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Talvised vahekultuurid tagavad pinnakaetuse ja aitavad vältida lämmastiku (N) kadu 

põhikultuuride vahelisel perioodil. Biomassi moodustamine ja N sidumine sõltuvad 

kasvuperioodi pikkusest, liigist ja sordist. Magistritöö eesmärkideks oli välja selgitada 

taliviki ja taliherne sobivus talvekindlaks vahekultuuriks Eesti tingimustes ning hinnata 

kasvuperioodi pikkuse mõju biomassi moodustamise ja N sidumise võimele. Põldkatsed 

viidi läbi 2020/2021. aastal Jõgeval, Eesti Taimekasvatuse Instituudis. Külviaja mõju 

hinnati taliviki sortide ’Hungvillosa’ ja ’Villana’ ning taliherne sortide ’Pandora’ ja 

’Arkta’ biomassile ja N sidumise võimele. Vahekultuurid külvati viiel erineval külviajal: 

7., 14., 21., 28. augustil ja 4. septembril. Vahekultuuride maapealne ja -alune biomass 

määrati oktoobri lõpus ning talvituvatel liikidel ka kolmel korral kevadel: 30. aprillil, 11. 

mail ja 18. mail. Taliviki ja taliherne biomass ja N sidumise võime sõltusid efektiivsete 

temperatuuride summast ja sordist. Augusti alguses külvatud talihernes ja talivikk 

hukkusid suures osas hernekärsaka kahjustuse tõttu. Pärast 2. külviaega vähenesid 

vahekultuuride biomass ja N sidumise võime. 



 

Taliviki sortidest oli sügisel suurema biomassi moodustamise ja N sidumise võimega 

’Hungvillosa’, kuid see ei talvitunud. Sort ’Villana’ talvitus kõikidel külviaegadel. 

Taliherne sordid ’Pandora’ ja ’Arkta’ olid sügisel kõikidel külviaegadel sarnase biomassi 

ja N sidumise võimega. Mõlemad sordid talvitusid osaliselt vaid viimase külviaja korral. 

Talvitunud taliviki ’Villana’ lõplik biomass sõltus kevadisest kasvuaja pikkusest. Pikem 

kasvuaeg kevadel tagas suurema biomassi moodustamise ja N sidumise võime. Seega on 

talivikk ’Villana’ Eesti tingimustes perspektiivne talvituv liblikõieline vahekultuur. 

Vajalik oleks hinnata ka teiste põhjamaistesse kliimatingimustesse mõeldud taliviki ja 

taliherne sortide sobivust. Samuti oleks vaja hinnata liblikõieliste vahekultuuride 

segukülvi teiste liikidega. 

Märksõnad: talvised vahekultuurid, liblikõielised, biomassi moodustumine, N sidumine 
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Winter cover crops protect the soil from nitrogen (N) loss in fallow periods of crop 

production. Cover crop biomass and N accumulation depend on the length of the 

growing season, cover crop species and cultivar. The aim of the study was to evaluate 

the suitability of hairy vetch and winter pea as a winter cover crops in Estonian 

conditions and the effect of sowing and termination date on biomass and nitrogen 

accumulation. The research was carried out at the Estonian Crop Research Institute, 

Jõgeva during the growing season of 2020/2021. Hairy vetch cultivars ’Hungvillosa’ and 

’Villana’ and winter pea cultivars ’Pandora’ and ’Arkta’ were sown on August 7., 14., 

21., 28. and September 4. Plant above- and below-ground biomass samples were 

collected at the end of October before frosts. The biomass of the over-wintered species 

was measured again in the following spring (on April 30, May 11, and 18). Cover crop 

biomass and N accumulation depended on the sum of effective temperatures, cover crop 

species, and cultivar. Cover crops were damaged by the pests at the first sowing date. 

The biomass and N accumulation decreased after the second sowing date. Among hairy 

vetch cultivars, ’Hungvillosa’ accumulated a higher amount of biomass and N compared 

to ’Villana’, while it did not over-winter. ’Villana’ over-wintered at all sowing dates and 

its biomass in the spring depended on the time of sampling. Longer growing period 

ensured higher biomass and N accumulation. Winter pea over-wintered only in case of 

the last sowing date (September 4). Hairy vetch ’Villana’ could be a potential over-



 

wintering cover crop cultivar for Estonian conditions. Further studies should include 

more cultivars of hairy vetch and winter pea. Additional research is needed to evaluate 

legume cover crop performance in mixtures with other species. 

Keywords: winter cover crops, legumes, biomass, N accumulation 
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SISSEJUHATUS 

 

Järjest rohkem on hakatud tähelepanu pöörama keskkonnasäästlikule põllumajandusele, et 

vähendada keskkonna saastumist ja tagada toiduohutus. Vahekultuuride kasutamine 

külvikorras põhikultuuride vahelisel perioodil on tähtis mullaviljakuse parandamiseks, 

haigustekitajate ja umbrohtude leviku vähendamiseks, aidates samal ajal vähendada 

sünteetiliste väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamist. Läbi selle annab vahekultuuride 

kaasamine külvikorda võimaluse suurendada saagikust ja ökoloogilist mitmekesisust 

(Wittwer et al. 2017).  

Vahekultuuride lämmastiku (N) sidumise võime sõltub suuresti biomassist, mille 

moodustumist võib mõjutada vahekultuuri liik, keskkonnatingimused ja kasvuperioodi 

pikkus. Vahekultuurid külvatakse enamasti hilissuvel või sügisel, pärast põhikultuuri 

koristamist. Seetõttu on oluline, et põhikultuuri koristamine ei veniks liiga pikale ja seeläbi 

ei hilineks vahekultuuri külv. Põhjamaistes kliimatingimustes on eriti oluline vahekultuuride 

varajane külviaeg, et tagada biomassi moodustumiseks vajalikud tingimused (Talgre et al. 

