 2100, Centrifuge 2015; Perten Instruments).  

Kogu- ja peeenjahu saagi ehk jahu väljatuleku hulga määramiseks võetakse 1000 g nisuteri 

iga katsevariandi kohta, mis jahvatatakse hambuliste rullidega laborveskiga Земля, mille 

rullide vahekaugus on 3 mm. Pärast jahvatamist sõelutakse proovid nelja fraktsiooni: kestad 

(jahuosakeste suurus üle 800 µm), kliid (jahuosakeste suurusus üle 380 μm), jämejahu 

(jahuosakeste suurus 220–380 μm) ja peenjahu (jahuosakeste suurus all 220 μm). Kogu 

jahusaak saadakse jäme- ja peenjahu liitmise teel (jahuosakeste suurus 1–380 μm). 
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 2.3 Tärklise eraldamine 

 

 2.3.1 Otse teradest tärklise eemaldamine  

 

 

Iga väetusvariandi terasaagist võetakse kahes korduses keskmiselt 100 mg materjali ja 

tärklise eraldamiseks järgiti standardprotokolli (Stoddard et al 1999). Nisuteradele lisatakse 

1 ml 2%-st NaCl lahust ja inkubeeritakse toatemperatuuril ligikaudu 24 tundi. Seejärel 

nisuterad purustatakse plastikust uhmrinuiaga. Piimjas, tärklist sisaldav soolalahus 

eraldatakse gluteenist ja seemnekesta tükkidest. Eraldamist korratakse kolm korda 0,5 ml 18 

NaCl lahusega. Eraldatud tärklist sisaldav soolalahus filtreeritakse läbi filterkanga 

(läbimõõduga 200 µm), et eraldada suuremad teraosised, eelkõige seemnekesta osad. Saadud 

lahuseid tsentrifuugitakse 2 minutit 13 000 rpm juures ning pestakse kaks korda 1,0 ml 

destilleeritud veega. Seejärel lisatakse tärklisele 1,0 ml destilleeritud vett ning proovid 

säilitatakse -20 °C juures kuni mõõtmiseni. 

 

 

2.4 Tärkliseterade mõõtmine ja analüüsimine masinaga  

 

Tärkliseterade mõõtmiseks kasutatakse käesolevas töös Malvern Mastersizer Hydro 3000 

laparaati, lähtudes tootja protokollile. Masin seadistatakse ära tundma sfäärilisi valgeid 

osakesi. Igast ettevalmistatud proovist lisatakse 1,0 ml mõõtmisanumasse, mis on täidetud 

destilleeritud veega. Iga proovi puhul teostatakse viis mõõtmist. Masina tarkvara grupeerib 

tärkliseterad äbimõõdu järgi, moodustades erineva läbimõõduga terade osakaalude grupid.  

 

 

2.5 Ilmastiku andmed 

 

Tabelites 5 ja 6 on toodud uuritavate aastate keskmised temperatuuri ja sademete summa 

näitajad kuude kaupa. Vastavad näidud on kogutud Eerika katsepõllu lähedal olevast 

ilmajaamast. Kui võrrelda 2013-2017 aasta aprillikuu temperatuure, siis on näha et 2013 ja 

2017 olid võrreldes teiste katseaasta temperatuuridega tunduvalt madalamad. Seevastu 

maikuu oli jahe 2015. ja 2017. aastal, kus 2017. aasta temperatuur oli 1,2 kraadi normist 

madalam. Juunikuu oli erakordselt soe aastal 2013, kus temperatuur oli normist 2,8 kraadi 
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kõrgem. Mida madalamad on maikuu temperatuurid, seda suuremaks kujuneb talinisu 

saagikus sügisel. Jahe maikuu soodustas talinisu taimede juurdumist ja võrsumist (Valgus et 

al. 2000). Usutavalt mõjutavad maikuu sademed talinisu saagikust -mida vähem sademeid 

maikuus, seda suurem saagikus. Väheste sademete tõttu  ei lahustu väetis  mullas ning taim 

ei saa toitained mullast kätte. Liigne vesi tekitab taimel stressi (Valgus et al. 2000). 2015. 

