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5. Kompleksuuring mahe- ja tavaviljelusest

5.1. Kompleksuuring ja selle eesmärgid
Kompleksuuringuga alustati PMK Kuusiku katsekeskuses 2003. aastal. Uuringu eesmärgiks on selgitada mahe- ja
tavaviljeluse külvikordades mullaviljakuse, mullatervise ja kultuuride saaginäitajate muutusi pikema aja jooksul,
kasutades erinevaid agrotehnoloogilisi lahendusi. Nende mõju hinnatakse järgmiste indikaatorite abil: mulla
toiteelementide ja orgaanilise aine sisaldus, mulla toiteelementide bilanss, mulla füüsikalised näitajad, mullaorganismide
tegevus, umbrohtumus, kultuuride saak ja saagikvaliteet ning kultuuride kattetulu jm. Eeltoodud näitajate kohta
kogutakse andmeid vastavalt metoodikale erineva pikkusega uurimissammuga.
Kompleksuuringu eesmärgiks
on selgitada mahe- ja
tavaviljeluse külvikordades
mullaviljakuse, mullatervise ja
kultuuride saaginäitajate
muutusi pikema aja jooksul.

Uuritavad külvikorratüübid ja agrotehnoloogiad on valitud selliselt, et need oleks
kasutatavad Eesti põllumajandusettevõtetes. Külvikordade viljavaheldus ja nende
majandamine vastavad MAHE toetuse ja KSM toetuse saamise tingimustele.
Uuringu tulemusi kasutatakse põllumajanduslike keskkonnatoetuste hindamise ja
seire taustinformatsioonina ning seireindikaatorite valiku täpsustamiseks. Samuti
saab täpsustada põllumajandustoetuste abil toetatavate tegevuste valikut ja
põhjendatust, selgitada erinevate agrotehnoloogiate toimimist ning koolitada

põllumajandustootjaid.
5.1.1. Kultuuride umbrohtumus, saa ginäitajad ja kattetulu põldheinarohkes külvikorras

Külvikord on planeeritud söödakülvikorrana ja seal on järgnev viljavaheldus: põldhein 1. a – põldhein 2. a – suvinisu –
segavili (hernes + kaer) – suvioder allakülviga. 2014. ja 2015. a algas külvikorras uus kultuuride rotatsioon. Maheviljeluses
on see 3. järjestikuseks rotatsiooniks ja tavaviljeluses 2. rotatsiooniks.
2016. aastal viidi külvikorda sisse ka uus katsefaktor – maheviljeluses kasutada lubatud kaaliumirikka mineraalväetisega
väetamine (2016. ja 2018. a Kalisop ja 2017. a Patentkali). Nimelt on eelneva katseperioodi jooksul K bilanss olnud osal
katsealal mitteväetamise tõttu märkimisväärselt negatiivne ja omastatava K sisaldus künnikihis on langenud keskmisest
suure kaaliumitarbe vajaduseni. Sarnane olukord esineb sageli ka mahetootjate põldudel, kui orgaanilisi või
mahepõllumajanduses kasutada lubatud mineraalseid väetisi ei kasutata või antakse neid vähem kui saagiga
eemaldatakse. Seega on põhjust selgitada, kas K mineraalväetise andmisega saab K bilansi maheviljeluses tasakaalustada
ja hoida ära jätkuva K-sisalduse languse mullas. Teiselt poolt on seoses maheväetiste turule tulekuga suurenenud ka
vajadus hinnata nende tõhusust saagikuse tõstmisel ja analüüsida majanduslikku tasuvust.
2. a põldheina katsepõld künti terves ulatuses ümber suvinisu külvieelselt kevadel, kusjuures poolele osale põllust anti
künnieelselt ka tahesõnnikut. Suvinisu ja segavilja põld künti (osale küntud alale eelnes tüükoorimine) või hariti
pindmiselt peale kultuuri koristamist sügisel. Poolele koristatud segavilja põllule anti sügisel järgneva aasta suviodra
tarbeks künni või pindmise harimise eelselt tahesõnnikut. Seetõttu käsitletakse edaspidistes alaosades sõnnikuga
väetamist suvinisule ja suviodrale otsemõjuna, põldheina ja segavilja puhul järelmõjuna. Terasaagid on arvestatud 13%
niiskusega ja need on eelnevalt puhastatud ning sorteeritud.
Põldheina saagikus 2018. aastal

Käesolevas külvikorra rotatsioonis otsustati koristada igal aastal põldheinalt kaks niidet, kuna eelmises rotatsioonis
ilmnes, et kui koristada põldheinalt kolm niidet, jääb maheviljeluse põllu P ja K bilanss viie aasta keskmisena negatiivseks
ka sõnnikuga (2 korda 30 t/ha) väetamise korral. Niidete vähendamisel kolmelt
kahele on aga võimalus osa toitaineid sügisel koristamata massiga põllule jätta ja
nii bilanssi tasakaalustada. Kolmanda niite saak on tavaliselt ka suhteliselt väike
ega mõjuta oluliselt põllult saadavat söödakogust.
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Põldheina saagikus sõltub tugevalt kasvuaasta ilmastikust. Suure saagikuse saamiseks ei tohiks kasvuperioodi jooksul
esineda pikemaid põuaperioode ja sademeid peab olema suhteliselt rohkesti. 2018. a kasvuperioodil oli Kuusikul aga
katseajaloo suurim põud, mistõttu nii esimese kui teise niite põldheina saagikus jäi oluliselt väiksemaks kui eelnevatel
aastatel, mil sademeid oli oluliselt rohkem. Kuna ka augustist oktoobrini tuli suhteliselt vähe sademeid, vähenes ka põllule
jäetud teise niite järgse ädala saagikus. Nii oli kahe niite haljasmassi saak
Tugeva kasvuaegse põua tõttu oli
väetamata maheviljeluses ja sõnnikuga väetatud maheviljeluses ligikaudu 2
põldheina kahe niite
korda ja Kalisopiga väetatud maheviljeluses ning mineraalväetistega väetatud
haljasmassisaak 2018. aastal 2-4
tavaviljeluses ligikaudu 4 korda väiksem kui 2017. a. Kuivmassi vähenemine
korda väiksem kui 2017. a. Enim
siiski nii suur polnud. Nii oli põldheina kuivamass Kalisopiga väetatud
vähenes mineraalväetisi saanud
maheviljeluses ning mineraalväetistega väetatud tavaviljeluses ligikaudu 2
mahe- ja tavaviljeluse variantide
korda väiksem kui 2017. a. Väetamata maheviljeluses ja sõnnikuga väetatud
saagikus.
maheviljeluses vähenes kuivmass vähem – vastavalt 1,1 ja 1,5 korda. Seega
vähenes põuaperioodi tõttu enim just mineraalväetisi saanud mahe- ja
tavaviljeluse variantide saagikus.
Sarnaselt enamusele varasematele aastatele oli 2. a põldheina saagikus väiksem kui 1. a põldheinal (Joonis 1). Väetamata
mahevariandis põldheina saak koguni ikaldus – kahe niite peale saadi vaid 2,0 tonni haljasmassi hektarilt. Samas oli
väetamata mahevariandis 1. a põldheina kahe niite kogusaak koguni 5,7 korda suurem kui 2. a põldheinal. Mahe- ja
tavaviljeluse variantides, kus kasutati mineraalväetisi, 1. ja 2. a põldheina saagikus nii oluliselt ei erinenud. Tavaliselt on
2. a põldheinas punast ristikut hõredamalt, seega võib see olla ka üheks saagilanguse põhjuseks. Samas on just
maheväetiste kasutamisel punase ristiku osakaal põldheinas märkimisväärselt suurenenud.
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Joonis 1. Põldheina haljas- ja kuivmassi kahe niite kogusaagid 2018. aastal