2011; Toom et al. 2019a; Toom et al. 2021). Liiga hilise külviga väheneb vahekultuuri 

biomassi moodustamise ja toitainete sidumise potentsiaal ja leostumise oht suureneb. 

Talvituvate vahekultuuride kasvatamine on muutunud järjest tähtsamaks, sest need 

vähendavad toitainete leostumist põhikultuuride vahelisel sügis-talvisel ja varakevadisel 

perioodil. Talvituvate liikide biomass sõltub lisaks külviajale ka muldaviimise ajast – hiljem 

külvatavate põhikultuuride eelselt on võimalik vahekultuurile tagada pikem kasvuperiood ja 

seetõttu suurem biomass ja N sidumise võime (Lawson et al. 2013). 

Üheaastate talvituvate liblikõieliste vahekultuuride kasutamine külvikordades on maailmas 

väga levinud. Eestis on viimastel aastatel katsetatud taliviki, inkarnaatristiku ja Aleksandria 

ristiku sobivust talviseks vahekultuuriks. Võrreldes ristikutega on talivikk olnud 

efektiivsema biomassi moodustamise ja N sidumise võimega, lisaks ka talvekindel (Toom 

et al. 2021; Talgre et al. 2022). Talihernes on maailmas laialdaselt kasutatav talvituv 

vahekultuur (Urbatzka et al. 2012; Jahanzad et al. 2017; Vann et al. 2021) ja võiks olla 

perspektiivne ka Eesti tingimustes. Eesti tingimustes oleks vajalik uurida taliviki ja taliherne 
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erinevate sortide biomassi moodustamise ja N sidumise võimet sõltuvalt külviajast ja 

muldaviimise ajast. 

Magistritöö eesmärkideks oli välja selgitada taliviki ja taliherne sobivus talvekindlaks 

vahekultuuriks Eesti tingimustes ning hinnata kasvuperioodi pikkuse mõju biomassi 

moodustamise ja N sidumise võimele.  

Lähtuvalt eesmärkidest püstitati järgmised hüpoteesid:  

1) talivikk ja talihernes on talvituvad vahekultuurid Eesti tingimustes;  

2) taliviki ja taliherne biomass ja N sidumise võime sõltuvad külviajast, 

ilmastikutingimustest ja sordist 

 

Avaldan tänu magistritöö valmimise eest oma juhendajatele: Liina Talgrele, Enn 

Lauringsonile, ja Merili Toomile. Suur tänu Tiina Talvele nõuannete eest andmetöötluse 

osas. Töö valmimist on toetanud MTÜ Põllukultuuride klaster projekti "Põhikultuuride järel 

vahekultuurina kasvatamiseks sobivate liikide ja segude ning nende viljelemiseks sobiva 

agrotehnika väljatöötamine“ raames. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Vahekultuuride tähtsus külvikorras 

 

Seoses kliima muutustega on lämmastiku leostumine mullast sügis-talvisel ja varakevadisel 

perioodil muutumas aina suuremaks probleemiks, kujutades ohtu keskkonnale ja inimese 

tervisele. Vahekultuuride kasvatamine aitab vähendada toitainete leostumist mullast 

põhikultuuridest vabal perioodil ja suurendada nende kättesaadavust põhikulutuuridele 

(Toom et al. 2019a; 2019c). Kultuurideta põllupinna asendamine kahe põhikultuuri 

vaheliseks ajaks vahekultuuridega võib leevendada kliimamuutusi taimiku poolt mulda 

viidava C ja N kaudu (Teixeira et al. 2021) ning muuta taimekasvatussüsteemid 

ilmastikutingimuste suhtes vastupidavamaks. 

Talvised vahekultuurid külvatakse pärast varakult koristatava põhikultuuri koristust 

hilissuvel või sügisel ja viiakse enamasti mulda kevadel, enne uue kultuuri külvi. Võrreldes 

mittetalvituvate vahekultuuridega tagavad talvituvad liigid pikemaajalise pinnakaetuse, olles 

efektiivsemad toitainete sidujad ja leostumise vähendajad (Michel et al. 2022).  

Kõrrelised ja ristõielised vahekultuurid seovad lämmastikku mullast (Kramberger et al. 

2010), kuid liblikõieliste vahekultuuride lisakasu on õhulämmastiku sidumine sümbioosis 

mügarbakteritega (Büchi et al. 2015). Mullaorganismide poolt lagundatud biomassist saab 

N omastada järgnev kultuur, mistõttu on võimalik vähendada lämmastikväetiste kasutamist. 

Liblikõieliste vahekultuuride kasutamine on eriti tähtis maheviljeluses, kus ei ole võimalik 

kasutada sünteetilisi väetisi (Mueller, Thorup-Kristensen 2001; Robačer et al. 2016). 

Liblikõieliste N sidumise võime on liigiti erinev (Fageria et al. 2005; Parr et al. 2011) ja 

võib sõltuda ka sordist (Teasdale et al. 2004; Brandsæter et al. 2008). 