aasta kevadel olid keskmised temperatuurid üldisest keskmisest oluliselt suuremad, mistõttu 

sai talinisu varem kasvamist alustada ning toitaineid varuma hakata. Terade proteiinisisaldus 

on olnud madalam vihmasel suvel, samas kõrge õhutemperatuur 15-20 päeva enne 

täisküpsust suurendab nisu proteiinisisaldust  (Koppel et al. 2007). 

 

Sademetevaesed aprillikuud olid 2013 ja 2014 aastal, kus sademeid oli vastavalt 17 ja 13 

mm. 2014 aasta maikuu oli väga sademeterohke, mis oli 1969-2017 aasta keskmisest 15 % 

kõrgem. Seevastu 2016 aasta maikuu sademeid oli normist 35 korda vähem. Juunikuu 

sademeid oli 2016 aastal 60 % rohkem kui tavapärastel aastatel. 2013 ja 2017  aasta juulis 

sadas sademeid kõigest 1969-2017 aasta keskmistest 7 ja 9 mm vähem, 2015 aastal oli 

sademeid tavapärastest sademetest  8 protsenti vähem. 2016 aasta juulikuu sademeid oli 

tavapärasest 12 mm rohkem. 

 

Tingimused taime kasvuks aastal 2017 olid soodsad, sest suuri kõikumisi temperatuurides 

juunis-juulis ei olnud, temperatuurid olid pisut madalamad pikaajalisest keskmisest ja see 

pikendas terade täitumisperioodi ja suurendas ka terasaaki. 

Sarnaselt maikuu sademetele mõjutab usutavalt juulikuu sademete kogus talinisu saagikust. 

Liigne vesi tera täitumisperioodil ei ole hea (Koppel ja Kangor 2017). Optimaalne juulikuu 

sademete summa on 60 mm, sellise sademete hulga juures on taimel piisavalt vett toitainete 

omastamiseks ning toitainete transpordiks seemnetesse. Selline hulk mm peaks maha 

sadama jaotatuna, mitte korraga (Keppart 2017). 

 

 

 

 

 

  



22 
 

 

Tabel 5. Keskmine temperatuur (°C) aastal 2012–2017 võrrelduna pikaajalise keskmisega 

(1969 –2017) 

 

 

Tabel 6. Sademete summa (mm) aastal 2012–2017 võrrelduna pikaajalise keskmisega (1969 

– 2017)  
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2.6 Andmeanalüüs  

 

Nisu saagikus ja kvaliteedinäitajad ning tärkliseterade läbimõõdud koondati programmi MS 

Office Excel töölehele. Andmete analüüs viidi läbi programmiga MS Office Excel ANOVA. 

Mõõteaparaadiga Malvern Mastersizer Hydro 3000 saadud tulemused koondati samuti MS 

Office töölehele ning analüüsiti programmiga MS Office Excel ANOVA. Andmeanalüüsi 

tulemuste paremaks kirjeldamiseks ja tõlgendamiseks koostati erinevaid jooniseid ja 

graafikuid. Joonistel on esitatud keskmised näitajad koos standartveaga (±SE). Tulemuste 

usutavus on esitatud 95, 99 ja 99,9% tõenäosuse juures (joonistel vastavalt *; **; ***). Antud 

uurimustöö on koostatud järgides Eesti Maaülikooli (2017) lõputööde vormistamise juhendit 

ja nõudeid.  
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3. TULEMUSED  JA  ARUTELU 

 

Antud magistritöö põhineb kahefaktorilisel põldkatsel, kus viljelusviisi ja ilmastiku mõju 

talinisu tärklise teradele  uuriti kahe mõjufaktori alusel: katseaastate ilmastik ja mahe- ning 

tavaviljeluses kasutatud väetisvariandid.  

