
 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut 

 

 

 

 

TÕNU KASTEPÕLD 

 

REAVAHE JA RÄNI MÕJU RAPSI SAAGIKUSELE JA 

KVALITEEDILE 

 

 

EFFECTS OF ROW SPACING AND SILICA ON SEED YIELD 

AND QUALITY OF SPRING CANOLA (BRASSICA NAPUS L.) 
 

Bakalaureusetöö 

Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekava 

 

 

 

Juhendajad: Kristjan Tiideberg, MSc  

Evelin Loit, PhD 

 

 

Tartu 2022  



2 

 

 

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Bakalaureusetöö lühikokkuvõte 

Autor:  Tõnu Kastepõld Õppekava: Põllumajandussaaduste tootmine 

ja turustamine 

Pealkiri: Räni ja reavahe mõju rapsi saagikusele ja kvaliteedile 

Lehekülgi: 50    Jooniseid: 8 Tabeleid: 4 Lisasid: 2 

Osakond: Taimekasvatus ja taimebioloogia 

Uurimisvaldkond: B390 Taimekasvatus 

Juhendaja(d): Kristjan Tiideberg, MSc; Evelin Loit, PhD  

Kaitsmiskoht ja -aasta: Tartu, 2022 

Keskkonnasäästliku põllumajanduse eesmärgiks on kasutada vähem sisendeid, mille tõttu 

tuleb otsida võimalusi, kuidas säilitada sama saagitase optimeerides sisendite osakaalu. 

Üheks võimaluseks on leida optimaalne reavahe rapsi kasvatuse jaoks. Teine võimalus on 

kasutada räni, millel on leitud positiivset mõju ka kliimamuutustest tingitud taimestressi 

leevendamisel. 

Bakalaureusetöö eesmärk oli uurida, kuidas mõjutab reavahede laiuse muutmine suvirapsi 

seemnesaagikust ning -kvaliteeti ning millist mõju omab räni suvirapsi seemnesaagikusele 

ja -kvaliteedile. Uurimustöö põhineb põldkatsel. 

Suvirapsi sort Majong külvati kolme erineva reavahega (12,5; 25; 37,5 cm) kolmes 

korduses. Räniga töötlemiseks kasutati lehepreparaati Optysil. Katselapid koristati 

teraviljakombainiga, hiljem saadeti kordustelt kogutud seemneproovid Scanola laborisse, 

kus analüüsiti seemnete kvaliteedi parameetreid. 

Seemnesaagikuse ja reavahede vahel oli tugev negatiivne seos (r= -0,9984). See tähendab, 

et reavahede laienedes suvirapsi saagikus langeb. Kõrgeim saak saadi 12,5 cm reavahes 

ning madalaim 37,5 cm reavahes. Räniga töötlemine tõstis saagikust laiemas reavahes, 

kuid tulemused ei olnud statistiliselt usutavad võrdluses kontrolliga. Reavahe mõju 
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õlisisaldusele oli märgata ainult 37,5 cm reavahes. Räniga töötlemine mõjus õlisisaldusele 

positiivselt. Töö tulemused annavad hea indikatsiooni, et reavahe ja lehekaudse räniga on 

võimalik saaki mõjutada, kuid edasised katsed on vajalikud tulemuste kinnitamiseks.  

Märksõnad: rapsi saagikus, reavahe, räni, rapsi kvaliteet,  
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Environmentally friendly farming needs to manage with less inputs, which means that 

solutions have to be sought to maintain the same yields with fewer inputs. One option 

would be to find the optimal spacing for oilseed rape cultivation. Another option is to use 

foliar silicon treatment that has been shown to have positive effect on the plants under 

stress caused by environment or climate. 

The aim of this thesis was to investigate the effects of varying row spacing and the impact 

of silicon treatment on spring oilseed rape seed yield and quality.   

The field experiment was conducted with spring oilseed rape variety Majong sown in three 

replicates with three different row spacings (12.5; 25; 37.5 cm). Fertilisation and plant 

protection were the same for all replications, but the sowing rate was reduced with 

increasing row spacing (100; 90; 80 germinating grains per square metre, respectively). 

Optysil was used for silicon treatment. The test plots were harvested with a combine 

harvester and the seed samples collected from the replicates were later sent to Scanola 

laboratory for chemical analysis. 

There was a strong negative correlation between seed yield and row spacing (r= -0.9984). 

This means that as the row spacing increases, the yield in spring rape decreases. The 

highest yield was obtained at 12.5 cm row spacing and the lowest yield was obtained at 

37.5 cm row spacing. Silicon treatment increased yields at wider row spacings, but the 

results were not statistically significant when compared with the control. The effect on oil 
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content was only noticeable in the 37.5 cm row spacing. The oil content of the seeds 

obtained at 12.5 cm and 25 cm row spacing was 41.6%, but at 37.5 cm row spacing it was 

39.2%. Silicon spraying had a positive effect on oil content. The results give a good 

indication that row space optimization and silicon have effect on oilseed rape cultivation, 

but further experiments are needed to prove this. 

 

Keywords: rapeseed yield, row spacing, silica, rapeseed seed quality 
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SISSEJUHATUS 

Raps on tänapäeval üks olulisemaid õlikultuure ning samuti on rapsiõli tähtis taimne õli. 

Rapsiseemnetes on õlisisaldus varieeruv, kuid üldjuhul jääb see üle 40 % ning õli saadakse 

seemnetest kätte ekstraheerimise teel (Raymer, 2002). Selle protsessi kõrvalproduktina 

saadakse  proteiinirikas loomasööt. Nende kahe produkti tõttu on raps üks tulutoovamaid 

põllukultuure Eestis, mistõttu on oluline toota pinnaühikult võimalikult palju saaki. 

Ilmastik on üks suurimaid rapsi saagikust mõjutavatest teguritest, mis ei ole põllumehe 

poolt kontrollitav. Tootjatel on võimalik  kontrollida teist olulist rapsi saagikust mõjutavat 

tegurit, milleks on agrotehnoloogia. Üheks oluliseks agrotehniliseks võtteks on optimaalse 

reavahe valimine rapsi külvamisel. Vastavalt sellele tuleks vaadelda, kuidas mõjutavad 

erinevad reavahed rapsi seemnesaagikust, selle kvaliteeti ning võrsumisvõimet. 

Inimkonna kasvu prognoositakse 9,8 miljardile aastaks 2050 (Wang et al. 2018). See toob 

kaasa, et praegused metsamaad ning põllumaad võetakse kasutusele elamumaadena. Selle 

tulemusena väheneb põllumajanduslikuks tegevuseks sobiliku maad ning suureneb surve 

toidu tootmisel ühe pinnaühiku kohta veelgi. Lahendusteks on kasvatada veel 

intensiivsemalt praegustel põllumaadel või võtta kasutusse vähem viljakad maad, mis 

põhjustab põllukultuuridele lisastressi (Epstein 2009). Üks potentsiaalne võimalus, kuidas 

vähendada kliima muutustest, kuid ka vähem viljakate muldade kasutusele võtmisest 

tingitud stressi, oleks kasutada räni sisaldavaid preparaate, mis on erinevates uuringutes 

näidanud just stressi tingimustes positiivset mõju põllukultuuridele.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli uurida põldkatsete põhjal erinevate reavahede ning 

räni mõju suvirapsi saagikusele ning saagi kvaliteedile. Samuti oli eesmärgiks anda 

hinnang ränipreparaadi majandusliku tasuvuse kohta.  

Antud töö on katsepõhine, reavahede mõju ning räni leheväetise mõju suvirapsile uuriti 

2021. aastal tootmistingimustes Valgamaal. 

Käesoleva uurimuse eesmärkide põhjal püstitati järgnevad hüpoteesid: 

• Reavahe suurendamisel kasvab rapsi seemnesaagikus 

• Laiemas reavahes on rapsi seemnete kvaliteet parem 

• Räniga töödeldes suureneb laiemas reavahes saagikus 
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• Räniga pritsides tõuseb saagi kvaliteet 

Suurimad tänusõnad kuuluvad Kristjan Tiidebergile ja Evelin Loit`ile, kes aitasid suuresti 

lõputöö valmimisele kaasa. Tänan ka Maarika Alaru ning Vyacheslav Eremeevi, kes 

aitasid andme töötlusega. Töö valmis Maaeluministeeriumi poolt toetatud ERA-Net 

Cofund FACCE SURPLUS projekti „Seleeni ja räniga rikastatud ja klimaatiliste 

tingimustega kohanenud toidu ja sööda tootmine vähemväärtuslikul mullal“ raames. 