Lisaks lämmastikule seovad vahekultuurid ka teisi taimele vajalikke toitaineid. Näiteks on 

mõned liigid võimelised omastama raskestiomastatavat mullafosforit ja muutma selle 

järgnevale kultuurile kergemini kättesaadavaks (Cavigelli, Thien 2003). Samuti on 
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ristõielistel vahekultuuridel võime siduda mullast väävlit ja seega vähendada sulfaatide 

leostumise potentsiaali (Eriksen ja Thorup-Kristensen, 2002). 

Vahekultuuride kasutamine külvikorras soodustab mulla orgaanilise aine sisalduse 

suurenemist, mis omakorda parandab mulla füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi omadusi, 

mullaviljakust ja saagipotentsiaali (Fageria et al. 2005). Tänu suurenenud orgaanilise aine 

sisaldusele paraneb muldade struktuursus (Talgre et al. 2022), suureneb veehoiuvõime ja 

vee läbilaskvus (Talgre et al. 2015) ning väheneb mulla happesus (Talgre, Luik 2018). 

Vahekultuurid, eelkõige suurema ja sügavamale ulatuvama juurekava liigid, vähendavad 

mulla lasuvustihedust (Lauringson et al. 2009).  

Mulla orgaanilise aine põhikomponendi, mulla süsiniku sisalduse, suurendamine ja 

säilitamine on keskkonna säästmise seisukohalt väga oluline. Vahekultuuride kasvatamine 

suurendab mulla süsinikuvarusid (Kauer et al. 2015; Kauer et al. 2021). Talvituvad 

vahekultuurid vähendavad taimkatteta perioodi, mistõttu on efektiivsed süsiniku sidujad ja 

kasvuhoonegaaside emissiooni vähendajad (Kaye, Quemada 2017). 

Vahekultuuride muldaviimine loob soodsad tingimused mullaelustikule. Võrreldes teiste 

liikidega on liblikõieliste vahekultuuride biomass kõrgema N sisalduse ja kitsama süsiniku 

ja lämmastiku (C:N) suhtega, mis tagab selle kiirema lagundamise mulla organismide poolt 

(Khan et al. 2019; Euteneuer et al. 2020; Dong et al. 2021). Liblikõieliste vahekultuuride 

biomassi muldaviimine rikastab mulda süsiniku- ja lämmastikuühenditega, mis on mulla 

mikroorganismidele peamiseks energiaallikaks. (Kocira et al. 2020). Vahekultuuride 

kasvatamisel suureneb nii vihmausside arvukus (Lauringson et al. 2009; Reintam et al. 2015; 

Roarty et al. 2017; Euteneuer et al. 2020) kui ka mulla mikroorganismide arvukus (Kim et 

al. 2020). 

Vahekultuuride kasutamine aitab vähendada taimekaitsevahendite kasutamist ja on väga 

efektiivne umbrohu- ja haigustõrjena kasutamiseks mahepõllumajanduslikus tootmises 

(Robačer et al. 2016). Vahekultuurid suruvad alla umbrohte konkureerides vee, toitainete ja 

valguse pärast või läbi allelopaatiliste omaduste, pärssides umbrohuseemnete idanevust 

(Madsen et al. 2016; Masilionyte et al. 2017; Kocira et al. 2020). Biomassis sisalduvatel 

ühenditel on pärssiv mõju ka haigustekitajatele ja seetõttu on vahekultuuride kasvatamine 

eriti tähtis teraviljarohkes külvikorras haigustsüklite katkestamiseks. Vahekultuurid on ka 
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toiduks ja elupaigaks paljudele kasulikele putukatele, kes aitavad vähendada kahjurputukate 

arvukust ja umbrohtusid (Talgre, Eremeev 2012; Kruus et al. 2012).  

 

 

1.2 Külviaja mõju vahekultuuride biomassile ja N sidumise võimele 

 

Vahekultuuride varajane külviaeg on võtmetähtsusega aspekt, et maksimeerida biomassi 

moodustamist ja N sidumist ning seeläbi vähendada leostumist mullast. Vahekultuuride 

võimalikult varajane külv aitab vähendada põllumajanduse tagajärjel tekkivaid 

keskkonnamõjusid, kuid samas võib suurendada põllumajandusest saadavat majanduslikku 

tulu (Michel et al. 2022).  

Pikem kasvuperiood tagab vahekultuuridele suurema biomassi ja N sidumise võime ja 

seetõttu ka suurema järelkultuuri saagi (Hashemi et al. 2013). Külviaeg mõjutab ka 

vahekultuuride umbrohutõrje efektiivsust: varem külvatud vahekultuurid saavutavad 

suurema biomassi ning seeläbi on ka surve umbrohtudele suurem (Sturm et al. 2017). 

Eesti tingimustes on enamike vahekultuuride optimaalne külviaeg augusti esimesel dekaadil. 

Hilisemate külvide puhul võib vahekultuuride biomass jääda väiksemaks võrreldes 

varasemate külvidega, kuid see sõltub eelkõige ilmastikust ja vahekultuuri liigist. Kiire 

algarenguga liigid suudavad moodustada arvestatava koguse biomassi ka jahedama ja 

lühema kasvuperioodi jooksul (Toom et al. 2019b; Toom et al. 2021). Liblikõielised on 

külviaja hilinemise suhtes tundlikumad kui teised liigid (Gselman, Kramberger 2008; Van 

Eerd, 2018; Zhou et al. 2019; Akbari et al. 2020; Cottney et al. 2022). Talvise vahekultuurina 

kasutatavate üheaastaste ristikute ja taliviki biomass jääb Eestis pärast augusti keskpaika 

külvates küllaltki väikeseks (Toom et al. 2021). Talgre et.al (2022) andmetel vähenes 