 

3.1 Väetisvariandi mõju tärkliseterade suurusele 

 

Tärkliseterade suurus oli usutaval määral mõjutatud kahest uuritavast faktorist –

väetisvariandist (p <0.001) ja ilmastikust aastatel 2013‒2017 (p <0.001). Mõjult suurema 

osatähtsusega oli ilmastik moodustades kogumõjust 24‒38% vastavalt tärkliseterade tüübile; 

väetisvariandi mõju osatähtsus varieerus sõltuvalt tärkliseterade suurusest 18‒24% vahel.  

Viljelusviis (mahe- või tavaviljelussüsteem) usutavat mõju tärkliseterade läbimõõdule ei 

avaldanud. 

 

Kõigil tärkliseterade tüüpidel olid usutavalt suuremad graanulid mahesüsteemis sõnnikut 

saanud väetisvariandil (OrgII) ja tavasüsteemis lämmastikväetist kahes jaos saanud 

variantidel (N100 ja N150). Lämmastikuga väetamine (mahedas sõnnikuga ja tavas 

suuremad N-normid) soodustas tärkliseterade läbimõõdu suurenemist, mis on kooskõlas ka 

varasemate tulemustega (Li et al. 2013).  Org II kasutati hästi komposteerunud veisesõnnikut 

talinisule kevadel pealtväetisena ja arvatavasti pärast mulla mineraliseerumisprotsesse oli N 

taimedele kättesaadav ka juunis ja juulis (õitsemine ja talinisu terade täitumise periood). 

Tavaviljelussüsteemides N100 ja N150 väetati kaks korda mineraallämmastikuga (teine 

kord talinisu BBCH 47 staadiumis), mistõttu oli lämmastik taimedele hilisemates etappides 

endiselt saadaval, mille tulemuseks on tõenäoliselt suurema läbimõõduga tärklise graanulid.  

 

Mahesüsteemis varieerus C-tüüpi tärkliseterade läbimõõt vahemikus 2,85- 3,22 μm, mis oli 

2,8 % suurem tavasüsteemi C-tüüpi terade läbimõõdust. Tavasüsteemis varieerus B-tüüpi 

tärkliseterade läbimõõt vahemikus 6,26- 8,23 μm, mis oli 2% väiksem mahesüsteemi B-

tüüpi terade läbimõõdust. A-tüüpi tärkliseterade läbimõõt mahesüsteemis oli vahemikus 

17,83- 22,77 μm ja tavasüsteemis oli vastav näitaja vahemikus 15,94- 20,94 μm. 

 

Tavapärase viljelusviisiga tootmises on mineraalsetest väetistest saadav lämmastik 

taimedele hõlpsasti kättesaadav nende varases arengujärgus, mille tulemuseks on 
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tavapärasest palju suurem terasaak ja proteiinisisaldus kui mahepõllumajandusliku nisu 

puhul (Hanell et al. 2004).  

Lämmastik koos S-väetamisega on hea viis A- ja B-tüüpi tärklisegraanulite kogunemise 

parandamiseks endospermi koelõikude keskosas terade täitmise etapis (Li et al. 2013) 

Meie katse tulemuste põhjal saab öelda, et väetamine orgaanilise sõnnikuga ja kaks korda 

mineraallämmastikuga kasvuperioodil suurendas märkimisväärselt erinevate 

tärklisegraanulite läbimõõtu.  
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Joonis 1. C-, B- ja A-tüüpi tärkliseterade läbimõõt (μm) erinevatel väetisvariantidel aastate 

2013-2017 keskmisena. 
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3.2 Katseaasta ilmastiku mõju tärkliseterade suurusele ja terade 

täitumisperioodi pikkuse mõju tärkliseterade diameetrile  

 

Korrelatsioonanalüüsist selgus, et mida pikem (päevades) on terade täitumisperiood kuni 

füsioloogilise küpsuseni, seda väiksem on tärkliseterade keskmine läbimõõt (p<0.01), sest 

C-tüüpi graanulite osakaal on suurem (C-tüüpi tärkliseterad tekivad hilisemas tera 

täitumisfaasis. Seda tulemust kinnitab ka Edwards’i (2010) varasem uurimus.  