Tahesõnniku järelmõjul suurenes 2018. aastal 1. a põldheina kahe niite
haljasmassisaak maheviljeluses 1,2 korda (2,4 t/ha) ja kuivmassisaak samuti 1,2
korda (0,5 t/ha). Ühtlasi saadi sellest variandist ka suurim põldheina kahe niite
kogusaak katsealal. 2. a mahepõldheinal suurenes haljasmassisaak sõnniku
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järelmõjul aga 2,7 korda (3,3 t/ha) ja kuivmassisaak 2,3 korda (0,8 t/ha). Lisaks oli sõnniku järelmõjuga mahevariandis 1.
a põldheina saagikus 2,6 korda suurem kui 2. a põldheinal.
Ühele osale mahepõldheinast anti (11. aprillil) ka mahepõllumajanduses kasutada lubatud mineraalväetist Kalisop 145
kg/ha (K-60, S-26). Paraku suurenes põua tingimustes 1. a mahepõldheina kahe niite haljasmassisaak maheväetise mõjul
minimaalselt. 2016. ja 2017. a sademeterikkal perioodil oli aga maheväetisega väetatud variantide saak oluliselt suurem.
Samas suurenes mõnevõrra üllatuslikult 2. a mahepõldheina haljasmassisaak
Kalisopi mõjul keskmiselt koguni 5,2 korda (8,4 t/ha) ja kuivamassisaak 5,8 korda
Maheviljeluses Kalisopiga 145
(2,9 t/ha). See võib tuleneda põldheina kasvu eripärast. Nimelt on 1. aasta
kg/ha (K-60, S-26 kg/ha)
põldheina saagikus olnud tänu punase ristiku võimsamale arengule esimesel
väetamisel suurenes 2. aasta
kasvuaastal ka ilma väetamata märkimisväärne. Vanemas 2. a põldheinas on aga
põldheina kahe niite kogusaak
ristiku osakaal mitteväetamisel vähenenud ja põldheina kasv jäänud kiduraks.
5,2 korda (8,4 t/ha) ja
Maheväetise mõjul on aga ristiku võimas areng taastunud ja seetõttu on väetis
kuivmassisaak 5,8 korda (2,9
olnud oluliselt tõhusam. Uuringutest on teada, et kaaliumväetisega väetamisel
t/ha).
suureneb heintaimede saagikus oluliselt. Väävlit sisaldavad väetised aga
soodustavad liblikõieliste mügarbakterite arengut mullas ja eriti hästi reageerib väävelväetistest vabanevale väävlile saagi
suurenemisega ristikurohke põldhein (Kärblane, H., 1996). Kalisopis ongi nii kaaliumi kui väävli sisaldus suhteliselt kõrge.
Kalisopi ja sõnniku järelmõjuga variandi põldheina saagikus oli vaid vähesel määral suurem kui ainult Kalisopiga väetatud
variandi põldheina saagikus või puudus mõju praktiliselt üldse. See on suhteliselt sarnane varasematele katseaastatele.
Maheviljeluses Kalisopiga 145
kg/ha (K-60, S-26 kg/ha) väetatud
põldheina saagikus oli ligikaudu
sama suur kui tavaviljeluses NPK
väetisega 289 kg/ha (N-26, P-15 ja
K-60 kg/ha) väetatud põldheinal.

Tavaviljeluses anti mineraalväetist 289 kg/ha (N-26, P-15 ja K-60 kg/ha).
Väetamise mõjul oli põldheina saagikus tavaviljeluses oluliselt suurem kui
mitteväetamisel. Samas ei erinenud need saagid sarnaselt varasemale
aastatele märkimisväärselt maheväetisega väetatud variantide saakidest.
Seega oli Kalisopiga väetamine praktiliselt sama tõhus kui NPK väetisega
väetamine. Ka tavaviljeluses polnud märkimisväärseid erinevusi ainult
mineraalväetisega väetatud ja mineraalväetise + sõnnikuga väetatud
variandi saagikuse vahel. Võib öelda, et sõnniku järelmõju põldheina saagile

mineraalväetiste foonil jäi väikeseks.
Esimese ja teise aasta mahepõldheina keskmine toorproteiinisisaldus oli 2018. a Kalisopi ja Kalisopi + sõnniku järelmõju
variantides (vastavalt 13,7 ja 15,4%) suurem kui väetamata ja sõnniku järelmõjuga mahepõldheinal (vastavalt 12,3 ja
12,5%). Tavaviljeluses oli toorproteiinisisaldus mineraalväetise ja mineraalväetise + sõnniku järelmõju variantides
vastavalt 13,5 ja 13,3%. Toodud tendents on sarnane varasematele aastatele.
Terakultuuride umbrohtumus ja selle mõju terasaagile erineval mullaharimisel 2018. aastal