Aleksandria ristiku biomass augusti lõpu külvil 89% võrreldes augusti alguse külviga, 

talivikil oli ka hilisema külvi korral  biomassi vähenemine oluliselt väiksem. Põldhernes ja 

-uba moodustavad suure biomassi ka külviaja hilinemisel, kuid nad ei talvitu ja enamasti 

küntakse nende biomass sügisel mulda, mistõttu ei ole tagatud talvine pinnakaetus (Talgre 

et al. 2011; Toom et al. 2019b).  
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Kõrrelised vahekultuurid on külviaja suhtes vähemtundlikud, mistõttu liblikõielisi 

soovitatakse kasutada nendega segus. Näiteks talivikk segus rukkiga võib tagada suurema 

biomassi, N sidumise ja umbrohtude allasurumise võime ning ka madalama seemne 

hinnakulu (Hayden et al. 2014). Marylandis tehtud uuringud on näidanud, et rukkiga segus 

seob talivikk peaaegu sama palju lämmastikku, nagu puhaskülvina kasvatades (Duiker, 

2010). Teraviljade segukülv liblikõielistega on ka heaks saagi ja kvaliteedi parandamise 

võimaluseks, eriti just maheviljeluses (Naudin et al. 2007; Vályi-Nagy et al. 2021). 

Talvituvate vahekultuuride biomass sõltub ka nende muldaviimise ajast, hilisem 

muldaviimine kevadel võib osaliselt kompenseerida vahekultuuri kasvu, mis oli tingitud 

külvi hilinemisest (Lawson et al. 2015; Mirsky et al. 2017; Teasdale et al. 2004). Oluline on 

mulda viidud biomassi süsiniku ja lämmastiku suhe (C:N). Kui see on alla 25:1, siis saavad 

mikroorganismid elutegevuseks vajaliku lämmastiku lagundatavast materjalist. Laiema 

suhtega tekib mikroorganismidel lämmastiku puudujääk, mistõttu võtavad nad 

elutegevuseks vajamineva täiendava lämmastiku mullast. Kõrreliste vahekultuuride hilisem 

sissekünd tõstab biomassi hemitselluloosi ja ligniini kontsentratsiooni ja C:N suhet ning võib 

põhjustada N immobilisatsiooni. Liblikõielistel vahekultuuridel püsib C:N suhe kitsana 

küllaltki kaua, näiteks talivikil kuni õitsemiseni (Lawson et al. 2015).  
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1.3 Katses kasutatud vahekultuurid 

 

1.3.1 Talivikk 

 

Talivikki kasutatakse nii vahekultuurina kui loomasöödana. Talivikk ei ole tundlik 

mullaviljakuse suhtes, kasvab hästi mitmesugustel muldadel ja on hea põuataluvusega. 

Eelistab mulla pH-d 6–7, aga talub hästi ka vahemikku 5–7.5. Talivikki kasutatakse 

laialdaselt vahekultuurina, sest ta on üheaastastest liblikõielistest kõige külmakindlam, 

moodustab suure biomassi, seob suurel hulgal õhulämmastikku ja surub pinda katva 

taimikuga alla umbrohtusid (Teasdale et al. 2004; Brandsæter et al. 2008; Mirsky et al. 

2017). Talivikk võib suurendada põhikultuuride vastupanuvõimet haigustele ja pikendada 

järgmise kultuuri lehtede fotosünteesi. Tavaliselt sisaldab taliviki kuivaine 3,5–4 % 

lämmastikku ja hinnanguliselt on 50 protsenti sellest saadaval järgmise põllukultuuri jaoks 

(Duiker, 2010). Talivikil on kitsas C:N suhe (8:1 kuni 15:1) ja seetõttu on muldaküntud 

biomassi lagunemine kiire. Vikki kasutatakse ka multšina (roller crimper tehnoloogia) 

(Clark et al. 2012). Saksamaal aretatud sort ’Villana’ ja Ungaris aretatud ’Hungvillosa’ on 

aretaja andmetel väga hea talvekindlusega (Feldsaaten Freudenberger). 

 

1.3.2 Talihernes 

 

Taliherne kasvatamisel on suviherne ees mitmeid eeliseid: kevadise kiire arengu tõttu on 

talihernes vähem tundlik varasuvise põua suhtes, samuti on ta haiguskindlam juurehaigustele 

ja saak valmib 1–3 nädalat varem (Mack, Quendt 2022). 

Taliherne eeliseks on ka talvise pinnakatte tagamine, kaitstes mulda erosiooni ja toitainete 

kao eest. Mahepõllumajanduses kasvatatakse talihernest laialdaselt segukülvina taliteravilja 

proteiinisisalduse tõstmiseks. Taliherne aretus on olnud väga edukas Prantsusmaal ja 

Suurbritannias, sest pehmed talved ei ohusta talvitumist. Saksamaal on aretuseesmärgid 

seatud talvekindluse tõstmise suunas. Kuna herne talvised vormid on enamasti suviste 

üheaastaste taimede külmakindlad vormid, ei ole generatiivsesse faasi sisenemiseks 
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vernalisatsioon vajalik. Talve üleelamiseks läbivad taimed aklimatiseerumisprotsessi. Kui 

see on häiritud või toimub liiga kiiresti, on taimed kahjustatud (Buse et al. 2017). 

Taliherne kasvatamisel tuleks üldiselt vältida mulla tihenemist ja vettimist. Mulla pH peaks 

olema vahemikus 6.0–7.0. Talihernes talub ka raskemaid muldi, millel suviherne 

kasvatamine on keeruline. Talub olenevalt sordist kuni -10°C või -15°C külmasid. 