Väiksemate graanulite osakaal tärklises sõltus perioodi - õitsemisest kuni terade 

füsioloogilise küpsuseni – pikkusest. Aastatel 2013 ja 2017 oli nimetatud perioodi pikkus 40 

päeva (joonis 4), teistel uuritud aastatel varieerus selle perioodi pikkus 35-37 päeva. Terade 

täitumisperioodil juulis olid temperatuurid mõnevõrra madalamad, mis pikendas terade 

täitumisperioodi ja soodustas täitumist (tabel 5). Samuti võrrelduna pikkajalise keskmisega 

oli juuli temperatuur 10% madalam kui sama perioodi pikaajaline keskmine. Terade pikema 

täitumisperioodiga kaasnes ka suurem efektiivsete temperatuuride summa (28-166 kraadi C) 

võrreldes teiste katseaastatega, mistõttu olid C-, B- ja A-tüüpi tärkliseterade läbimõõdud 

vastavalt 17, 29 ja 33% väiksemad.  

 

Tärklise graanuli läbimõõtu mõjutasid märkimisväärselt ka orgaanilise ja mineraalse 

lämmastiku erinevad annused. Tavaviljeluses suurendasid mineraalse lämmastiku suuremad 

kogused ka tärklise graanulite läbimõõtu ja Dv (10), Dv (50) ja Dv (90) väärtusi.  

 

 
Joonis 2. Sademete summa juuni-juuli (2013-2017). 
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Joonis 3. C-, B- ja A-tüüpi terade läbimõõt erinevatel katseaastatel väetisvariantide 

keskmisena 

 

 



29 
 

 

 
Joonis 4. A-tüüpi tärkliseterade läbimõõt sõltuvalt perioodi õitsemisest (BBCH65) kuni 

füsioloogilise küpsuseni (FK) päevades. 
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3.3 Tärkliseterade läbimõõdu mõju peenjahu saagile 

 

Talinisu jahutoodangut mõjutas tärklisegraanulite suurusjaotus, kusjuures väiksema 

läbimõõduga graanulite (C-tüüpi graanulid) suurenenud osakaal suurendas märkimisväärselt 

peenjahu saaki (joonis 7).   Korrelatsioonanalüüsist selgus, et nii kogujahu kui ka peenjahu 

saak olid negatiivses korrelatsioonis kõigi tärklisetera tüüpide (A-, B- ja C-tüüpide) 

läbimõõduga; korrelatsiooni koefitsiendid vastavalt r= - 0,29*, - 0,31* ja - 0,31*. Suurem 

väiksema läbimõõduga tärklisegraanulite osakaal suurendas peenjahu saaki 

märkimisväärselt (p<0.01). Edwards (2010) on öelnud, et tärklisegraanulite väiksem 

läbimõõt näitab väiksemat tüüpi graanulite suuremat osakaalu, kogu jahu suurema saagise 

ja kliide vahelist kogust ning suuremat jahu saaki. 

 

 
Joonis 5. Peenjahu saak (%) 2013-2017 katseaastatel. 
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Joonis 6.  Peenjahu saak (%) sõltuvalt C- ja B-tüüpi tärkliseterade läbimõõdust 

 

 

 

3.4 Pätsi ruumala 

 

Andmetöötlusest selgus, et pätsi ruumala sõltus usutaval  määral gluteeni sisaldusest (r= 

0,32*), mitte  tärkliseterade läbimõõdust. Pätsi ruumala ja proteiinisisaldus on tugevas 

seoses. Proteiini sisalduse tõustes suureneb ka pätsi maht. Mida rohkem on taignas 

kleepvalku, seda paremini taigen kerkib (Kärner 1999). Taigna käärimisel tekkinud 

süsihappegaas peetakse teraliimi poolt kinni, mistõttu taigen kerkib korralikult. Kui  

teraliimi on vähe, jääb taigen nätske. 
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 Küpsetamiseks peab terade proteiinisisaldus olema minimaalselt 12%, kleepvalgu sisaldus 

25% ja gluteeniindeks 60-95.  