Selles alajaotuses on analüüsitud mullaharimisviiside ja viljavahelduse mõju umbrohtumusele ja terasaagile mahe- ja
tavaviljeluses. Kalisopiga väetatud mahevariante pole antud analüüsi võetud, kuna umbrohuandmeid nendelt
variantidelt ei kogutud.
Nii terakultuuride kui umbrohtude arengut pärssis 2018. a kasvuperioodi tugev põud ja suhteliselt kõrge temperatuur.
Põua mõjul vähenes oluliselt vegetatiivselt levivate umbrohtude (VLU) maapealne mass võrreldes varasemate sademete
rohkemate katseaastatega. Keskmiselt jäi VLU umbrohtude maapealne toormass
katses isegi väiksemaks kui lühiealiste umbrohtude (LEU) toormass, mis pole
samuti eriti tavapärane.
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Kaheaastane põldhein surus sarnaselt varasematele aastatele VLU-dest põldohakat, põld-piimohakat, orasheina jt
suhteliselt edukalt alla, nii et nende maapealne toormass jäi järgneva aasta
Kaheaastane niidetav
suvinisus suhteliselt väikeseks kõigis mahe- ja tavaviljeluse variantides (Joonis 2).
põldhein surus vegetatiivselt
Põua tõttu vähenes katses tavaviljeluses kasutatud herbitsiidi Ariane tõhusus nisu
levivaid umbrohte edukalt
umbrohutõrjel. Siiski oli LEU toormass pritsitud tavaviljeluse variantides väiksem
alla, mistõttu nende
kui maheviljeluses. Maheviljeluses ilmnes ka statistiliselt usutav korrelatsioon toormass oli järgnevas
VLU toormassi vähenemisel LEU toormass suurenes. Selline tendents VLU ja LEU
suvinisus väike nii mahe- kui
massi vahel on avaldunud ka mitmetel varasematel aastatel. Suvinisu umbrohtude
tavaviljeluses.
toormass oli maheviljeluses 2018. a keskmiselt 1,4 korda väiksem kui 2017. a.,
tavaviljeluses aga vastupidiselt 2,5 korda suurem.
Suvinisu vähene umbrohtumus ei avaldanud usutavat mõju suvinisu terasaagile ei mahe- ega tavaviljeluses sarnaselt
varasematele aastatele. Samas oli terasaak maheviljeluses pindmise mullaharimise järelmõju variandis märgatavalt
väiksem kui künnipõhistel mullaharimistel. Suurim terasaak oli nii mahe- kui tavaviljeluses suvinisul tüükoorimise ja künni
järelmõjul. Maheviljeluses oli see 43% (475 kg/ha) suurem kui pindmise harimise järelmõjul saadud terasaak.
Tavaviljeluses polnud terasaakide erinevused harimisviiside vahel siiski märkimisväärsed. Kuna suvinisule eelnev põldhein
küntakse kevadel kogu katsealal sisse, siis tasandab see ka variantide vahelist varasemate erinevate harimisviiside mõju
terasaagile.
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Joonis 2. Suvinisu umbrohtumus ja terasaak pärast põldheina sissekündi 2018. aastal

Suvinisule järgneva teise kultuurina on katsesse planeeritud segavili (põldhernes + kaer).
Tugeva põua tõttu jäi aga hernes segaviljas 2018. alarindesse (kasvukõrgus vaid 5-10 cm).
Kombainiga polnud nii madalalalt võimalik hernest kätte saada ja kogu koristatud kultuur oli
seega praktiliselt kaer.

Teravilja järgnemisel
teraviljale suurenes
umbrohtumus
oluliselt.

Suvinisule järgnevas segaviljas oli umbrohtude toormass juba oluliselt suurem kui suvinisus
põldheina järel sarnaselt varasematele aastatele (Joonis 3). Uuringud on näidanud, et teravilja üksteisele järgnemine
soodustabki umbrohtumuse suurenemist ja seda sõltumata teravilja liigist.
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Joonis 3. Segavilja umbrohtumus ning terasaak teisel aastal pärast põldheina sissekündi 2018. aastal

Umbrohtude maapealne toormass jäi segaviljas põhiliselt põua tõttu oluliselt väiksemaks (maheviljeluses keskmiselt 2,1
korda ja tavaviljeluses 2,6 korda) kui 2017. a. Põhilise osa VLU toormassist maheviljeluses moodustasid orashein (44%),
põld-piimohakas (40%) ja paiseleht (9,7%). Paiselehte leidus siiski vaid küntud variantides. Tavaviljeluses domineeris
suurima toormassiga orashein (97%), mida kasutatud herbitsiidide segu MCPB + Basagran ei hävita. Tüükoorimise ja künni
koosmõju variandis oli aga VLU osakaal minimaalne. See on sarnane varasematele katseaastatele ja näitab, et
tüükoorimise ja künni kooskasutamisel on võimalik siiski VLU alla suruda. Samas suurenes tüükoorimise ja künni
koosmõju variandis oluliselt LEU toormass. Seegi on sarnane mitmete varasemate aastate tulemusele, mis näitab, et kui
VLU alla suruda, suudavad LEU konkurentsi puudumisel rohkem esile tulla, kuna idanemisvõimeliste LEU seemnevaru on
mullas endiselt suur. Põhilise osa LEU toormassist moodustasid segaviljas mailane (mahe 48 ja tava 42%), konnatatar
(mahe 20 ja tava 17%) ja harilik punand (mahe 11 ja tava 17%).
Silmatorkav võrreldes varasemate aastatega oli see, et kui varem on maheviljeluses tüükoorimise ja künni koosmõju
variandis VLU suudetud tõhusalt alla suruda, kuid teiste mullaharimisviiside puhul mitte, siis 2018. a sellist vähenemist
siin ei avaldunud. Umbrohtude kogumass oli tüükoorimise ja künni koosmõju variandis maheviljeluses isegi suurim. See
tuleneb arvatavasti põuase aasta eripärast. Põua mõjul oli umbrohtude areng variantides tugevasti pärsitud, mistõttu
erineva mullaharimise mõju neile vähenes. Kuna aga hernes oli segaviljas alarindes, jäi kõrgema kasvuga, kuid hõreda
kaera vahele rohkelt tühikuid, kus umbrohtude areng hoogustus. Samas polnud umbrohtude toormassi erinevused
variantide vahel siiski kuigi suured.
Kuna umbrohtude toormass polnud põua tõttu katsealal kuigi suur ja erinevused variantide vahel suhteliselt väikesed, ei
avaldunud ka statistiliselt usutavat seost umbrohtude toormassi suurenemise ja terasaagi vähenemise vahel.
Maheviljeluses saadi pindmisel mullaharimisel väikseim segavilja kaera terasaak. Ainult kündmisel oli terasaak 26% (306
kg/ha) ja tüükoorimise ning künni koosmõju variandis 20% (236 kg/ha) suurem kui
pindmisel harimisel. Tavaviljeluses oli suurim terasaak tüükoorimise ja künni
koosmõjul. See ületas pindmise mullharimise variandi terasaaki 50% (783 kg/ha)
ja ainult küntud variandi terasaaki 28% (519 kg/ha).
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Külvikorras kolmandas järjestikuses terakultuuris suviodras oli 2018. a VLU
toormass tüükoorimise ja künni koosmõjul väike nii mahe- kui tavaviljeluses
Suviodras oli tüükoorimise ja
(Joonis 4). VLU esines siin vaid orasheina. Pindmisel mullaharimisel ja ainult
künni koosmõjul vegetatiivselt
künnil oli aga VLU toormass oluliselt suurem. Maheviljeluses ainult küntud
levivate umbrohtude toormass
variandis oli aga suurim VLU toormass. Kui orasheina esines kõigis
väike nii tava- kui
katsevariantides, siis põld-piimohakas ja põldohakas levisid pindmisel
maheviljeluses, pindmisel
mullaharimisel ja ainult künnil. Maheviljeluses ainult kündmisel esines ka
mullaharimisel ja ainult
raskesti tõrjutavat paiselehte nagu segaviljaski. Põhilise osa VLU toormassist
kündmisel oluliselt suurem.
maheviljeluses moodustasid põld-piimohakas (36%), orashein (30%) ja
põldohakas (23%), tavaviljeluses orashein (81%) ja põld-piimohakas 19%.
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Lühiealiste umbrohtude maapealne toormass

Suviodra terasaak

Joonis 4. Suviodra umbrohtumus ning terasaak kolmandal aastal pärast põldheina sissekündi 2018. aastal