Talvekahjustuste oht on ja vahelduva pakasega, ilma lumikatteta talvedel, eriti 

kasvuperioodi alguses (Zhang et al. 2016), aga talvitumine sõltub ka taimede arengufaasist 

(Neuner et al. 2010). Vahekultuurina kasutades on talihernes suure biomassi moodustamise 

ja N sidumise võimega (Urbatzka et al. 2012; Jahanzad et al. 2017; Vann et al. 2021). 

’Arkta’ on Tsehhis aretatud kevadise varajase arenguga söödaherne sort, millel on väga hea 

talvekindlus (Product catalogue) , võib taluda kuni -18°C (Saatbau). ’Pandora’on Saksamaal 

aretatud hiline, pikk kuni väga pikk söödaherne sort, millel on väga hea talvekindlus (Natur-

Saaten). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Põldkatsed viidi läbi 2020/2021. aastal Eesti Taimekasvatuse Instituudis, Jõgeval. Külviaja 

mõju hinnati taliviki sortide ’Hungvillosa’ (külvisenorm 40 kg ha-1) ja ’Villana’ 

(külvisenorm 50 kg ha-1) ning taliherne sortide ’Pandora’ (külvisenorm 130 kg ha-1) ja 

’Arkta’ (külvisenorm 140 kg ha-1) biomassile ja N sidumise võimele. Katse rajati 12 m² 

suuruste katselappidena randomiseeritult neljas korduses. Katseala paiknes leostunud 

kamar-karbonaat liivsavimullal (IUSS 2015), mille agrokeemilised näitajad olid järgmised: 

pHKCl 6.4, P 105 mg kg-1, K 193 mg kg-1, Corg 2%, Nüld 0.15%. 

Vahekultuurid külvati:7., 14., 21., 28. augustil ja 4. septembril. Vahekultuuride maapealne 

ja -alune biomass määrati oktoobri lõpus ning talvituvatel liikidel ka kolmel erineval ajal 

kevadel: 30. aprillil, 11. mail ja 18. mail ning väljendati kuivaines (kg ha-1). Lämmastiku ja 

süsiniku sisaldus määrati taimeproovide kuivainest Dumas kuivpõletusmeetodil CNS 

elementanalüsaatoriga Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia laboris. 

 

 

2.2 Statistiline analüüs 

 

Vahekultuuride biomassi ja N hindamiseks kasutati programmi R-statistics (x64 4.0.3) 

ühesuunalist dispersioonanalüüsi ANOVA. Variantidevahelise erinevuse määramiseks 

kasutati Tuckey Krameri (HSD) testi, usalduspiiri (p < 0,05) juures. 

 

 

2.3 Ilmastik 

 

2.2.1 Sügisene kasvuperiood  

 

Efektiivsete temperatuuride summa (ETS) augustis oli sarnane pikaajalisele keskmisele 

(Tabel 1). Septembris ja oktoobris oli aga ETS pikaajalisest keskmisest oluliselt kõrgem. 
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Sademeid oli augustis ja oktoobris pikaajalisest keskmisest vähem. September oli 

kasvuperioodil aga väga sajune ja ületas pikaajalist keskmist. 

Tabel 1. Efektiivste temperatuuride summa >+5 °C (ETS) ja sademed vahekultuuride 

külviajast kasvuperioodi lõpuni 2020. aastal ja pikaajaline keskmine (1991–2020) 

 August September Oktoober Kokku 

 ETS 2020.a. 

I* 276 251 123 651 

II 191 251 123 566 

III 108 251 123 482 

IV 33 251 123 408 

V ** 224 123 348 

 Pikaajaline keskmine ETS 

I 268 195 81 544 

II 185 195 81 461 

III 108 195 81 384 

IV 38 195 81 314 

V ** 170 81 251 

 Sademed 2020. a. 

I 56 139 58 253 

II 52 139 57 249 

III 51 139 57 248 

IV 10 139 57 207 

V ** 113 57 171 

 Pikaajaline keskmine sademed 

I 116 90 100 306 

II 83 90 100 273 

III 48 90 100 238 

IV 16 90 100 206 

V ** 90 100 180 

* I - külv 7. august; II - külv 14. august; III - külv 21. august; IV - külv 28. august; V - külv 

4. september 

** Külv ei olnud toimunud 
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2.2.2 Kevadine kasvuperiood  

 

Efektiivsete temperatuuride summa aprillis ja mai alguses oli pikaajalisest keskmisest 

madalam. Aprilli sademete hulk oli võrreldes pikaajalise keskmisega madalam, kuid mais ei 

erinenud need oluliselt. 

Tabel 2. Efektiivste temperatuuride summa >+5 °C (ETS) ja sademed vahekultuuride 

kasvuperioodil 2021. aasta märtsi algusest kuni vahekultuuride muldaviimiseni ja 

pikaajaline keskmine (1991–2020) 

 Märts Aprill Mai Kokku 

 ETS 2021.a. 

I 9 47 ** 56 

II 9 47 21 76 

III 9 47 110 165 

 Pikaajaline keskmine ETS 

I 6 66 ** 72 

II 6 66 57 129 

III 6 66 99 171 

 Sademed 2021. a 

I 46 15 ** 61 

II 46 15 32 93 

III 46 15 47 108 

 Pikaajaline keskmine sademed 

I 36 34 ** 69 

II 36 34 29 98 

III 36 34 54 123 

*  I - muldaviimine 30. aprillil; II - muldaviimine 11. mail; III – muldaviimine 18. mail 

** vahekultuur oli juba mulda viidud 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1 Vahekultuuride biomass ja N sidumine sügisel 

 

Vahekultuuride biomass sõltub suurel määral kasvuperioodi ilmastikutingimustest, eriti 

efektiivsete temperatuuride summast (Talgre et al. 2011; Toom et al. 2019a; Toom et al. 