 

 

 
Joonis 7. Pätsi ruumala (cm -3) sõltuvus talinisu terade teraliimi (%) sisaldusest. 

 

 

Katses oli aastate keskmisena terade gluteenisisaldus kõige suurem väetisvariandil N150 

(28,5± 1.43), mis oli  4–33%  kõrgem kui teiste variantide keskmine gluteenisisaldus. 

Mahesüsteemi ja tavasüsteemi variantidel varieerus terade gluteenisisaldus vastavalt 18.7‒

29.8 ja 15.2‒34.1% vahel. Teraliimi sisaldus oli negatiivses korrelatsioonis tärkliseterade 

läbimõõduga ( r= - 0.47*).  

Kuumastress ja liigniiskus on väga olulised faktorid mõjutamaks teravilja saagikust ning 

kvaliteeti. Terade täitumisperioodil ebasoodsad klimaatilised tingimused võivad viia 

muudatusteni proteiini sisalduses, tärklise sünteesis ning tärklise omadustes (Balla et al. 

2011). Kõrged  temperatuurid võivad tõsiselt mõjutada tärklise moodustumist tera 

endospermis, kuna tärklist sünteesivad ensüümid on tundlikud kõrgetele temperatuuridele 

(Barnabas et al. 2008; Zhao et al. 2008). Isegi lühikesel teravilja kasvuperioodil 

temperatuurid, mis jäävad 35–40°C vahele, mõjutavad juba oluliselt teravilja kvaliteeti 

(Wiswanthan & Khanna-Chopra 2001). Suured vihmaperioodid terade täitumisperioodil 

tõstavad oluliselt α-amülaasi aktviivsust, mistõttu tärklis lagundatakse suhkruteks ning selle 

tõttu kannatab oluliselt pätsi ruumala (Ischinose et al. 2001). Aastal 2017 oli nii terade 
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täitumisperioodil, kui ka koristuseelsel perioodil hulga sademeid, mis mõjutasid oluliselt α-

amülaasi aktiivsust ning seetõttu jäi langemisarv tunduvalt madalamaks.  
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KOKKUVÕTE 

 

Antud magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada viljelusviisi, ilmaolude ning terade 

täitumisperioodi pikkuse mõju talinisu tärkliseterade suuruse kujunemisel. Töö alguses sai 

püstitatud kolm hüpoteesi. Esimene hüpotees, et viljelusviis ja lämmastiku norm mõjutavad 

tärkliseterade suurust leidis osaliselt tõestust, sest tärkliseterade suurus oli usutaval määral 

mõjutatud ainult lämmastiku normist. Kõige enam mõjutas tärkliseterade suurust ilmastik 

moodustades uuritud faktorite kogumõjust 24‒38% vastavalt tärkliseterade tüübile; 

väetisvariandi mõju osatähtsus varieerus sõltuvalt tärkliseterade suurusest 18‒24% vahel.  

Teine hüpotees, et maheviljeluses kasvatatud nisul on tärkliseterade läbimõõt väiksem kui 

tavaviljelusviisi puhul, ei leidnud tõestust. Mahesüsteemis varieerus C-tüüpi tärkliseterade 

läbimõõt vahemikus 2,85- 3,22 μm, mis oli 2,8 % suurem tavasüsteemi C-tüüpi terade 

läbimõõdust. Tavasüsteemis varieerus B-tüüpi tärkliseterade läbimõõt vahemikus 6,26- 8,23 

μm, mis oli 2% väiksem mahesüsteemi B-tüüpi terade läbimõõdust. A-tüüpi tärkliseterade 

läbimõõt mahesüsteemis oli vahemikus 17,83- 22,77 μm ja tavasüsteemis oli vastav näitaja 

vahemikus 15,94- 20,94 μm. 