LEU domineerisid tüükoorimise ja künni koosmõju variandis nii mahe kui tavaviljeluses, kus VLU oli vähe. Suurim oli nende
toormass aga maheviljeluses pindmisel mullaharimisel. Põhilise osa LEU toormassist moodustasid maheviljeluses mailane
(46%), konnatatar (13%) ja madar (8%). Tavaviljeluses oli suurim toormass LEU-dest mõnevõrra üllatuslikult enne katset
põllul kasvatatud talirapsil (29%), mille kasvu mineraalväetis hoogustas. Lisaks domineerisid seal veel mailane (21%) ja
harilik punand (18%). See näitab, et kasutatud herbitsiidide segu MCPB + Basagran mõju jäi nende umbrohtude tõrjumisel
tagasihoidlikuks.
Umbrohtude maapealne toormass oli suviodras 2018. a maheviljeluses keskmiselt 4,9 korda ja tavaviljeluses 3,2 korda
väiksem kui 2017. a.
Maheviljeluses oli suviodral väikseim terasaak 2018. a ainult kündmise variandis, kus saagikus jäi koguni alla tonni hektari
kohta. Mõnevõrra üllatuslikult oli aga suurim terasaak pindmisel mullaharimisel,
mis ületas ainult kündmise variandi terasaaki 56% (523 kg/ha) ja tüükoorimise
ning künni koosmõju terasaaki 9,6% (128 kg/ha). Ka tavaviljeluses oli väikseim
terasaak ainult kündmisel – seal jäi terasaak alla kahe tonni hektarile. Suurim
terasaak saadi tavaviljeluses tüükoorimise ja künni koosmõjul ja see ületas ainult
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kündmise variandi terasaaki 21% (397 kg/ha) ning pindmise mullaharimise terasaaki 10% (208 kg/ha). Tavaviljeluses
avaldus ka statistiliselt usutav seos VLU toormassi vähenemise ja terasaagi suurenemise vahel. Seega tüükoorimise ja
künni suurem terasaak tulenes osaliselt ka sellest, et VLU toormass oli siin väga väike võrreldes ülejäänud
harimisviisidega.
3000
2669
2500
2357

2299

kg/ha

2000
1500
1240

1434

1303

1000
500
0
Mahe, pindmine
harimine

Mahe, künd

Mahe,
tüükoorimine+künd

Vegetatiivselt levivate umbrohtude maapealne toormass

Tava, pindmine
harimine

Tava, künd

Lühiealiste umbrohtude maapealne toormass

Tava,
tüükoorimine+künd
Terasaak (13% niiskus)

Joonis 5. Terakultuuride (suvinisu, segavili, suvioder) keskmine terasaak ja umbrohtumus 2018. aastal

Terakultuuride (suvinisu, segavilja, suvioder) keskmisena polnud maheviljeluses umbrohtumuse erinevused 2018. a
mullaharimisviiside vahel märkimisväärsed, kuna umbrohtumust mõjutas tugevasti põud. Siiski oli VLU toormass
maheviljeluses tüükoorimisel koos künniga natuke väiksem ja terasaagikus natuke suurem kui pindmisel mullharimisel ja
ainult kündmisel (Joonis 5). Tavaviljeluses oli terasaagikus tüükoorimisel koos künniga aga märgatavalt suurem ja VLU
toormass oluliselt väiksem ning LEU toormass oluliselt suurem kui ülejäänud harimisviisidel. Maheviljeluses oli
terakultuuride keskmisena umbrohtude toormass 3 korda ja tavaviljeluses 2,5 korda väiksem kui 2017. a.
Suvinisu terasaak maheviljeluses moodustas tavaviljeluse terasaagist 2018. a keskmiselt 41%, segavilja kaeral 71% ja
suviodral 60%. Eelmise külvikorrarotatsiooni (2010.-2014. a) keskmine mahesuvinisu terasaak moodustas tavaviljeluse
terasaagist aga 60%, segaviljal 72% ning suviodral 52%.
Terakultuuride saagid mahe- ja tavaviljeluses erineval väetamisel 2018. aastal

Mineraalväetiste ja sõnnikuga erineva väetamise mõju terasaagile mahe- ja tavaviljeluses analüüsitakse käesolevas osas
tüükoorimise ja künni harimisviisi juures, kus kõigi kuue väetusfooni kohta terasaagi andmeid koguti. Kasutatud väetised
ja nende kogused olid mahe- ja tavaviljeluses erinevad (Tabel 2). Tavaviljeluses kasutatakse mõõdukaid NPK
mineraalväetiste norme, kuna praktilises tootmises söödaks kasvatatavate teraviljade põldudel sageli ei väetata kõrgete
mineraalväetiste NPK (eriti N) normidega. Teiselt poolt ei soovitata liblikõielist terakultuuri sisaldavat segavilja ja
allakülviga teravilja väetada kõrge lämmastiku normiga (üle 50-60 kg/ha).
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Tabel 1. Terakultuuride väetamine katsekülvikorras
Viljelusviis
Kultuurid
Väetise nimetus
Suvinisu, segavili,
Väetamata
suvioder

Mahe

Tava

Väetamise aeg

Füüsiline kogus

Toiteelementide kogus

-

-

N-210, P-33, K-144
kg/ha
N-177, P-33, K-111
kg/ha

Suvinisu

Tahesõnnik

Kevadel 2018. a

30 t/ha

Suvioder

Tahesõnnik

Sügisel 2017. a

30 t/ha

Suvinisu, segavili,
suvioder

Kalisop

Kevadel 2018. a

70 kg/ha

K-29, S-12 kg/ha

Suvinisu

Kalisop +
tahesõnnik

Kevadel 2018. a

Suvioder

Kalisop +
tahesõnnik

Suvinisu

NPK

Kalisop kevadel
2018. a ja sõnnik
sügisel 2017. a
Kevadel 2018. a

Kalisop 70
kg/ha + sõnnik
30 t/ha
Kalisop 70
kg/ha + sõnnik
30 t/ha
452 kg/ha

Suvinisu

NPK + tahesõnnik

Kevadel 2018. a

Segavili, suvioder

NPK

Suvioder

NPK + tahesõnnik

Kevadel 2018. a
NPK kevadel 2018.
a ja sõnnik sügisel
2017. a

Kalisop: K-29, S-12
kg/ha +sõnnik: N-210,
P-33, K-144 kg/ha
Kalisop: K-29, S-12
kg/ha +sõnnik: N-177,
P-33, K-111 kg/ha
N-90, P-10, K-56 kg/ha
NPK: N-90, P-10, K-56
kg/ha + sõnnik: N-210,
P-33, K-144 kg/ha
N-50, P-6, K-31 kg/ha
NPK: N-50, P-6, K-31
kg/ha + sõnnik: N-177,
P-33, K-111 kg/ha