2021). Efektiivseid temperature oli 7., 14., 21., 28. ja 4. augusti külvides kasvuperioodil 

kogunenud vastavalt 650, 565, 482 ja 408 ja 348 °C. Esimesel külviajal (7. august) jäid 

taliviki ja taliherne biomassid väikeseks, sest enamus tärganud taimedest hukkus 

hernekärsaka (Sitona lineatus) kahjustuse tõttu (Joonis 1).  

 

Joonis 1. Vahekultuuride biomass (maapealne ja -alune) (kuivainet kg ha
-1

) 2020.aasta 

sügisel. Vertikaaljooned tähistavad standardhälvet, suured tähed statistiliselt olulist erinevust 

katsevariantide vahel külviaja sees ja väikesed tähed külviaegade vahel (p < 0.05; ANOVA, 

Tukey HSD test). 
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Hernekärsakal tekib aastas üks põlvkond, nad talvituvad noormardikana mullas. Kärsakad 

närivad äsja tärganud liblikõieliste taimede lehti, misjärel taimede areng pidurdub (Sander-

Sõrmus, 2017). Arvatavasti oli kahjustus põhjustatud soojematest temperatuuridest esimesel 

külviajal, alatest teisest külviajast kärsaka kahjustust enam ei esinenud. Talihernes oli vähem 

kahjustatud ja moodustas esimesel külviajal suurema biomassi (400–450 kg ha-1) kui talivikk 

(120–150 kg ha-1). Ka taliherne poolt seotud N kogus(18 kg ha-1) oli suurem võrreldes 

talivikiga (6–12 kg ha-1) (Joonis 2). 

Biomassi ja N sidumise võime võib olla sorditi erinev (Teasdale et al. 2004; Brandsæter et 

al. 2008). Alates teisest külviajast jäi väikseimaks taliviki sordi ’Villana’ biomass. Taliherne 

mõlemad sordid olid kõikidel külviaegadel sarnase biomassi ja N sidumise võimega. 

Vahekultuuride biomass ja seotud N kogus olid suurimad teise külviaja korral (14. augustil). 

14–28 augustil külvatud taliviki sordi ’Hungvillosa’ biomassid (916–1790 kg ha-1) olid 

sarnased mõlema taliherne sordiga (855–1796 kg ha-1). Talivikk on näidanud suurt biomassi 

moodustamise ja lämmastiku sidumise võimet augusti alguses külvatuna (Toom et al. 2021). 

Näiteks Toom et al. 2021 katse näitas, et 3. augustil külvatud taliviki (’Villana’) biomass oli 

2240–3230 kg ha-1. Arvatavasti oleks ka meie katses võinud esimese külviaja korral olla 

biomassid suuremad, kui poleks esinenud kärsaka kahjustust.  

Kolmandal külviajal oli kõikide liikide biomass võrreldes teise külviajaga vähenenud 12–

15% ja seotud N kogus talivikil 9–16% ning talihernel 20% võrra. Eelnevad uurimused on 

näidanud, et taliviki biomass on alates augusti keskpaigast vähenenud isegi suuremal määral 

(Toom et al. 2021). Samas nii Toom et al. 2021 kui Talgre et al. 2022 katsed näitasid, et 

talivikil oli ka hilisema külvi korral biomassi vähenemine väiksem võrreldes teiste 

üheaastaste liblikõielistega.  

Neljandal külviajal võrreldes teise külviajaga oli vahekultuuride biomass ja seotud N kogus 

vähenenud 50–60% , kuid viimasel külviajal juba 80–90%. Viimasel külviajal oli talihernel 

suurem biomass (340–348 kg ha-1) kui talivikil (141–227 kg ha-1). Ka taliviki poolt seotud 

N kogus (15 kg ha-1) oli suurem võrreldes talihernega (6–10 kg ha-1). 

 



20 

 

 

Joonis 2. Vahekultuuridega seotud N kogus (kg ha-1 ) 2020.aasta sügisel. Vertikaaljooned 

tähistavad standardhälvet, suured tähed statistiliselt olulist erinevust katsevariantide vahel 

külviaja sees ja väikesed tähed külviaegade vahel (p < 0.05; ANOVA, Tukey HSD test). 

Uurimused on näidanud, et liblikõielised on väga tundlikud külviaja hilinemise suhtes. 

Cottney et al. (2022) katse Põhja-Iirimaal näitas, et taliviki biomass vähenes külviaja 

hilinemisel oluliselt suuremal määral kui mitte-liblikõielistel liikidel. Suurima biomassi ja 

N sidumise võimega oli sealse katse tulemuse põhjal kesaredis. Seda kinnitavad ka Eestis 

läbiviidud katsed (Toom et al. 2021; Talgre et al. 2022).  

 

 

3.2 Vahekultuuride biomass ja N sidumine järgneval kevadel 

 

Vahekultuuride talvitumine on väga oluline nii pinnakaetuseks kui ka suurema biomassi 

moodustamiseks ja N sidumiseks.  

2020/2021. aasta talv oli Eesti keskmisena kliimanormist veidi jahedam. Kõige madalamad 

minimaalsed õhutemperatuurid Jõgeval esinesid veebruaris (18. veebruaril -29,5 °C). 