Seemnete, taimekaitsevahendite, väetise ja ilmajaama eest tänan ettevõtteid Scandagra, 

Linas Agro, Viru Seeme ja Baltic Agro. 
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1.KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1 Raps 

Raps ehk õlikaalikas (Brassica napus) on ristõieliste (Brassicaceae) sugukonda, kapsarohu 

(Brassica) perekonda kuuluv õli- ja söödataim. Raps on maailmas tähtsuselt teine 

õlikultuur sojaoa järel ning rapsiõli on kolmas sojaoa ning palmiõli järel (Assefa et al. 

2018). Raps on oluline kultuur ka viljavahelduse seisukohalt, kuna aitab takistada 

teraviljade haiguste tsükleid ning teravilja kahjurite levikut. 

Raps on üheaastane rohttaim. Tänasel päeval võib sordiaretuse tõttu taime kasvukõrgus 

jääda vahemikku 50-180 cm ning juurestik võib tungida 90-190 cm sügavusele (Yara, 

2022). Tänu sügavale ulatuvale juurestikule aitab raps mullastruktuuri parandada ning 

lisaks aitab taimel paremini vett kätte saada ning seeläbi tõstab vastupanuvõimet põuale. 

Rapsiseemned sisaldavad keskmiselt 40 % õli ning rapsist toodetud söödad 30-40 % 

proteiini (Raymer, 2002). 

Rapsil eristatakse kolme tüüpi sorte 0-, 00- ja 000-tüüpi. 0-rapsisordi eripäraks on väike 

eruukhappe sisaldus (0,2-1 %), algselt oli see 50 % kogu rasvhapete summast. 00-sortide 

puhul vähendati peale eruukhappe sisalduse ka glükosinolaatide sisaldust, 8 %-lt vähendati 

1…0,5 %-ni. 000-sortide puhul on vähendatud seemnete kiudainesisaldust ning seega on 

nende sortide väliseks tunnuseks kollased seemned võrreldes tavapärase musta värvusega. 

(Kaarli, 2003) 

1.1.1 Rapsi kasvatus maailmas 

Rapsi kasvatatakse maailmas ligi 35,5 miljonil hektaril. Kogu rapsitoodangust maailmas 

enamus tuleb kolmest regioonist Euroopast (35,8 %), Aasiast (34,1 %) ning Ameerikast 

(25,9 %). Suurimad rapsiseemne tootjad on Kanada, Hiina ja India (Joonis 1). Kanada 

tootis vahemikus 2004-2020 keskmiselt 15,01 miljonit tonni rapsiseemet. Hiina ja India 

tootsid vastavalt 13,19 miljonit tonni ning 7,49 miljonit tonni rapsiseemet. 
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Joonis 1. Kümme suurimat rapsiseemne tootjat maailmas aastatel 2004-2020 keskmise 

toodangu alusel (miljonit tonni) (FAOSTAT, 2022). 

 

1.1.2 Rapsi kasvatus Eestis 

Eestis on kasutatavat põllumajandusmaad 2021. aasta seisuga 986 672 hektarit, millest 

699 632 hektaril kasvatatakse põllukultuure. (PM0281: Põllumajandusmaa ja -kultuurid 

maakonna järgi, Eesti Statistikaamet) Rapsi ja rüpsi kasvatatakse Eestis 78 848 hektaril 

(Joonis 2). Kõige rohkem on rapsi kasvatatud Eestis 2010. aastal, kui rapsi kasvatati 

98 200 hektaril. 

Kahe tuhandete algul kasvatati peamiselt suvirapsi, kuid sordiaretuse areng ning 

kasvutehnoloogiate paranemine on põllumehe eelistused muutunud talirapsi kasuks 

suurema saagipotentsiaali tõttu (Joonis 2). Lisaks on analüüsitud, et põhjamaades, sh 

Eestis, kasvatatakse talirapsi rohkem soodsamaks muutunud kliima, parema sordivaliku ja 

majandusliku tulukuse tõttu (Zhao et al. 2022) 
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Joonis 2. Rapsi ja rüpsi kasvupinnad ja saagikused Eestis aastatel 2004-2021. (PM0281: 

Põllumajandusmaa ja -kultuurid maakonna järgi, Eesti Statistikaamet). Tulbad näitavad 

saagikust (kilogrammi hektari kohta), joontega tähistatud kasvupind (tuhat hektarit). 

Viimasel kolmel aastal on talirapsi keskmine saagikus Eestis olnud stabiilne jäädes 2600 

kg ha-1 juurde (Joonis 2). Seni kõrgeim keskmine saagikus nii talirapsi (3180 kg ha-1 ) kui 

ka suvirapsi (2275 kg ha-1) puhul on 2015. aastal. 

Alates 2011. aastast saab rapsi keskmist saagikust vaadates väita, et rapsi kasvatus on 

Eestis muutunud edulisemaks (Joonis 3). Selle põhjused võivad olla sordiaretus, 

põllumeeste teadlikkuse arendamine, taimekaitsevahendite ning kasvatustehnoloogiate 

areng. Aastal 2011 oli rapsi keskmine saagikus 1620 kg ha-1 siis aastal 2021 on see 2740 

kg ha-1, seega saagikus on kasvanud 1,7 kordselt. 
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Joonis 3. Rapsi ja rüpsi keskmised saagikused Eestis aastatel 2004-2021. (PM0281: 

Põllumajandusmaa ja -kultuurid maakonna järgi, Eesti Statistikaamet). Tulbad näitavad 

keskmist saagikust (kilogrammi hektari kohta). 

1.2 Rapsi saagikust mõjutavad tegurid 

Saagikust mõjutavad tegurid saab jagada kolme gruppi: tehnoloogilised, bioloogilised ning 

keskkonnast tingitud faktorid. Tehnoloogilised tegurid on need, mis sõltuvad agronoomi 

valikutest (agrotehnika, seemne valik, väetamis- ning taimekaitseplaanid). Bioloogiliste 

tegurite alla kuuluvad taimehaigused, kahjurid ning umbrohud. Keskkonnast tulenevad 

tegurid on peamiselt kliima, mullastik ning vee kvaliteet. (Liliane ja Charles 2020) 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

kg
 h

a-1



14 

 

Assefa et al. (2018) jagasid oma töös rapsi saagikust kujundavad tegurid tähtsuse 

järjekorras nelja gruppi: a) ressursid ja ilmastikuolud, b) agrotehnoloogia ja geneetika, c) 

kultuuri agronoomiline võimekus, d) saagikomponendid (Joonis 4). 

 

Joonis 4. Teoreetiline skeem teguritest, mis mõjutavad lõplikku rapsi seemnesaaki (Assefa 

et al. 2018). 

Peamisteks saagikust mõjutavateks teguriteks on ilmastik ning ressursid. Mueller et al. 

(2012) tõid välja, et ilmastik ning ressursid mõjutavad saagikusi 60 kuni 80 % ulatuses. 

Lisaks eelnevale leidsid Cutforth et al. (2006) ning Chapagain ja Good (2015), et 

seemnesaagikust mõjutavad veel agrotehnoloogia (külviaeg, külvisügavus, külvisenorm, 

reavahe ja külvikord) ning sordi geneetika (hübriidsort või liinisort). 
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1.2.1 Reavahede laiuse mõju rapsi saagikusele 

Rapsi saagikusele avaldavad mõju paljud tegurid, mida mõjutada ei saa, näiteks ilmastik, 

mullastik, asukoht. Seepärast tuleb rohkem tähelepanu pöörata teguritele, mida saab muuta 

ja milline on nende mõju rapsi seemnesaagikusele. Peamiselt on muudetavad tegurid 

agrotehnoloogilised: väetamine, taimekaitse, reavahede laius, külvisenormid ning 

külvisügavus. Mõistmaks, millist mõju avaldab reavahede muutmine rapsitaimedele, on 

viidud läbi aja jooksul mitmeid katseid.  

Iraanis aastal 2003-2004, läbi viidud katses tõdeti, et saagikus on mõjutatud reavahest 

(Shahin ja Valiollah 2009). Shahini ja Valiollah (2009) poolt läbiviidud uurimuses saadi 

kõrgeim seemnesaagikus kui raps oli külvatud 12 cm reavahega. Rapsi saagikus vähenes 

7,4 % kui reavahe oli 24 cm võrreldes kitsamas reavahes saadud saagikusega. Kitsamas 

reavahes täheldati, et taimed on reasiseselt ühtlasemalt jaotunud ning selle tõttu on 

üksikutel taimedele rohkem ruumi kasvamiseks ning paremad valgustingimused.  