NPK 452 kg/ha
+ 30 t/ha
250 kg/ha
NPK 250 kg/ha
+ 30 t/ha

Maheviljeluses saadi suurimad suvinisu terasaagid Kalisopi ja Kalisopi + sõnnikuga väetamisel – vastavalt 3509 ja 3742
kg/ha (Joonis 6). Kalisopi ja Kalisopi + sõnniku mõjul suurenesid suvinisu terasaagid maheviljeluses vastavalt 2,6 (2157
kg/ha) ja 2,8 korda (2390 kg/ha). Sõnnikuga (30t/ha) väetatud mahesuvinisu terasaagiga võrreldes olid Kalisopi ja Kalisopi
+ sõnnikuga väetatud terasaagid vastavalt 2 (1723 kg/ha) ja 2,1 korda (1957 kg/ha) suuremad. Need saagid olid isegi
mõnevõrra suuremad tavaviljeluse terasaakidest, kus väetistega antud toiteelementide kogus oli oluliselt suurem. Seega
oli Kalisopi tõhusus väga kõrge. Samas olid 2017. a maheviljeluses Patentkaliga 123 kg/ha (K-31, S-17, Mg-7 kg/ha)
väetamisel mahe- ja tavaviljeluse terasaagid sisuliselt võrdsed, ületades oluliselt väetamata ja sõnnikuga väetatud
mahevariantide terasaake. 2016. a, kui katses esimest korda Kalisopiga mahesuvinisu väetati, suurenes terasaak vähem
– 1,5 korda ja see oli tavaviljeluse terasaagist märgatavalt väiksem. See võis tuleneda sellest, et 2017. ja 2018. a vabanes
eelnevalt maheväetisega väetatud põldheina massist selle sissekündmise järgsel lagunemisel rohkem toiteelemente,
mida suvinisu sai täiendavalt kasutada. 2016. a suvinisu eelset põldheina aga maheväetisega ei väetatud.
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Joonis 6. Terakultuuride terasaagid erineval väetamisel 2018. aastal

Kalisopi ja Kalisopi + sõnniku mõjul
tõusid põldheinale järgneva
suvinisu terasaagid maheviljeluses
oluliselt - vastavalt 2,6 (2157 kg/ha)
ja 2,8 korda (2390 kg/ha) ja ületasid
isegi tavaviljeluse variantide
terasaake.

Nii suur saagitõus kasutatud maheväetise mõjul on tegelikult üllatav, võttes
arvesse, et Kalisop ja Patentkali ei sisalda lämmastikku. Suurt
terasaagitõusu võis põhjustada ka nendes väetistes (lisaks K) sisalduv
märkimisväärne hulk kergesti omastatavat S, mille kogus vastab üldiselt
teravilja kasvuvajadusele. Uuringud on näidanud, et sellistes väetistes
sisalduv S on suurendanud terasaaki kuni 400 kg/ha (Kärblane, H., 1996) ja
teatud juhtudel ehk isegi rohkem. Pealegi reageerib nisu väävlile paremini
kui teised teraviljad. Võimalik, et S efektiivsust parandas ka suvinisu
külvieelselt mulda küntud ristikurohkes põldheinas sisalduv ja lagunemisel

vabanev N.
Põhiliselt põua tõttu jäi suvinisu terasaak maheviljeluses mitteväetamisel ja sõnnikuga väetamisel keskmiselt 1,6 korda
(780 kg/ha), Kalisopiga väetatud maheviljeluses 1,4 korda (1473 kg/ha) ja tavaviljeluses 1,5 korda (1635 kg/ha)
väiksemaks kui 2017. a.
Kuna segaviljas olev hernes põua tõttu ikaldus ja madala kasvu tõttu polnud see kombainiga koristatav, saab väetamise
mõju hinnata vaid segaviljas olnud kaerale. Kalisopi mõju oli kaera terasaagile maheviljeluses suhteliselt tagasihoidlik,
sarnaselt 2016. a Kalisopiga ja 2017. a Patentkaliga väetatud segavilja terasaagile. Ainult Kalisopiga väetatud variandis
suurenes terasaak väetamata mahevariandiga võrreldes siiski 21% (300 kg/ha). Kalisopi + sõnniku järelmõju variandis
ületas kaera terasaak sõnniku järelmõju variandi terasaaki 15% (213 kg/ha).
Tavaviljeluses olid kaera terasaagid küll kõrgemad kui maheviljeluses, kuigi erinevused polnud nii suured kui suvinisu
puhul. Kuna hernest segaviljas koristada ei saanud, jäi koristatud kaera saagikus tavaviljeluses üksinda suhteliselt
tagasihoidlikuks - ainult mineraalväetise foonil 2336 kg/ha ja mineraalväetise +
sõnnikuga 2354 kg/ha.
Segavilja (kaera) terasaak jäi herne ikaldumise tõttu maheviljeluses ilma Kalisopita
2,6 korda (2201 kg/ha), Kalisopiga väetatud maheviljeluses 2,4 korda (2367 kg/ha)
ja tavaviljeluses 2,2 korda (2237 kg/ha) väiksemaks kui 2017. a.
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Sarnaselt segavilja kaerale jäi Kalisopi mõju suviodra terasaagile tagasihoidlikuks.
Kalisopi + sõnnikuga väetamisel suurenes terasaak siiski märkimisväärselt e 37%
(440 kg/ha).
Tavaviljeluses olid suviodra terasaagid oluliselt suuremad kui maheviljeluses. Samas
olid nad suhteliselt võrdsed kaera saakidega ja jäid ka siin põua tingimustes
suhteliselt tagasihoidlikuks - ainult mineraalväetise foonil 2288 kg/ha ja
mineraalväetise + sõnnikuga 2241 kg/ha.

Suvinisule järgneva segavilja
kaera ja segaviljale järgneva
suviodra terasaak suurenes
Kalisopi mõjul
tagasihoidlikult.

Suviodra terasaak oli maheviljeluses 1,8 korda (962 kg/ha), Kalisopiga väetatud maheviljeluses 2,3 korda (1814 kg/ha) ja
tavaviljeluses 2 korda (2162 kg/ha) väiksem kui 2017. a.
Terakultuuride kvaliteedinäitajad 2018. aastal