Talvitumistingimused jaanuari ja veebruari esimese poolel olid head: paks, kuid õhuline 
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lumikate kaitses külmakraadide eest, avaldamata taimedele survet. Märtsikuu ilmaolud olid 

muutlikud, lumesadu vaheldus sulaga ja õhutemperatuuri miinimum Jõgeval oli 9. märtsil -

21,6 °C (Riigi ilmateenistus).  

Talvitumine sõltub lisaks temperatuurile veel näiteks lumikatte olemasolust ja paksusest, 

veetasemest ja taimehaiguste esinemisest. Talvekahjustuste tekkimine on enamasti 

põhjustatud mitmete tegurite koosmõjust (Peltonen-Sainio et al. 2011). Talvitumist võib 

mõjutada ka sort ja taime kasvufaas. Liiga varajase külvi ja soodsate ilmastikutingimuste 

korral võivad taimed jõuda kasvufaasi, mis vähendab nende külmakindlust. Suure 

biomassiga taimik võib hävida ka lumiseene kahjustuse tõttu (Brandsæter et al. 2008). 

Käesolevas katses talvitus taliviki sortidest vaid ’Villana’, mis on edukalt talvitunud ka 

varasemalt Eestis (Toom et al. 2019; Toom et al. 2021) ja Norras (Brandsæter et al. 2008).  

Norra erinevates piirkondades läbiviidud katses talvitusid võrdselt hästi nii ’Villana’ kui 

’Hungvillosa’ (Brandsæter et al. 2008). Maaülikooli Eerika katsepõllul 2017–2021. a. 

läbiviidud katsetes on enamikel aastatel talvitunud ’Hungvillosa’ (Talgre et al. 2022). Antud 

katse põhjal ei saa taimiku hukkumist seostada kasvufaasiga, sest biomassi suurus oli 

erinevatel külviaegadel varieeruv. 

Eesti tingimustes külvatakse suvivili küllaltki varakult, mistõttu ei ole vahekultuuridel 

kevadel kaua aega biomassi kasvatamiseks ja N sidumiseks. Mõningad kultuurid, nagu 

kartul ja köögivili, külvatakse aga hiljem, mis tagab vahekultuuridele pikema kasvuperioodi 

ning efektiivsema biomassi moodustamise ja N sidumise võimaluse. 

Märtsi algusest kuni esimese biomassi määramiseni, 30. aprillil, oli efektiivsete 

temperatuuride summa 55 °C, mis ei võimaldanud taimede piisavat kasvu ja biomassid jäid 

sügisega sarnaseks. Eelnevatest uuringutest selgus samuti, et madalama efektiivsete 

temperatuuride summa korral oli vahekultuuride biomass oluliselt väiksem kui kõrgema 

efektiivemate temperatuuride summaga aastal (Toom et al. 2019a; Toom et al. 2021). 

Käesolevas katses oli võrreldes sügisega talivikk ’Villana’ biomass erinevatel külviaegadel 

suurenenud vaid 53–100 kg ha-1 võrra (Joonis 3). 
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Joonis 3. Talivikk ’Villana’ biomass (kuivainet kg ha-1 ) 2021.aasta kevadel sõltuvalt 

sügisesest külviajast. Vertikaaljooned tähistavad standardhälvet, suured tähed statistiliselt 

olulist erinevust katsevariantide vahel külviaja sees ja väikesed tähed külviaegade vahel (p 

< 0.05; ANOVA, Tukey HSD test). 

 

Teise biomassi määramise ajal (11. mail) oli efektiivseid temperatuure kogunenud 76 °C 

Talivikk ’Villana’ biomass ja seotud N kogus oli võrreldes sügisega suurenenud vastavalt 

322–515 ja 4–20 kg ha-1 võrra. (Joonis 4). Kõige suurem biomass (1872 kg ha-1) ja seotud N 

kogus (83 N) oli 14. augustil külvatud talivikil.  

Talivikk ’Villana’ biomass ja N sidumise võime olid suurimad viimasel proovide kogumise 

ajal (18. mail), mil efektiivsete temperatuuride summa oli 165 °C. Kõige suurem biomass 

(2691 kg ha-1) ja seotud N kogus (133 kg ha-1) oli 14. augustil külvatud talivikil (Joonis 5). 

Eelnevad uurimused on näidanud, et talivikk sidus kuni 112 kg ha-1 ja mõnel aastal avaldas 

positiivset mõju ka järgneva teravilja saagile (Toom et al. 2019b; Toom et al. 2021). 
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Joonis 4. Talivikk ’Villana’ seotud N kogus (kg ha-1 ) 2021.aasta kevadel sõltuvalt sügisesest 

külviajast. Vertikaaljooned tähistavad standardhälvet, suured tähed statistiliselt olulist 

erinevust katsevariantide vahel külviaja sees ja väikesed tähed külviaegade vahel (p < 0.05; 

ANOVA, Tukey HSD test). 

 

21. augustil külvatud taliviki biomass oli 1736 kg ha-1 (62 N) ja 28 augustil külvatuna olid 

need vastavalt 1086 kg ha-1 ja 41 kg ha-1. Kõige väiksem oli esimese külviaja (7 august) ja 

viimase külviaja (4. september) talivikk vastavalt 440 ja 568 kg ha-1, mille poolt seotud N 

kogus oli vastavalt 15 ja 20 kg ha-1. USAs tehtud taliviki külviaegade katsest selgus, et kaks 

nädalat hiljem külvatud variant oli poole väiksema biomassiga kui kaks nädalat varem 

külvatud variant. Hiljem külvatud variantides ei suutnud vahekultuur kasvatada piisava 

pinnakaetuse jaoks vajalikku biomassi (Teasdale et al. 2004). 