Aastal 2007 ning 2008 viis Wysocki (2020) Oregonis läbi katse, kus raps külvati nelja 

erineva reavahega ( 15; 30; 60 ning 76 cm) ja kahe erineva külvisenormiga (2,26 kg ha-1 ja 

3,17 kg ha-1). Kõige suurem erinevus oli nähtav aastal 2007, kui reavahedega 15 cm ja 30 

cm andsid märkimisväärselt kõrgema saagikuse kui 60 cm ja 76 cm reavahega külvatud 

rapsid (Joonis 5). 2008 aasta katses oli eri reavahe suurusega külvatud rapside saagikused 

võrdsemad. Üheks põhjuseks tõi autor välja, et 2008 aasta oli jahedam ning vihmasem, 

mistõttu oli kasvuperiood pikem ning laiemas reavahes külvatud raps jõudis järele kasvada. 

Siiski kõrgeim saak tuli kitsamast reavahest. 
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Joonis 5. 2007 ja 2008 aasta rapsi saagikused, mis on külvatud nelja erineva reavahega 

ning 2 erineva külvisenormiga (Wysocki 2020) 

Vann, Reberg-Horton, ja Brinton (2016) viisid läbi uuringu, kus uuriti reavahe ning 

taimiku tiheduse mõju rapsile maheviljeluses. Täpsemalt oli vaatluse all, kuidas mõjutab 

reavahe ning taimiku tihedus umbrohtumist. Katses külvati raps kolmes reavahes (17; 34; 

68 cm). Kõrgeim umbrohtumus oli 68-sentimeetrises reavahes kasvatatud rapsi puhul ning 

selle tulemusel vähenes ka saagikus. Põhjuseks võib pidada, et raps on tundlik umbrohtude 

survele kasvu alguses ning laia reavahe puhul ei suuda raps alguses umbrohtudega 

konkureerida. Varasemad uuringud kinnitavad seda järeldust. Morrison et al. (1990) 

põhjendasid oma uuringus kitsamas reavahes (15 cm) saadud kõrgemat saagikust sellega, 

et antud reavahes on taimedel umbrohuga väiksem konkurents. Samuti tõdesid ka Shahini 

ja Valiollah (2009), et kitsama reavahe puhul suudab raps edukamalt konkureerida 

umbrohtudega, kuna raps kasvatab alguses suure lehemassi, mis katab mullapinna, jättes 

umbrohud ebasoodsatesse valgustingimustesse. 

1.2.2 Taimiku tiheduse  

Lisaks reavahe erinevustele on oluline ka taimiku tihedus, millel on suurim mõju rapsi 

seemnesaagikusele ning erinevatele saagikomponentidele (Diepenbrock 2000). 

Optimaalse külvisenormi puhul on taimede arv pinnaühiku kohta piisav, et nad suudavad 

efektiivselt vett, toitained ning valgust kasutada ilma, et ükski taim häviks või oleks 
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ebaproduktiivne (Andelic et al. 2018). Morrison (1990) tõi oma uuringus välja, et 

väiksema külvisenormi puhul on taimedel efektiivsem fotosüntees. 

Tabel 1. Erinevate külvisenormide mõju rapsi saagikusele, saagikomponentidele ning õli 

sisaldusele Texases aastatel 2017 ja 2018. Erinevad väiksed tähed märgivad statistiliselt 

olulist erinevust variantide vahel (P<0.05)(Wynne et al. 2020) 

  Külvisenorm 

  1,7 kg ha-1  3,4 kg ha-1  5,1 kg ha-1  

        

Saagikus kg ha-1  1,178a 1,191a 1,174a 

Kõtrade arv taime kohta-1 178a 92b 81b 

Seemneid kõdras-1 23,8a 23,8a 22,1a 

Seemneid taime kohta-1 4,183a 2,202b 1,831b 

Seemneid ha-1 4,69 X 108a 4,84X 108a 4,67 X 108a 

Seemnete kaal, mg 2,5a 2,5a 2,5a 

Õlisisaldus, % 46,5b 47,3ab 48,0a 

Õli saagikus, kg ha-1 548a 561a 561a 

 

Texases Wynne et al. (2020) läbiviidud katses kasutati kolme erinevat külvinormi (1,7; 3,4 

ja 5,1 kg ha-1). Katse põhjal saab öelda, et külvisenormi muutmisel saagikus oluliselt ei 

muutu. Kõige suuremat mõju avaldas külvisenormi muutmine õlisisaldusele (Tabel 1). 

Õlisisaldus tõusis 1,5 %, kui külvisenormi tõsteti 1,7 kg ha-1 pealt 5,1 kg ha-1 peale.  

Raps on vegetatiivselt plastiline kultuur (Angadi et al. 2003). Väiksema külvisenormi 

puhul on rapsil rohkem kasvuruumi ning seega loob taim rohkem külgharusid. Seda 

kinnitavad ka Wynne et al. (2020) oma katses, kus kõige väiksema külvisenormi puhul 

saadi kõige rohkem kõtru taime kohta (178 kõtra taime kohta). Seega taimiku tihedust 

arvesse võttes ning selle järgi külvisenormi korrigeerimine aitab kokku hoida kulutusi, mis 

tekitavad seemnetega. 
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1.3 Rapsi kvaliteeti mõjutavad tegurid 

1.3.1 Saagi kvaliteet 

Järjest enam kasvab nõudlus taimsete õlide järgi, seetõttu on vaja järjest enam pöörata 

tähelepanu rapsiseemne kvaliteedile ning sellele, millised tegureid neid mõjutavad. 

Keskmiselt sisaldavad rapsiseemned 40-45 % rasvhappeid, 36-40 % proteiini (Amin ja 

Khalil, 2005), rasvhapped sisaldavad vähesel määral eruukhappeid ning glükosinalaate. 

Rapsiseemned peavad olema eruukhappe vabad ning madala glükosinolaatide sisaldusega, 

et neid saaks kasutada toiduks või loomasöödaks. Kõrge eruukhapete sisaldusega rapsi 

kasvatatakse tööstuslikuks kasutamiseks (Wittkop et al. 2009). 

Õlikultuuride kvaliteet sõltub suuresti kasvatatava sordi geneetilistest omadustest. Oma 

mõju avaldavad ka agrotehnika (väetamine, külvikord, külvi- ja koristusaeg, eelvili jms), 

mulla omadused ja ilmastikutingimused ning seemnete koristusjärgne töötlemine 

(kuivatamine, sorteerimine). 

1.3.2 Reavahe mõju raps õlisisaldusele 

Rapsi puhul on üks peamisi ning tähtsamaid kvaliteedinäitajaid õlisisaldus. Rapsi õli 

peetakse üheks tervislikumaks õliks, kuna rapsiõlis on kõrge omega-6 ning omega-3 

rasvhapete sisaldus ning madal küllastunud rasvhapete kontsentratsioon. Seega on oluline 

tõsta õlisisaldust seemne saagis, et tagada õli toiduainetööstusele. Lisaks on õlisisalduse     

1 %-line kasv rapsiseemnetes võrdne 2,5 % saagikuse kasvuga tulususe seisukohalt (Elahi 

et al. 2016). Põllumehele on oluline, et koristatav rapsisaak oleks võimalikult õlirikas, sest 

iga protsent, mis ületab 40 %, toob kaasa lisatulu. Seetõttu on ka majanduslikust vaatest 

oluline uurida, kuidas on võimalik tõsta seemnetes õlisisaldust. 

Iraanis Radjabian et al. (2011) poolt läbiviidud katses selgus, et reavahel ei ole usutavat 

mõju rapsiseemnete õlisisalduse suhtes. Katse viidi läbi kahe reavahe variandiga: 25 cm 

ning 35 cm. Kitsamast reavahest saadi seemned, mille õlisisaldus oli 39,87 % ning laiemast 

reavahest 39,76 % õlisisaldusega seemned. Põhjuseks võib olla asjaolu, et õlisisaldus 

varieerumine on pärilik tunnus ja on vähe mõjutatud keskkonna teguritest. Mõju puudust 
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tõdesid ka Wynne et al. (2020) ning Ozer (2003), kes leidsid, et õlisisaldus seemnetes on 

mõjutatud sordi valiku ning külvisenormiga, kuid reavahe laiusel õlisisalduse suhtes 

usutavat mõju ei ole. 