Nii tava- kui maheviljeluses ületas suvinisu terade toorproteiinisisaldus oluliselt toidunisu toorproteiini
miinimumsisaldust (12%). Ka kleepvalgu sisaldus oli aga mõlema viljelusviisi puhul väga kõrge (Tabel 2). Põuasel aastal,
kui terasaak jääb väiksemaks, suurenebki terades tavaliselt proteiini ja sellega
Suvinisu terasaagi toorproteiini ja
seoses oleva kleepvalgu sisaldus. Tavaviljeluses oli toorproteiini ja
kleepvalgu sisaldus oli Kalisopiga
kleepvalgusisaldus siiski suurem kui maheviljeluses. Kalisopiga väetamisel
väetamisel mõnevõrra madalam,
jäid terade toorproteiini- ja kleepvalgusisaldus mõnevõrra madalamaks kui
gluteenisisaldus aga kõrgem.
mitteväetamisel või ainult sõnniku andmisel. Samas gluteenisisaldus, millest
oleneb ka kleepvalgu kvaliteet, maheväetisega väetamisel suurenes.
Sarnased tulemused ilmnesid 2016. a suvinisu Kalisopiga väetamisel. See võis osaliselt tuleneda Kalisopis sisalduva S
mõjust. Eesti Maaviljeluse Instituudi katsetes paranes väävlit sisaldava lämmastikväetise mõjul talinisu tera valkude
bioloogiline väärtus, mille üheks näitajaks oli gluteenisisalduse suurenemine, kuid proteiini ja kleepvalgusisaldus terades
vähenes (Järvan, M., Edesi, L., Adamson, A. 2009.). Proteiinisisalduse vähenemine võib tuleneda ka niinimetatud
proteiinisisalduse lahjenemisest terades saagi suurenemisel (Ron, M. M., Loewy, T. 2007).
Terade langemisarv suvinisu variantide vahel oluliselt ei erinenud ja oli kõrge. Terade mahukaal oli mõnevõrra väiksem
Kalisopi ja mineraalväetisega väetatud variantides. Samas on teada, et mahukaal vähenebki sageli siis, kui terasaak
mineraalväetistega väetamisel oluliselt suureneb.
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Tabel 2. Suvinisu ‘Mooni’ terasaagi kvaliteedinäitajad mahe- ja tavaviljeluses 2018. aastal
Toorproteiin
kuivaines, %

Kleepvalk, %

Gluteeniindeks,
%

Langemisarv sek

Mahukaal g/l

Mahe väetamata

16,4

39

41

376

810

Mahe sõnnikuga

16,3

38

49

397

811

Mahe Kalisopiga

15,3

35

58

392

791

Mahe Kalisopi ja
sõnnikuga

15,8

37

62

387

798

Tava mineraalväetisega

17,8

46

54

387

796

Tava mineraalväetise ja
sõnnikuga

18,2

46

52

391

796

Viljelusviis

Segaviljas kaera terasaagist määrati 2018. a toorproteiinisisaldus, mis oli tavaviljeluses keskmiselt 14,2%, Kalisopiga
väetamisel maheviljeluses 12,2% ja Kalisopiga väetamata maheviljeluse variantides 12,5%. Sõnniku andmise järelmõjul
terade toorproteiinisisaldus eriti ei muutunud.
Suviodra terasaagi toorproteiinisisaldus oli tavaviljeluses keskmiselt 14,9%, Kalisopiga väetamisel maheviljeluses 11,6%
ja Kalisopiga väetamata maheviljeluse variantides 11,4%. Sõnnikuga väetamisel oli toorproteiinisisaldus odra terades
maheviljeluses suurem (11,4%) kui väetamata mageviljeluses (11,0%)
Kattetulu külvikorras 2018. aastal