Taliherne mõlemad sordid hukkusid enamikul külviaegadel, talvitudes osaliselt ainult 

viimasel külviajal. On leitud, et külvikuupäev on taliherne talvekindluse üks määravaid 

tegureid - varajane külvikuupäev sooja sügisilmaga võib vähendada külmakindlust Enne 

talve algust ei tohiks olla välja arenenud rohkem kui 4 lehte (Neuner et al. 2010). Parema 

talvitumise tagamiseks on soovituslik taliherne külviaeg ligilähedane talinisu külviajale 

(Neuner et al. 2010). Lauk et al. (1998; 2000) ning Bedoussac ja Justes (2010) on oma 
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uurimistöödes välja toonud, et teravilja ja liblikõielise segukülv tagab kõrgema 

proteiinisisalduse ja stabiilsema või kõrgema saagi. Seetõttu oleks hilise külviaja korral 

üheks võimaluseks külvata talihernes segus taliteraviljaga ja kasvatada segaviljana teraks 

koristades. Sellisel juhul on olemas talvine taimik ja võib saada kõrge ja kvaliteetse 

terasaagi. Bedoussac ja Justes (2010) leidsid, et segukülv talihernega parandab ka nisu saagi 

kvaliteeti tõstes talinisu proteiinisisaldust.  

Talvega kahjustunud taliherne biomass oli võrreldes sügisega vähenenud 137–162 kg ha-1 

(Joonis 5) ja seotud N kogus 9 kg ha-1 (Joonis 6). Teise biomassi määramise ajal (11. mail) 

oli taliherne viimase külviaja biomass ligikaudu 300 kg ha-1, jäädes sarnaseks sügisega. 

 

 

Joonis 5. Talihernes ’Pandora’ ja ’Arkta’ biomass (kuivainet kg ha-1 ) 2021.aasta kevadel 

sõltuvalt sügisesest külviajast. Vertikaaljooned tähistavad standardhälvet, suured tähed 

statistiliselt olulist erinevust katsevariantide vahel külviaja sees ja väikesed tähed 

külviaegade vahel (p < 0.05; ANOVA, Tukey HSD test). 
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Nagu ka taliviki puhul, oli taliherne mõlema sordi biomass ja N sidumise võime suurimad 

viimasel proovide kogumise ajal (18. mail). Taliherne biomass oli võrreldes sügisega 

ligikaudu poole suurem (642 kg ha-1) ja seotud N kogus 5–6 kg ha suurem (21 kg ha-1). Siiski 

jäid need näitajad taliherne osalise talvitumise tõttu võrreldes talivikiga tagasihoidlikuks. 

 

 

Joonis 6. Talihernes ’Pandora’ ja ’Arkta’ seotud N kogus (kg ha-1 ) 2021.aasta kevadel 

sõltuvalt sügisesest külviajast. Vertikaaljooned tähistavad standardhälvet, suured tähed 

statistiliselt olulist erinevust katsevariantide vahel külviaja sees ja väikesed tähed 

külviaegade vahel (p < 0.05; ANOVA, Tukey HSD test). 
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö eesmärkideks oli välja selgitada taliviki ja taliherne sobivus talvekindla 

vahekultuurina Eesti tingimustes ning hinnata kasvuperioodi pikkuse mõju biomassi 

moodustamise ja N sidumise võimele.  

Kinnitust leidis hüpotees, et taliviki ja taliherne biomass ja N sidumise võime sõltusid 

külviajast, ilmastikutingimustest (efektiivsete temperatuuride summast) ja sordist. Augusti 

alguses külvatud talihernes ja talivikk hukkusid suures osas hernekärsaka kahjustuse tõttu. 

Pärast teist külviaega vähenesid vahekultuuride biomass ja N sidumise võime. Talivikk 

’Villana’ biomass ja N sidumise võime jäi alates teisest külviajast väikseimaks. 

Täielikku kinnitust ei leidnud hüpotees, et katsesse valitud taliviki ja taliherne sordid on 

Eesti tingimustes talvituvad. Taliviki sortidest talvitus kõikidel külviaegadel ’Villana’, kuid 

’Hungvillosa’ ei talvitunud ühelgi külviajal. Taliherne sordid ’Pandora’ ja ’Arkta’ talvitusid 

osaliselt vaid viimase külviaja korral. Talvitunud vahekultuuride lõplik biomass sõltus 

kevadisest kasvuaja pikkusest. Pikem kasvuaeg kevadel tagas suurema biomassi 

moodustamise ja N sidumise. Viimase külviaja taliherne mõlema sordi biomass ja N 

sidumise võime jäid võrreldes sama külviaja talivikiga tagasihoidlikuks. 

Talivikk ’Villana’ on Eesti tingimustes perspektiivne talvituv liblikõieline vahekultuur. 

Vajalik oleks hinnata ka teiste taliviki ja taliherne sortide sobivust Eesti kliimatingimustesse. 

Taliherne parema talvitumise tagamiseks tuleks uurida ka külviaegu, mis jäävad 

septembrisse, talinisu külviga samasse aega. Hilisel külvajal ei moodustu küll suurt 

biomassi, kuid talvine taimik on olemas ja eduka talvitumise korral võib koristada herne 

terana. Liblikõielisi oleks vaja katsetada ka segus teiste liikidega  
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