Vastupidiselt teistele leidsid Cheema et al. (2001) Pakistanis läbiviidud uuringus, et 

reavahel on mõju õlisisaldusele rapsiseemnetes. Kõrgeima õlisisaldusega olid 

rapsiseemned, mis koristati 30 cm reavahega külvilt (46,23 %) ning väikseima sisaldusega 

60 cm reavahega külvilt (44,67 %). Katset teostati kolme erineva reavahega 30; 45 ning 60 

cm.  

1.3.3 Reavahe ning taimiku tiheduse mõju rapsi proteiini sisaldusele 

Õli tootmisel jääkprodukti kasutavad ära loomakasvatajad.  See sobib hästi loomasöödaks, 

kuna on kõrge proteiini sisaldusega. Sellest tulenevalt on loomakasvatajate seisukohalt 

oluline, et kasvatatud rapsiseemned oleksid võimalikult proteiinirikkad. Seega on oluline 

uurida, mis moel on võimalik mõjutada proteiinisisaldust seemnesaagis. 

Ozer (2003) viis läbi katse, kus ta uuris erinevate reavahede kui ka taimiku tiheduse mõju 

rapsi proteiinisisaldusele. Ta leidis, et taimiku tihedus ning reavahe ei mõjuta usutavalt 

rapsiseemnetes sisalduvat proteiini hulka. Rondanini et al. (2017) tõdesid samuti, et 

proteiinisisaldus ei ole usutavalt mõjutatav taimiku tihedusega varieerudes. Lisaks tõid nad 

välja, et õlisisaldus ning proteiinisisaldus on pöördvõrdelises seoses ehk kui üks suureneb 

väheneb teine. 

Aminpanah (2013) leidis oma uuringus, et proteiini sisaldus rapsiseemnetes on seotud 

antava lämmastiku kogusega. Kõrgeim proteiinikogus (25,8 %) saadi, kui taimedele oli 

antud 200 kg ha-1 lämmastiku tegev aines, kontrollis oli sisaldus 2,1 % väiksem. Samuti 

kinnitavad seda ka varasemad uuringud. Cheema et al. (2001) järeldasid oma katses 

samuti, et antava lämmastiku koguse suurenemisel suureneb ka proteiinisisaldus. 

1.3.4. Reavahe mõju glükosinolaadi sisaldusele 

Glükosinolaadid on sekundaarsed metaboliidid, mis sisaldavad lämmastik- ning 

väävelühendeid (Shawon et al. 2020). Glükosinolaate hüdrolüüsib taimes mürosinaasi 
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ensüüm, mis hakkab toimetama, kui taime rakke või kude vigastada. Glükosinolaatidest on 

hakatud tähelepanu pöörama isotsüanaatidele, mis on seotud taimede kaitsega patogeenide 

ning herbivooride suhtes (Martínez-Ballesta et al. 2013). 

Glükosinolaatide sisalduse tõus taimes võib olla taime moodus põuastressiga toime 

tulekuks (Martínez-Ballesta et al. 2013). Shawon’i et al. (2020) läbi viidud katses oli 

glükosinolaatide sisaldus kõrgem põuatingimustes kasvatatud taimedel kui seda oli 

kontrollis. Põuastressi kestvus ja intensiivsus mõjutab glükosinolaatide akumuleerumist 

(Martínez-Ballesta et al. 2013). Shawon’i et al. (2020) katses oli kõrgeim glükosinolaatide 

sisaldus taimes, kui taim oli olnud 2 nädalat põuatingimustes. 
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1.4 Räni olulisus 

Temperatuuri ettearvamatut kõikumist ning kliimamuutust võib pidada kõige suuremaks 

stressoriks põllumajanduses ning üleüldiselt toidu tootmises, kuna taimed ning saagikus on 

otseselt seotud kasvukeskkonna tingimustega (Kersebaum ja Nendel 2014). Samuti 

mõjutavad taimekasvatustoodangut vee, energia ja toitainete nappus, mulla kvaliteedi 

halvenemine, suurenenud kasvuhoonegaaside kogused ja pinnavee kvaliteedi halvenemine 

(Fan et al. 2012; Tripathi et al. 2014).  

Sellepärast on tänapäeval taimekasvatuses järjest enam tähtsamal kohal kliimamuutustest 

ning mulla kvaliteedi halvenemisest tingitud probleemidele lahenduse leidmine. Selle tõttu 

uuritakse üha enam erinevate mikroelementide mõju taimele. Üheks võimalikuks 

lahenduseks võib olla räni. 

1.4.1 Räni mõju rapsile 

Kasvuajal on rapsi peamised stressi tingimused liigne kuumus ning veepuudus. 

Kuumastress õitsemise ajal võib põhjustada seemnesaagi vähenemise. (Morrison ja Stewart 

2002) Gan et al. (2004) tõdesid oma uuringu põhjal, et kuumastress võib põhjustada 

saagikuse langust üle 50 %. Veepuudus mõjutab rohkem saagikomponente. Veepuudus 

õitsemise faasis mõjutab negatiivselt kõtrade moodustamist ning seemnete suurust. 

Tabel 2. Temperatuuri, CO2- ja veerežiimi variatsioonianalüüs (F-väärtus) ning nende 

vastastikune mõju rapsi taimede morfoloogilistele omadustele. Olulisuse väärtused: *P < 

0,05; **P < 0,01; ***P < 0,001.(Qaderi et al. 2006) 

  Taime kasv ja areng 

Tegur 
Varre 
kõrgus Varre läbimõõt Lehtede arv Lehe pindala 

Temperatuur (T) 366,6*** 294,7*** 9,3** 139,9*** 

CO2 (C) 305,2*** 292,0*** 5,8* 61,6*** 

Veerežiim (W) 502,7*** 593,8*** 39,0*** 237,4*** 

T x C 1,6 4,8* 0 0,5 

T x W 2,2 4,5 2,1 0,2 

C x W 4,1 1 3,1 0,2 

T x C x W 5,3* 0,3 0,2 4,2 
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Erinevused temperatuuride, CO2-tasemete ja veerežiimide vahel mõjutasid varre kõrgust, 

läbimõõtu ning lehtede arvu ja nende pindala (Tabel 2). Varre kõrgustel mängis rolli kolme 

teguri koosmõju ning varre läbimõõdu puhul oli oluline temperatuuri ja CO2 koostoime. 

Lehtede arvu ning pindala puhul tegurite koosmõju puhul olulisust ei leitud.  

Räni on üldjuhul taimedele vähetähtsaim toitaine, kuid on leitud, et selle omastamine aitab 

parandada resistentsust kahjurite ja patogeenide suhtes; leevendada raskemetalli 

omastamisest tulenevaid mõjusid, suurendada vastupidavust põuale ja soolastressile 

(Guntzer, Keller ja Meunier 2011). 

Rapsi puhul on märgatud, et isegi optimaalse mulla veerežiimi korral, räniga pritsimine 

vähendab taime transpiratsiooni. Seega saab järeldada, et räni mõjutab taime positiivselt 

mitte ainult abiootilise ja biootilise stressi puhul, vaid ka optimaalsetes tingimustes. Lisaks 

sellele sulgeb taim osaliselt ka õhulõhed, mis vähendab vee aurustumist lehest (Saja-

Garbarz 2021). Neid füsioloogilisi muutuseid arvesse võttes võib öelda, et räni suurendab 

veekasutuse tõhusust, mis võib saada muutuvas kliimas põllumajanduse seisukohalt 

võtmeteguriks.  
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1.4.2 Räni mõju kliimast tulenevatele stressifaktoritele 

Põud mõjutab oluliselt ja negatiivselt paljusid protsesse, näiteks fotosünteesi, valgusünteesi 

ja metaboliitide akumulatsiooni (Larcher 2003, Ohashi et al. 2006). Põuast tingitud stress 

on üheks suuremaks probleemiks tänapäeva põllumajanduses ning see probleem süveneb 

maailmas aasta-aastalt. 

Põua tõttu väheneb lehe veepotentsiaal ning vee sisaldus taimes (Farooq et al. 2009). 