Kultuuride kattetulude arvestamisel korrutati nende saak (väljaarvatud oma tarbeks jäetud seeme) müügihindadega ja
liideti võimalikud toetussummad (ÜPT, rohestamise, MAHE ja KSM toetus, põllumajanduskultuuri üleminekutoetus),
millest lahutati muutuv– ning masintöökulud. Masintöökulude leidmisel võeti 2018. a aluseks Eesti Taimekasvatuse
Instituudi teadurite R. Vesiku ja K. Tamme tehtud mahe- ja tavaviljeluse kuluarvutused 400 ha suurusele
loomakasvatusettevõttele (Vesik, R.,Tamm, K., 2017). Arvutustes lähtuti Lääne-Euroopa päritolu masinatest. Teraviljade
kattetulus võeti arvestuse aluseks Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt avaldatud keskmised kokkuostuhinnad 2018. a
novembris (EKI, 2018). Suvinisu müügihinnaks toidunisuna oli mahe- ja tavaviljeluses 178 euro/t (2017. a 142 euro/t),
kaeral ja suviodral söödaviljana vastavalt 170 (2017. a 102 euro/ha) ja 184 euro/t (2017. a 130 euro/ha) ning närbsilol 28
euro/t. Teraviljapõhk koguti põllult ruloonidesse ning sellele arvestati müügihinnaks 15 euro/t. Kultuuride kattetulu
arvestati tava– ja maheviljeluses künnipõhiste variantide kohta, kus tehti tüükoorimist ja põldu väetati mineraalväetise
ning sõnnikuga, või ei väetatud üldse.
Toetuste mittearvestamisel jäi enamuse kultuuride variantide kattetulu negatiivseks ehk nende kasvatamine oli kahjumis.
Toetuste juurdearvestamine tõstis aga enamuse kultuuride variantide kattetulu positiivseks ehk nende kasvatamine oli
kasumis.
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Sarnaselt eelmistele aastatele põhjustasid tahesõnniku andmisel tehtud kulutused ka 2018. a suvinisu ja -odra kattetulu
järsu languse nii mahe– kui tavaviljeluses. (Lisa 2). Kalkulatsioonides maksis suviodrale antud 30 t/ha allapanuga
tahesõnniku laadimine, põllule viimine ja laotamine kokku 229 eurot/ha. Samas
pole tahesõnnik suviteraviljade terasaagi tõstmisel otsemõjuna olnud piisavalt
Ilma toetusteta oli enamuse
tõhus, kuna selle mineraliseerumine ja toitainete vabanemine on liivsavimullas
kultuuride kasvatamise
suhteliselt aeglane ega ole taganud kulutustele vastavat saagitõusu. Nii oli suvinisu
kattetulu negatiivne,
ja –odra kattetulu tavaviljeluse mineraalväetise variandis toetusi arvestamata
toetuste juurdearvestamisel
vastavalt 104 ja -148 euro/ha, mineraalväetise + sõnniku variandis aga -131 ja -380
aga positiivne.
euro/ha. Väetamata maheviljeluses oli suvinisu ja –odra kattetulu toetusteta
vastavalt -9 ja -155 euro/ha ning sõnnikuga väetamisel -172 ja -338 euro/ha.
Kalisopiga väetatud mahevariandis oli suvinisu ja –odra kattetulu toetusteta vastavalt 257 ja -231 euro/ha, kuid Kalisopi
+ sõnniku variandis 67 ja -388 euro/ha.
Sarnane olukord on olnud ka varasematel aastatel ja näib, just nagu poleks tahesõnniku põldudele laotamine
ökonoomne. Tegelikult on uuritav külvikord planeeritud söödakülvikorrana, kus loomakasvatuses toodetav sõnnik tuleb
põldudele laotada. Sel juhul moodustavad söödakülvikorras sõnniku laotamise kulud osa piima või liha tootmiskuludest.
Söödakultuuride suurema saagikuse korral, tänu sõnnikule, toodetakse hektari kohta ka rohkem liha ja piima. Seega võib
sel juhul müüdava piima- või lihakoguse tulukus hektari kohta tervikuna suurem olla, võrreldes sõnnikuga
mitteväetamisega, mis teeb sõnniku laotamise ikkagi põhjendatuks ka ökonoomika poolelt. Lisaks sellele, kui ettevõttes
toodetud sõnnikut põldudele ei antaks, tuleks seda käsitleda jäätmena ja selle eest tuleks maksta jäätmemaksu.
Suvinisu kattetulu oli ainult Kalisopiga väetamisel selgelt kõige suurem. Kõigist sõnnikut otse saanud variantidest oli
suvinisu Kalisopi + sõnnikuga väetatud variant ainuke, kus kattetulu ilma toetusteta jäi sõnniku andmisel positiivseks.
Samas tasus maheviljeluses Kalisopiga väetamine kõrge terasaagi tõusu tõttu selgelt ära vaid suvinisul. Kaera ja suviodra
saagitõus jäi Kalisopiga väetamisel tagasihoidlikuks ja siin väetamine ennast ära ei tasunud. Eeltoodud kattetulu näitajad
Kalisopiga väetamisel on sarnased 2016. ja 2017. a tulemustega. Ka siis tasus Kalisopiga või Patentkaliga väetamine ära
vaid suvinisu puhul.
Müügiks kasvatatava teravilja puhul peab aga väetise tõhusus kõrge olema, et väetamine ära tasuks. Nagu eespool
toodud, oli Kalisopi mõju mahesuvinisu terasaagi suurenemisele erakordselt kõrge. Kalisopi mõjul suurenes terasaak 2,6
korda ja oli isegi mõnevõrra suurem kui mineraalväetisega väetatud tavanisul. Tänu
Kalisopi kõrgele tõhususele suvinisu väetamisel ületas selle väetisega väetamisel
Suurim kattetulu saadi
terakultuuride kattetulu oluliselt mahevariantide kattetulu, kus Kalisopi ei kasutatud,
maheviljeluses suvinisu
samuti ka tavaviljeluse variantide kattetulu. Nii ületas toetuste mittearvestamisel ainult
väetamisel Kalisopiga
Kalisopiga väetatud suvinisu kattetulu mitteväetatud suvinisu kattetulu 266 euro/ha,
nii toetusi arvestamata
ainult sõnnikuga väetatud suvinisu kattetulu 429 euro/ha, Kalisopi + sõnnikuga väetatud
kui ka toetuste
suvinisu kattetulu 190 euro/ha, ainult mineraalväetisega väetatud tavasuvinisu kattetulu
juurdearvestamisel.
153 euro/ha ja mineraalväetise + sõnnikuga väetatud tavasuvinisu kattetulu 388 euro/ha.
Külvikorra kultuuride keskmine kattetulu jäi ilma toetusteta negatiivseks kõigis variantides. Toetuste juurdearvestamisel
oli aga keskmine kattetulu kõigis variantides positiivne. Suurim külvikorra keskmine kattetulu saadi toetuste
juurdearvestamisel maheviljeluses ainult Kalisopiga väetatud ja mitteväetatud variantides (vastavalt 220 ja 202 euro/ha).
Kultuuride keskmine kattetulu oli 2018. a tava- ja maheviljeluses märkimisväärselt
väiksem kui 2017. aastal. Nii oli külvikorra keskmine kattetulu toetuste
mittearvestamisel 112 ja toetuste juurdearvestamisel 109 euro/ha väiksem,
terakultuuridel keskmiselt vastavalt 36 ja 28 euro/ha väiksem. Selle peamiseks
põhjuseks oli kultuuride oluliselt väiksem saagikus põua tõttu, kuigi teravilja
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kokkuostuhinnad olid märgatavalt kõrgemad. Vaid ainult Kalisopiga väetatud terakultuuride keskmine kattetulu oli
maheviljeluses praktiliselt võrdne 2017. a Patentkaliga väetatud terakultuuride keskmise kattetuluga.
Toetuste osakaal kogutulust oli maheviljeluses 2018. aastal nagu varemgi tunduvalt suurem kui tavaviljeluses, kuna ühelt
poolt oli MAHE toetus tunduvalt suurem KSM toetusest tavaviljeluses. Teiselt poolt olid maheviljeluses enamusel
variantidest ka madalamad saagid. Toetused moodustasid terakultuuride kogutulust mineraalväetise ja mineraalväetise
+ sõnnikuga väetatud tavaviljeluses keskmiselt 29%, väetamata ja sõnnikuga väetatud maheviljeluses 52% ning Kalisopi
ja Kalisopi + sõnnikuga väetatud maheviljeluses 44%.
5.1.2. Kokkuvõte kompleksuuringust