Viljelusviis ei mõjutanud usutaval määral tärkliseterade läbimõõtu. 

Kõigil tärkliseterade tüüpidel olid usutavalt suuremad graanulid mahesüsteemis sõnnikut 

saanud väetisvariandil (OrgII) ja tavasüsteemis lämmastikväetist kahes jaos saanud 

variantidel (N100 ja N150). Lämmastikuga väetamine (mahedas sõnnikuga ja tavas 

suuremad N-normid) soodustas  tärkliseterade läbimõõdu suurenemist, mis on kooskõlas ka 

varasemate tulemustega.Org II kasutati hästi komposteerunud veisesõnnikut talinisule 

kevadel pealtväetisena ja arvatavasti pärast mulla mineraliseerumisprotsesse oli N taimedele 

kättesaadav ka juunis ja juulis (õitsemine ja talinisu terade täitumise periood). 

Tavaviljelussüsteemides N100 ja N150 väetati kaks korda mineraallämmastikuga (teine 

kord talinisu BBCH 47 staadiumis), mistõttu oli lämmastik taimedele hilisemates etappides 

endiselt saadaval, mille tulemuseks on tõenäoliselt suurema läbimõõduga tärklise graanulid. 

Kolmas hüpotees, et tärkliseterade väiksem keskmine läbimõõt tingib maheviljeluses 

kasvanud nisul suurema peenjahu saagi osatähtsuse nisujahu kogusaagis, ei leidnud 

tõestamist. Peenjahu saak ei olnud usutaval määral mõjutatud viljelusviisist. Peenjahu saak 

oli suurem juhtudel, kui tera täitumisperiood füsioloogilise küpsuseni oli pikem, sest nendel 

aastatel oli talinisu terade tärklises suurem väiksemate ehk C-tüüpi terade osakaal ja see 

põhjustas ka suurema peenjahu saagi nendel aastatel. 
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SUMMARY 

 

The main purpose of this thesis was to explore what influence have the farming system, 

weather conditions and the length of winter wheat grain filling period on the size 

development of starch granules in winter wheat. Three hypotheses were put together in 

the beginning of this thesis. First one saying the farming system and nitrogen norm have 

influence on the size of starch granules distribution. This hypothesis was partially 

substantiated due to a reasonable impact on the size of starch granules diameter by 

nitrogen norm. Weather conditions had a relatively bigger intensity, forming 24-38% of 

overall impact in accordance with the types of starch granules. The impact intensity of 

fertilizer option varied between 18-24% depending on the size of the starch granules.  

Second hypothesis saying wheat grown in organic farming has smaller starch granules in 

diameter than the one grown in conventional farming. This hypothesis did not find 

confirmation.  

The C type starch granules varied in diameter between 2.85- 3.22 μm in organic farming, 

meaning their diameter was 2.8% bigger than the diameter of C type starch granules from 

conventional farming. The B type starch granules varied in diameter between 6.26- 8.23 

μm in conventional farming, which were 2% smaller than the B type starch granules from 

organic farming. In conventional farming the A type starch granules  diameter varied 

between 15.94- 20.94 μm and the diameter of  A type starch granules from organic farming 

were in a range of 17.83- 22.77 μm.  

The diameter of starch granules was not influenced significantly by the farming system.  

All types of starch granules had credibly bigger diameter if they either received manure 

as a fertilizer option (OrgII) in organic farming or nitrogen fertilizer in two sections as an 

option (N100 and N150) in conventional farming. Using nitrogen as a fertilizer (manure 

used in organic and bigger norms of N used in conventional) favoured the increase of 

diameter in starch granules, which is in accordance with other earlier results. Org II was 

used as a top fertilizer for winter wheat in the spring in a form of well composted cattle 

manure.  
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