Räniga töötlemine aitab tõsta taimede vee sisaldust mittekastetavate taimede puhul (Zhu ja 

Gong 2013). Sarnaselt neile tõdesid Gong ja Chen (2012), et põua tingimustes nisu, mida 

on pritsitud räniga, säilitab oma veepotentsiaali kauem võrreldes kontrolliga. Räni 

vähendab taimede transpiratsiooni ning õhulõhede avatust (Joonis 6), sest uurimuses 

kasutatud stressis taimede veesisaldus oli kõrgem peale räniga pritsimist (Zhu ja Gong 

2013). Taimede transpiratsioon väheneb, kui taime pritsida räniga, mis põhjustab lehtede 

paksenemist (Gong et al. 2003) ning epidermkoe ja kutiikula vahele moodustuv kaitsekiht, 

mis vähendab vee aurumist lehtedelt (Ma JF, 2001). 

 

Joonis 6. Võimalikud räni positiivsed mõjud taimedes soola ja põua stressiga toime tulekul 

(Zhu ja Gong 2013). 
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Kuigi osaliselt aurustub vesi taimede lehepinnalt, toimub põhiline vee liikumine taimest 

välja läbi õhulõhede. Et parandada vee sisaldust taimes, on oluline, et saaksime mõjutada 

ka vee aurustumist läbi õhulõhede. Gao et al. (2006) leidsid oma uuringus, et räniga 

pritsimisel väheneb vee aurustumine läbi õhulõhede. Kuigi räni ei muuda õhulõhede 

arvukust ega suurusi lehel, leiti, et räniga töödeldud taimede õhulõhed on vähem avatud, 

mis vähendab ka vee aurustumist õhulõhede kaudu. 

1.4.3 Räni mõju taimehaiguste suhtes 

Taimehaigustel on negatiivne mõju seemne saagikusele ning kvaliteedile. Selle mõju 

vähendamiseks kasutavad põllumehed taimekaitsevahendeid, kuid üha karmistuvad 

määrused taimekaitse valdkonnas paneb põllumehi otsima alternatiive. On täheldatud, et 

ränil on positiivne efekt taimehaigustega võitlemisel. 

Patogeeni rünnaku puhul aitab räni kiirendada taime loomuliku vastupanuvõimet, kas 

sidudes katioone või suurendades mõne valgu aktiivsust (Fauteux et al. 2005). Lisaks 

tõstab räni taimes fenoolühendite, fütoaleksiinide ja ligniini tootmist ning suurendab 

ensüümide aktiivsust (Pozza, Pozza, & Botelho, Deila Magna dos Santos, 2015). 

Kim et al. (2002) leidsid oma uuringus, et räni akumuleerub taime pealmistes kihtides, 

täpsemalt epidermkoe ja kutiikula vahel, mis toimib kui barjäärina, takistades 

seenhaigustel taime tungida (Joonis 7). Lisa kaitsekiht aitab pidurdada haiguse 

intensiivsust ja levikut (Rodrigues et al. 2011). 

 

Joonis 7. Seenhaiguse läbi tungimise võime räniga töötlemata taimel (-Si vasakul) ja 

räniga töödeldud taimel (+Si paremal) (Wang et al. 2017). 
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Kuigi erinevate uuringute põhjal on räni kasutamine tõestanud ennast kui hea viis 

taimehaiguste nakatumise ennetamiseks, ei saa kasutada seda kui ainukest kaitseviisi. 

Sobilikum lahendus on Pozza, Pozza, ja Botelho, Deila Magna dos Santos (2015) arvates, 

kui rakendada räni sisaldavaid preparaate taimekaitseplaanis lisakaitse saavutamiseks.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1 Põldkatse asukoht 

Bakalaureusetöö raames rajati põldkatse FIE Kristjan Tiideberg põllul. Ettevõte asub 

Valgamaal Valga vallas Priipalu külas (Joonis 8). Ettevõte on rajatud 2015. aastal ning 

tegeleb teraviljade, kaunviljade ja õlikultuuride kasvatamisega. Maad on ettevõttel 169 

hektarit 2022. aasta seisuga, sellest 96 % on rendimaad ning 4 % on firmale kuuluv maa.  

 

 

Joonis 8. Ettevõtte FIE Kristjan Tiideberg asukoht Eesti kaardil. (Maa ameti geoportaal 

2022) 
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2.2 Katse skeem 

Katse rajati eesmärkidega võrrelda suvirapsi reavahede mõju saagikusele ja kvaliteedile 

ning räni preparaadi mõju saagikusele ja kvaliteedile. Katsesse võeti suvirapsi sort Majong 

(SW M2846). Tegemist on hübriidsordiga, mis on aretatud Rootsi ettevõtte Lantmännen 

SW Seed poolt. Infolehe kohaselt on sort hiline, väga hea saagikusega ning keskmise või 

kõrge õlisisaldusega. Samuti on sordil hea seisukindlus (Scandagra 2022). Eesti 

katsekeskuste andmetel oli saagikus 2019. aastal Viljandis 4746 kg ha-1, Kuusikul 4941 kg 

ha-1 ning Võrus 2845 kg ha-1 (Põllumajandusuuringute Keskus 2020).   

Kõikide variantide puhul kasutati samasugust väetusfooni ja taimekaitset, välja arvatud 

kontrolllappidele, kus ei kasutatud ränipreparaati. Katses võrreldi kolme reavahe: 12,5 cm; 

25 cm ja 37,5 cm. Kõik variandid rajati kolmes korduses (Joonis 9). Katselappide suurus 

20 meetrit x 15 meetrit, seega ühe variandi katselapi pindala on 0,03 hektarit. 

 

 

Joonis 9. Suvirapsi põldkatse skeem, mis on läbi viidud Valgamaal 2021. aastal. KT 

tähistab kontroll varianti ning Si räniga töödeldud varianti. A, B ja C tähistavad erinevaid 

reavahesid. 

90 m 
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Räniga töötlemiseks kasutati räni sisaldavat leheväetist Optysil, mis sisaldab 93 g l-1 räni. 

Rapsi pritsiti Optysil leheväetisega kolm korda kasvuperioodi jooksul (vt Lisa 1). 

Reavahede laienedes vähendati külvisenorme, et vähendada taimikutihedus reasiseselt. 

Külvamiseks arvutati ümber normid kg ha-1 , milleks kasutati tuhande seemne massi, 

seemnete idanevust, katseks planeeritud idanevate seemnete arvu m-2 . Külvise normideks 

oli 100; 90 ning 80 idanevat tera ruutmeetrile vastavalt 12,5; 25 ning 37,5 cm reavahes. 

Külv tehti 13.05 ning külvisügavus oli 1-2 cm. 

2.3 Põldkatse mullastik 

Põllul, millele katse rajati, oli eelviljaks talitritikale. Põllul esinev mullatüüp on pruun 

näivleetunud (LP) ja lõimiselt on muld kerge liivsavi ehk ls1 (Joonis 10). Katse asukohast 

võetud mullaanalüüsi tulemusteks on, et sealne mulla pH on 5,4 ja orgaanilise süsiniku 

osakaal on 1,3 %. Fosfori ja kaaliumis sisaldus mullas on vastavalt 247 mg kg-1  ja 95 mg 

kg-1. Antud mullaanalüüsi põhjal saab öelda, et muld on mõõdukalt happeline, fosfori tarve 

on väga väike ning kaaliumi tarve on suur. 

 

Joonis 10. Põldkatse asukoht Valgamaal 2021. aastal (musta joonega tähistatud katse 

toimumise ala, taustal mullastiku kaart) (Maa ameti geoportaal 2022) 
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2.4 Ilmastik 

Ilmastiku andmed koguti katsepõllu lähedale paigutatud Baltic Agro poolt turustatavast 

FieldSense ilmajaamast. Selle ilmajaama andmete kohaselt oli 2021 mai-oktoober 

vahemikus keskmiselt 14 kraadi sooja. Sademeid selles vahemikus tuli 474,5 mm, Eesti 

keskmisena selles vahemikus tuli sademeid 384 mm. Kasvuperioodil kõige vihmasemad 

kuud olid mai (119 mm) ning august (96,25 mm) ning soojemad kuud olid juuni ning juuli 

(Joonis 11). Kuu keskmiste põhjal saab öelda, et sademeid oli piisavalt, kuid kui vaadata 

sademete jaotust siis enamus sademete hulgast sadas maha 1-2 päevaga. Rapsi aktiivse 

kasvu ajal oli sademeid väga vähe ning temperatuur kõrge. 

 

Joonis 11. Katseperioodi õhutemperatuur (°C) ja sademed (mm) dekaadidena Priipalu 

külas, Valgamaal FieldSense ilmajaama andmetel. 

2.5 Väetamine ning taimekaitse 

FIE Kristjan Tiidebergi põldudel kasutatakse toiteelemendi põhist väetamist. Käesolevas 

rapsikatses koostati väetusplaan arvestades oodatavaks saagiks 3 t ha-1 kohta. 
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Tabel 3. Kasvuperioodil antud väetised, nende kogused, väetamise aeg ning antud kogus 

elemendina. 

Väetis Kuupäev Norm 

Kg ha-1 

N P K S 

MAP 12-

52 

06.05.2021 100 12 22,88 - - 

KCl 07.05.2021 150 - - 74,7 - 

NS 30-7 13.05.2021 300 90 - - 21 

NS 30-7 20.06.2021 150 45 - - 10,5 

 

Väetamise ABC andmetel on tarvis 3 tonni rapsisaagi moodustamiseks 130 N, 20 P ja 100 

K. Ettevõtte väetusplaani kohaselt antakse kasvuperioodil 147 N, 22,88 P ja 74,7 K (Tabel 

3). Sellega täidetakse väetamise abc soovitatud  kogused ning isegi rohkem, mis tähendab, 

et toitainete bilanss jääb positiivseks. Orgaanilisi väetiseid katsepõld ei saanud. 

Taimekaitse töödeks kasutati erinevaid taimekaitsevahendeid. Taimekaitsevahendite 

eesmärgiks oli hoida põld umbrohu vaba, haiguste puhas, parandada mikroelementide 

sisaldust taimes ning räni elemendi andmine katsevariantidele, välja arvatud 

kontrollvariandis (vt. Lisa 1). Tõrje vajadust hinnati kehtestatud tõrjekriteeriumite põhjal. 

Taimekaitse tööde ajastamisel ning kulunormide määramisel järgiti taimekaitsevahendite 

tootjate poolseid soovitusi. Kasvufaase määrati BBCH-skaala abil, mis põhineb Zadoks et 

al. (1974) loodud kõrreliste koodeksi põhjal, mille abil on võimalik eristada taimede 

kasvufaase. Taimekaitse teostamisel järgiti integreeritud taimekaitse põhimõtteid. 
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2.6 Saagikoristus 

Katsepõld koristati 28. septembril. Kõik katsekordused koristati eraldi ning pakendati 

BIGBAG tüüpi kottidesse. Järgnevalt läksid kotid kaalumisse, et teada saada katsekorduste 

saagikused. Hiljem arvutati saagid ümber hektari kohta. Igast kotist võeti seemneproov, 

millest hiljem määrati erinevad keemilised parameetrid. 

2.7 Laboratoorne töö ja andmeanalüüs 

Seemneproovide analüüsiks kasutati Baltic Agro AS Scanola laboris seadet XDS Lab, mis 

on toodetud Foss Analytical poolt. XDS Lab on NIR-spektromeeter, mis mõõdab infrapuna 

neeldumise taset. 

Laboris määrati järgmised parameetrid seemnete kohta:  

1. Rapsiseemnete õlisus, %  

2. Rapsiseemnete proteiinisisaldus, %  

3. Rapsiseemnete niiskus, %  

4. Klorofülli sisaldus, mg kg-1  

5. Eruukhapete sisaldus õlis, %  

6. Vabade rasvhapete sisaldus õlis, %  

7. Glükosinolaadid, mmol kg-1 

Andmete analüüs teostati MS Exceli ning Statistica 13 programmidega. Töös kasutati 

statistiliseks analüüsiks Fisher LSD testi. 

Majandusliku analüüsi jaoks saadi vajalikud andmed ettevõtte juhi käest 

(taimekaitsevahendite hinnad, väetise hinnad, masintööde kulud, seemne hind, räni 

preparaadi kulu).  



32 

 

3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1 Rapsi seemnesaagikust mõjutavad tegurid 

3.1.1 Rapsi seemnesaagikus sõltuvalt reavahest 

Uurimustöö raames rajati põldkatse, mille tulemustest selgus, et rapsi saagikused (kg ha-1) 

varieeruvad sõltuvalt reavahedest. Kõrgeim saak saadi 12,5 cm reavahe puhul, mis oli 

2094,4 kg ha-1 ning madalaim saak saadi 37,5 cm reavahe puhul, milleks oli 1405,6 kg ha-1. 

(Joonis 12).  

Joonis 12. Suvirapsi saagikus (kg ha-1) sõltuvalt reavahe laiusest (cm). Erinevad väiksed 

tähed märgivad statistiliselt olulist erinevust variantide vahel (Fisher LSD test, p < 0,05). 

Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga.  

Erinevate seemnesaagikustel on statistiliselt usutav vahe  12,5 cm ja 37,5 cm reavahede 

puhul (Joonis 12). Sarnase tulemuse said ka Shahin ja Valiollah (2009), kes oma katses 

said kõrgeima saagikuse 12 cm reavahe puhul võrreldes 18 cm ja 24 cm reavahega 

külvatud rapsidest. Reavahedest 12;18;24 cm saadi saagid vastavalt 3309,44a, 3084,84b, 

3097,70b kg ha-1. Väiksed tähed märgivad statistiliselt olulist erinevust variantide vahel 

(Duncan MRT test, p < 0,05). Seda kinnitas ka nende poolt tehtud variatsiooni analüüs, 

mille põhjal sai öelda, et reavahel on mõju rapsi saagikusele (P<0,01).  
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3.1.2 Rapsi seemnesaagikuse ja reavahede vahelised seosed 

Katsekorduste keskmistena andis kõige kõrgema saagi 12,5 cm reavahega külvatud raps. 

Reavahe laienedes saagikus langeb (Joonis 13). Negatiivne korrelatsioonikordaja väärtus 

viitab, et saagikuse ja reavahe laiuse vahel on negatiivne seos. Lisaks saab väita, et on ka 

tegemist tugeva seosega, kuna r > 0,7. Sama tulemuse sai ka Wysocki (2020), kus kõrgeim 

saak saadi kitsast reavahest (15 cm) ning reavahe suurenedes saagikus langes. Põhjuseks 

tõi ta välja, et laiemas reavahes tekib reasisene konkurents rapsitaimede vahel ning 

põhjustab väiksemat saagikust. Sellest saab järeldada, et vähendada rapsitaimede 

omavahelist konkureerimist toitainetele ja valgusele tuleb laiema reavahega külvates 

vähendada ka külvisenorme. Uurimustöö katses vähendati külvisenorme reavahe 

suurenedes vastavalt 100; 90 ning 80 idanevale terale ruutmeetrile, kuid tulemuste põhjal 

võib öelda, et see võis jääda ebapiisavaks ning reasisene konkurents piiras siiski saagikust. 

Järeldust aitab kinnitada Andelic et. al (2018) poolt läbiviidud katse tulemused, kus 

kõrgeim saagikus saadi, kui taimi oli ruutmeetril 40 tükki ning saagikus langes 47,2 % kui 

taimi oli 60 ruutmeetri peal. 

 

Joonis 13. Rapsi seemnesaagikus (kg ha-1) korduste keskmisena sõltuvalt reavahe laiusest 

(cm) (valem tähistab lineaarset seost; r = korrelatsioonikordaja) 

Laiemas reavahes kasvab taimiku lamandumis oht. Selle põhjuseks on samuti laiemas 

reavahes tekkiv taimede omavaheline konkurents. Taimed kasvavad kiiresti kõrgusesse 
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võistluses valguse peale, mille tõttu vars jääb väiksema läbimõõduga, mille tõttu võib taim 

hiljem lamanduda. Sama nentisid ka Shahin ja Valiollah (2009). 

3.1.3 Räni mõju seemnesaagikusele 

Reavahe laiuse mõjuga paralleelselt uuriti ka räni mõju rapsi saagikusele. Räniga pritsitud 

variantides andis kõrgeima saagi 25 sentimeetrises vahes kasvatud raps (2011,1 kg ha-1). 

Võrreldes räniga pritsitud ja räniga pritsimata rapsi, siis paistab erinevus välja laiemates 

reavahedes. Räniga pritsitud 25 cm ja 37,5 cm reavahega rapside saagikused on suuremad 

kui pritsimata vastavate reavahedega külvid (Joonis 14). Saagikuse tõus oli vastavalt 12,7 

% ning 16,5 %. Kahjuks erinevused saagikuste vahel räniga pritsitud rapsi ja räniga 

pritsimata rapsi puhul ei ole statistiliselt usutavad (Joonis 14). Siiski võib saagikuste 

erinevusi võtta hea indikatsioonina, et räni preparaadi kasutamine aitab tõsta rapsi 

saagikust laiemas reavahes ning seeläbi annab põllumehele võimaluse kasutada külvil 

laiemat reavahe ilma, et saaginumbrid halveneksid, kuid selle kinnituseks on vaja viia läbi 

täiendavaid katseid. 

 

Joonis 14. Suvirapsi saagikus (kg ha-1) sõltuvalt reavahe laiusest (cm) ning räniga 

pritsimisest. Erinevad väiksed tähed märgivad statistiliselt olulist erinevust variantide vahel 

(Fisher LSD test, p < 0,05). Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga. 
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Põhjuseks võib olla, et ränil on positiivne mõju kultuurtaimele stressitingimustes ning see 

aitab taimel nendes tingimustes pareminin toime tulla. Rapsi kasvuperioodil on peamisteks 

stressoriteks vee puudus ja liigne kuumus. 2022. aastal oli rapsi aktiivse kasvuperioodil 

kõrged temperatuurid, mis põhjustas rapsile kuumastressi. Gan et al. (2004) leidsid oma 

uuringus, et kuumast tingitud stress võib vähendada rapsi saagikust üle 50 %.  

Gong ja Chen (2012) leidsid oma uuringus, et põua tingimustes räniga pritsimine aitab 

taimel säilitada oma veepotensiaali, mõjutades transpiratsiooni ning õhulõhede avatavust.  

Lisaks sellele on leitud, et räni parandab vee omastamist läbi juurte (Sonobe et al. 2011) 

ning seetõttu on ka toitainete omastamine parem, taimed elujõulisemad ning suudavad 

rohkem seemneid moodustada stressi tingimustes. Sonobe et al. (2011) tõid põhjuseks, et 

parem vee omastamine taimede poolt on tingitud räni mõjust osmootse rõhu 

reguleerimisele taimes. 
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3.2 Rapsi kvaliteeti mõjutavad tegurid 

3.2.1 Reavahe ning räni mõju rapsi õlisisaldusele 

Põldkatses saadi katsekorduste keskmisena kõrgeima õlisisaldusega seemned 12,5 cm ja 25 

cm reavahega külvatud rapsidelt (41,6b %), madalaima õlisisaldusega seemned saadi 37,5 

cm reavahe puhul (39,2a %) (Joonis 15). Erinevused räniga pritsitud ja räniga pritsimata 

rapsi seemnete õlisisaldustes ei ole statistiliselt usutavad.  

 

Joonis 15. Suvirapsi seemnete õlisisaldus (%) sõltuvalt reavahe laiusest (cm) ning räniga 

pritsimisest. Erinevad väiksed tähed märgivad statistiliselt olulist erinevust variantide vahel 

(Fisher LSD test, p < 0,05). Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga. 

Sarnaselt leidsid ka Wynne et al. (2020) oma uuringus, et reavahe laienemisel ei muutu 

usutavalt õlisisaldus seemnetes. Katses oli võrdluses kolm erinevat reavahe: 19; 38 ning 76 

cm. Kõrgeim õlisisaldus saadi 19 cm reavahest ning madalaim 26 cm reavahest. Usutav 

mõju õlisisaldusele oli sortidel. Ka Ozer (2003) tõdes, et õlisisaldust mõjutab usutavalt 

sordi valik, kuid reavahel usutav mõju puudub. 
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Joonis 16. Rapsi õlisisaldus (%) korduste keskmisena sõltuvalt reavahe laiusest (cm) 

(valem tähistab polünoomilist seost; r = korrelatsioonikordaja) 

Reavahe laienemisel langeb õlisisaldus, seega saab öelda, et reavahe laiuse ning 

õlisisalduse vahel on pöördvõrdeline seos (r=-0,886; r>0,7 tugev seos; negatiivne väärtus 

näitab pöördvõrdelist seost) (Joonis 16). Jawad et al. (2017) leidsid, et kõrge õlisisalduse 

saavutamiseks on oluline, et taim valmiks ühtlaselt. Kuna raps on vegetatiivselt plastiline 

kultuur (Angadi et al. 2003) ning laiemas reavahes on rapsil võimalus rohkem külgharusid 

kasvatada, siis see põhjustab ebaühtlase valmimise, mille tõttu väheneb ka õlisisaldus. 

Räniga pritsimise ning õlisisalduse vahel on keskmise tugevusega seos (r=0,484; 

0,7>r>0,5) (Joonis 16). Sellest võib järeldada, et räniga pritsides tõuseb õlisisaldus 

seemnetes. Selle põhjuseks võiks olla see, et räni aitab taimel paremini vett omastada läbi 

juurte ning seeläbi ka rohkem toitaineid, mistõttu on taim tugevam ning leidub rohkem 

materjali, millest õli moodustada. 

3.2.2 Reavahe ning räni mõju rapsi proteiini sisaldusele 

Katsekorduste keskmistena oli kõrgeim õlisisaldus seemnetes 37,5 cm reavahes (Joonis 

17). Kuna laiemas reavahes on taimi ruutmeetril vähem, on taime kohta rohkem 

lämmastiku mullas. Oma uurimuses leidis Aminpanah (2013), et mida kõrgem on 

taimedele antav lämmastikunorm, seda kõrgem on ka proteiinisisaldus. Seega tuginedes 

selle uuringule saab öelda, et see võib olla põhjuseks, miks laiemas reavahes on 
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proteiinisisaldus kõrgem. Reavahe ning proteiinisisalduse vahel katses usutavat seost ei 

leitud. Seda järeldust kinnitavad ka Ozer (2003) ning Rondanini et al. (2017), kes oma 

uurimustes tõdesid, et reavahe ei oma usutavat mõju proteiini sisaldusele seemnetes. 

 Joonis 17. Suvirapsi proteiini sisaldus (%) sõltuvalt reavahe laiusest (cm) ning räniga 

pritsimisest. Erinevad väiksed tähed märgivad statistiliselt olulist erinevust variantide vahel 

(Fisher LSD test, p < 0,05). Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga.  

Räniga pritsimine ei mõjutanud usutavalt proteiinisisaldust, kuid katsekorduste 

keskmistena sisaldus vähenes. Rondanini et al. (2017) nentisid, et õlisisaldus ning proteiini 

sisaldus on pöördvõrdelises seoses. Kui võrrelda õli (Joonis 16) ning proteiini (Joonis 17) 

sisalduste korduste keskmisi räniga pritsimise korral, siis on märgata sarnast tendentsi. 

Räniga pritsides tõusis seemnete õlisisaldus 37,5 cm reavahes võrreldes kontrolliga 5,7 % 

siis proteiini sisaldus langes 0,4 %.   
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3.2.3 Reavahe ning räni mõju rapsi glükosinolaatide sisaldusele 

Katsetulemustest selgus, et mida laiemaks läheb reavahe, seda kõrgem on glükosinolaatide 

sisaldus seemnetes, mis oli ka statistiliselt usutav (Joonis 18). Kitsaimas reavahes oli 

seemnete glükosinolaatide sisaldus 17,8 mmol kg-1 ning 37,5 cm reavahes 20,1 mmol kg-1. 

 

Joonis 18. Suvirapsi glükosinolaatide sisaldus (mmol kg-1) sõltuvalt reavahe laiusest (cm) 

ning räniga pritsimisest. Erinevad väiksed tähed märgivad statistiliselt olulist erinevust 

variantide vahel (Fisher LSD test, p < 0,05). Vertikaaljooned joonisel näitavad 

standardviga. GSL-glükosinolaadid 

Shawon et al. (2020) leidsid oma uurimuses, et glükosinolaatide sisaldus suureneb, kui 

taim kasvab stressi tingimustes (näiteks põuastress). 2021. aastal oli rapsi kasvuperioodil 

kõrged temperatuurid ning vähe sademeid, mis põhjustas taimele stressi. See võiks olla ka 

põhjus, miks reavahe laienedes glükosinolaatide sisaldus tõuseb. Lisaks on laiemas 

reavahes ka liigisisesest konkurentsist tingitud stress. Räniga pritsimisel on 

katsetulemustes näha, et glükosinolaatide sisaldus seemnetes katsekorduste keskmistena 

suurel määral ei muutu reavahe laienedes, kuid andmete suure varieeruvuse tõttu ei saa 

väita, et räni mõjutab usutavalt glükosinolaatide sisaldust.  
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3.3 Majanduslik analüüs 

Majandusliku analüüsi eesmärgiks on anda hinnang, kas reavahede muutmisega ning 

räniga pritsimine toob ettevõtte seisukohalt kasumit või mitte. Kulud jagunesid põldkatses 

neljaks: kulutused seemnetele, väetisele, taimekaitsele ja masintöödele. Kõik kulutused 

välja arvatud kulutused seemnele olid katsekorduste suhtes samad. Kulutused seemnetele 

varieerusid, kuna reavahe laienedes vähenes külvisenorm. Räniga pritsitud kordustele 

lisandus kulutused räni sisaldavale preparaadile, mis oli 39,75 € ha-1 kohta.  Kõrgeim kulu 

ühe hektari kohta on 12,5 cm reavahe puhul, kuna ka külvisenorm on kõige suurem. Kõige 

suurem osakaal kogu kulutustest oli väetisel (202,25 € ha-1), mis moodustab kõikidest 

kuludest 45 %. Saak realiseeriti hinnaga 555 eurot tonni kohta. Kõrgeim kasum saadi 12,5 

cm reavahega külvatud rapsi müügist (Tabel 4). Antud reavahe puhul saadi 712,54 € 

kasumit. Madalaim kasum oli 337,09 € ning see saadi 37,5 cm reavahega külvatud rapsi 

müügist. 

Tabel 4. Majanduslik tasuvus lähtuvalt kogukuludest ja -tuludest sõltuvalt reavahede 

laiusest ning räni preparaadi kasutamisest. 

Reavahe, cm 12,5 cm 25 cm 37,5 cm 

Kulu väetisele, € ha-1 202,25 

Masintööde kulu, € ha-1 130,82 

Taimekaitse kulu, € ha-1 76,84 

Räni preparaadi kulu, € ha-1 39,75 

Seemnete kulu, € ha-1 37,5 33,75 30 

Saadud saak, t ha-1  

(kontroll) 

2,09 1,78 1,4 

Kulud kokku, € ha-1 447,41 443,66 439,91 

Saadud tulu, € ha-1 1159,95 987,9 777 

Saadud saak t ha-1 (räni) 1,86 2,01 1,64 

Kulud kokku, € ha-1 487,16 483,41 479,66 

Saadud tulu, € ha-1 1032,3 1115,55 910,2 

Kasum, € ha-1 (kontroll) 712,54 544,24 337,09 

Kasum, € ha-1 (räni) 545,14 632,14 430,54 

 

Räniga pritsitud kordustest andis suurima kasumi raps, mis oli külvatud 25 cm reavahega 

632,14 €. Räniga pritsides saadi enamsaaki 25 cm ja 37,5 cm reavahega külvidelt. 

Keskmine enamsaak oli 0,23 t ha-1. Kasum, mis saadi enamsaagilt oli 87,9 € ha-1. 

Vaadeldes erinevate reavahede saagikusi ning saadud kasumit, saab öelda, et saagikuse 
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muutus mõjutab oluliselt ka saadud kasumit. Seega on oluline ka majanduslikus vaates, 

leida optimaalne reavahe, et saavutada kõrgeim võimalik saagikus. Antud katse puhul on 

majanduslikult optimaalseim reavahe 12,5 cm, kus saadi kõrgeim kasum.  



42 

 

KOKKUVÕTE 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada, milline on reavahe laiuse muutmise 

mõju rapsi seemnesaagikusele ja kvaliteedile ning kuidas mõjutab seda räniga pritsimine. 

Bakalaureusetöös püstitati kolm hüpoteesi. Esimene hüpotees, et reavahe suurendamisel 

kasvab rapsi saagikus, ei leidnud kinnitust. Põldkatses võrreldi kolme erinevat reavahe 

12,5;25;37,5 cm. Kõige suurem saak saadi 12,5 cm reavahe puhul 2094,4 kg ha-1. Reavahe 

laienedes saagid langesid, 25 cm reavahes 1783,3 kg ha-1, 37,5 cm reavahes 1405,6 kg ha-1. 

Reavahe suurendamisel on tugev negatiivne mõju seemnesaagikusele. 

Teine hüpotees, et laiemas reavahes on rapsiseemnete kvaliteet parem, ei leidnud kinnitust. 

Katsekorduste keskmisena oli 12,5 cm reavahes ning 25 cm reavahes õlisisaldus 41,6 %, 

kuid reavahes 37,5 cm langes õlisisaldus 39,2 % peale. Saagi kvaliteedi paranemist 

reavahe suurenemisel oli näha proteiinisisalduse suhtes, kõrgeima proteiinisisaldusega 

rapsiseemned koristati 37,5 cm reavahest, kuid erinevus ei olnud statistiliselt usutav. 

Kolmas hüpotees, et räniga pritsides suureneb laiemas reavahes saagikus, ei leidnud 

kinnitust. Räniga pritsitud kordustes saadi kõrgeim saak 25 cm reavahest ( 2011,1 kg ha-1). 

12,5 cm reavahest saadi 1861,1 kg ha-1 rapsiseemet ning 37,5 cm reavahes 1638,9 kg ha-1. 

Saagikused ei erinenud statistiliselt usutavalt kontrollkorduste omadest. 

Neljas hüpotees, et räniga pritsides tõuseb saagi kvaliteet, ei leidnud kinnitust. Räniga 

pritsitud kordusi kontrollidega võrreldes statistiliselt usutavaid erinevusi saagi 

kvaliteedinäitajates ei esinenud. Räniga pritsitud variantides õlisisaldus kasvas reavahe 

suurenedes. Samuti annab hea indikatsiooni räni positiivsest mõjust glükosinolaatide 

sisalduse võrdlemine katsekordustes. Kontroll variantide puhul kasvas glükosinolaatide 

sisaldus reavahe suurendamisel (12,5 cm reavahes 17,8 mmol kg-1, 25 cm reavahes 18,5 

mmol kg-1, 37,5 cm reavahes 20,1 mmol kg-1), räniga pritsitud kordustes oli 

glükosinolaatide sisaldus erinevate reavahede puhul stabiilne ( 18, 5 ± 0,3 mmol kg-1). 

Räniga pritsitud korduste tulemusi vaadates võib siiski leida, et räni on parandanud laiemas 

reavahes saagikust ning kvaliteeti, kuid tulemuse ei ole statistiliselt usutavad. Sellest 

tulenevalt tuleb jätkata põldkatsetega, et teha kindlaks, kas ränil on rapsi saagikusele ja 

kvaliteedile positiivne mõju. 
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Madalaim kasum oli 337,09 € ning see saadi 37,5 cm reavahes kasvatatud rapsi müügist, 

kõrgeim saagikus saadi 12,5 cm reavahest ning see oli 712,54€. Räni pritsimisel saadi 25 

cm ja 37,5 cm reavahe puhul 0,23 t ha-1 enamsaaki. Enamsaagiga saadi 87,9 € kasumit. 

Tulemuste põhjal saab öelda, et parim reavahe rapsi kasvatamiseks on 12,5 cm, kuid 

vajalik oleks edasine uurimine, et kinnitada saadud tulemusi. 
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Lisa 1. Põldkatses kasutatud taimekaitsevahendid ja leheväetised 

Kuupäev Preparaat Norm, ha Toimeaine Taimekaitsevahendi eesmärk 

14.05.2021 Herbitsiid Butisan Star 2,25 l Metasakloor 333 g l-1, kvinmerak 83 g 

l-1 

Laialehelised umbrohud 

01.06.2021 Insektitsiid Mavrik 0,2 l Tau-fluvalinaat 240 g l-1 

 

Kahjurite tõrjeks (maakirp) 

16.06.2021 Herbitsiid Targa Super 1,5 l Kvisalofop-P-etüül 50 g l-1 Kõrrelised umbrohud 

16.06.2021 Leheväetis Profi Boor 1 l Boor 150 g l-1 Boori vajaduse täitmine 

16.06.2021 Leheväetis Optysil 0,5 l Räni 93 g l-1 Räni andmiseks 

29.06.2021 Fungitsiid Folicur 1 l Tebukonasool 250 g l-1 Valgemädaniku ennetamiseks 

29.06.2021 Leheväetis Optysil 0,5 l Räni 93 g l-1 Räni andmiseks 

14.07.2021 Leheväetis Optysil 0,5 l Räni 93 g l-1 Räni andmiseks 
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