Põldheina kahe niite kuivmassisaak oli 2018. a tugeva põua tõttu mineraalväetistega väetatud mahe- ja
tavaviljeluse variantides ligikaudu 2 korda ja haljasmassisaak ligikaudu 4 korda väiksem kui 2017. a.
Maheviljeluses suurenes kasutada lubatud mineraalväetise Kalisopiga (K-60 ja S-26 kg/ha) väetamisel kahe niite
haljasmassisaak 1. a põldheinal tugeva põuaperioodi tõttu minimaalselt. 2. a põldheina haljasmassisaak suurenes siiski
oluliselt - 5,2 korda (8,4 t/ha) ja kuivamassisaak 5,8 korda (2,9 t/ha). Tahesõnniku järelmõjul suurenes mahepõldheina
haljasmassisaak 1. a põldheinal 1,2 korda (2,4 t/ha) ja kuivmassisaak samuti 1,2 korda (0,5 t/ha). 2. a mahepõldheinal
suurenes haljasmassisaak sõnniku järelmõjul 2,7 korda (3,3 t/ha) ja kuivmassisaak 2,3 korda (0,8 t/ha). Maheviljeluses
Kalisopiga väetamisel oli põldheina saak ligikaudu sama suur kui tavaviljeluse põldheinal sarnaselt 2016. a Kalisopiga ja
2017. a Patentkaliga väetamisel. Mahepõldheina keskmine toorproteiinisisaldus oli Kalisopi ja Kalisopi + sõnniku
järelmõju variantides suurem kui väetamata ja sõnniku järelmõjuga variantides ja tavaviljeluses.
Kaheaastane põldhein suutis külvikorras vegetatiivselt levivad umbrohud suhteliselt edukalt alla suruda, nii et
nende maapealne toormass oli järgnevas suvinisus suhteliselt väike sarnaselt varasematele aastatele.
Maheviljeluses suvinisule järgnevas segaviljas ja suviodras (allakülviga), kus tehti pindmist mullaharimist või ainult künti
ega tehtud enne kündi tüükoorimist, suurenes vegetatiivselt levivate umbrohtude toormass juba teisel aastal peale
põldheina sissekündi järsult. Kuna umbrohtumus oli 2018. a põua tõttu oluliselt väiksem kui varasematel aastatel, polnud
ka mullaharimisviisidel nii suurt erinevat mõju umbrohtude toormassile kui varasematel aastatel. Seetõttu jäi ka
tüükoorimise ja künni koosmõju tõhusus vegetatiivselt levivate umbrohtude allasurumisel mahesegaviljas puudulikuks.
Rohkem mõjutasid segavilja umbrohtumust põua mõjul ikaldunud põldhernest tulenevad tühikud hõreda kaera vahel.
Tavaviljeluses oli tänu herbitsiidide kasutamisele umbrohtumus siiski märgatavalt väiksem kui maheviljeluses. Kuna
umbrohtude toormass oli suhteliselt väike, ei mõjutanud see oluliselt ka terasaaki katsealal.
Maheviljeluses suvinisu väetamisel Kalisopiga (K-29, S-12 kg/ha) olid terasaagid sõnnikuga väetamise ja
mitteväetamise foonil vastavalt 3742 ja 3509 kg/ha ja ületasid mõnevõrra isegi tavaviljeluse terasaake, kus
väetati mõõduka NPK väetise normiga (N-90, P-10, K-56) eraldi või koos sõnnikuga. Kalisopiga väetamisel tõusis
mahesuvinisu terasaak vastavalt 2,1 korda (1957 kg/ha) ja 2 korda (1723 kg/ha). Samasugune saagitõus ilmnes
Patentkaliga väetamisel ka 2017. a. Võimalik, et selline suur terasaagi tõus saadi põhiliselt maheväetises sisalduva
kaaliumi ja väävli ning sisseküntud ristikurohke põldheina lagunemisel vabanevate toiteelementide (iseäranis
lämmastiku) soodsa koostoime tõttu. Suvinisule järgneva segavilja ja segaviljale järgneva suviodra väetamisel
maheväetisega (Kalisop ja Patentkali) on terasaagi tõus jäänud oluliselt tagasihoidlikumaks kogu katseperioodi (20162018) jooksul. Segaviljast õnnestus põldherne ikaldumise tõttu 2018. a koristada vaid kaer. Tavaviljeluses väetati
terakultuure mõõdukate NPK normidega (N-50, P-6, K-31). Kaera ja suviodra terasaagid olid siin märkimisväärselt
suuremad kui maheviljeluses Kalisopiga väetamisel. Terakultuuride saak jäi põua
tõttu 2018. a 1,4-2,6 korda väiksemaks kui 2017. a
Suvinisu terade toorproteiini ja kleepvalgu sisaldus olid 2018. a kõrged nii mahekui tavaviljeluses ning tavaviljeluses kõrgemad kui maheviljeluses. Kalisopiga
väetamisel jäi terade toorproteiinisisaldus ja sellega seotud kleepvalgusisaldus
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mõnevõrra madalamaks kui mitteväetamisel või sõnnikuga väetamisel. Samas gluteenisisaldus, millest oleneb ka
kleepvalgu kvaliteet, maheväetisega väetamisel suurenes. Sarnased tulemused ilmnesid ka 2016. a suvinisu Kalisopiga
väetamisel. Terade langemisarv suvinisu variantidel oluliselt ei erinenud ja oli kõrge. Terade mahukaal oli mõnevõrra
väiksem Kalisopi ja mineraalväetisega väetatud variantides. Segavilja kaera ja suviodra terade toorproteiinisisaldus oli
tavaviljeluses märgatavalt suurem kui maheviljeluses. Sõnniku mõjul suurenes toorproteiinisisaldus märgatavalt vaid
suviodra terades maheviljeluses.
Toetuste mittearvestamisel jäi enamuse kultuuride (suvinisu, kaer, suvioder, põldhein) variantide kattetulu
negatiivseks ehk kahjumisse. Toetuste juurdearvestamisel muutus enamuse variantide kattetulu positiivseks e
jõudis kasumisse. Suurim külvikorra kultuuride keskmine kattetulu saadi toetuste juurdearvestamisel maheviljeluses
mitteväetatud ainult Kalisopiga väetatud variantides (vastavalt 202 ja 220 euro/ha).. Samas tasus maheviljeluses
Kalisopiga väetamine kõrge terasaagi tõusu tõttu selgelt ära vaid suvinisul. Kaera ja suviodra saagitõus jäi Kalisopiga
väetamisel tagasihoidlikuks ja siin väetamine ennast ära ei tasunud.
Sõnnikuga väetamisel oli terakultuuride kattetulu sarnaselt varasematele aastatele oluliselt väiksem kui sõnniku
mitteandmisel nii tava- kui maheviljeluses. Tahesõnniku lagunemine mullas on aeglane ja saadav saagitõus
otsemõjuaastal ei kompenseeri sõnniku andmise kulutusi. Suvinisu ja –odra kattetulu oli tavaviljeluse mineraalväetise
variandis toetusi arvestamata vastavalt 104 ja -148 euro/ha, mineraalväetise + sõnniku variandis aga -131 ja -380 euro/ha.
Väetamata maheviljeluses oli suvinisu ja suviodra kattetulu toetusteta vastavalt -9 ja -155 euro/ha ning sõnnikuga
väetamisel -172 ja -338 euro/ha. Kalisopiga väetatud mahevariandis oli suvinisu ja –odra kattetulu toetusteta vastavalt
257 ja -231 euro/ha, kuid Kalisopi + sõnniku variandis 67 ja -388 euro/ha.
Külvikorra kultuuride keskmine kattetulu oli 2018. a tava- ja maheviljeluses märkimisväärselt väiksem kui 2017.
aastal. Nii oli külvikorra keskmine kattetulu toetuste mittearvestamisel 112 ja toetuste juurdearvestamisel 109
euro/ha väiksem, terakultuuridel keskmiselt vastavalt 36 ja 28 euro/ha väiksem kui 2017. a. Selle peamiseks põhjuseks
oli kultuuride oluliselt väiksem saagikus põua tõttu, kuigi teravilja kokkuostuhinnad olid märgatavalt kõrgemad.
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LISA 2. KATTETULU PÕLDHEINAROHKES KÜLVIKORRAS 2018. AASTAL
Näitaja
Põldhein Põldhein 2. Suvinisu Segavili Suvioder Põldheina Kultuurid Kultuuride Teravilja
1. a 2a 2-niidet
allakülv
kokku
keskmine keskmine
niidet
närbsiloks
närbsiloks
Müüdav silo- ja terasaak t/ha
Kattetulu toetusteta €/ha
Kattetulu toetustega €/ha
Omahind €/kg
Toetuste osakaal kogutulust,
%
Müüdav silo- või terasaak
t/ha
Kattetulu toetusteta €/ha
Kattetulu toetustega €/ha
Omahind €/kg
Toetuste osakaal kogutulust,
%
Müüdav silo- või terasaak
t/ha
Kattetulu toetusteta €/ha
Kattetulu toetustega €/ha
Omahind €/kg
Toetuste osakaal kogutulust,
%
Müüdav silo- või terasaak
t/ha
Kattetulu toetusteta €/ha
Kattetulu toetustega €/ha
Omahind €/kg
Toetuste osakaal kogutulust,
%

11,349
-12
170
0,03

TAVA mineraalväetise ja sõnnikuga
10,278
3,376
2,284
2,031
-35
-131
-65
-380
140
60
127
-189
0,03
0,23
0,21
0,38

-97
-97
-

-720
212
-

-144
42
0,18

2,564
-192
-1
0,28

-

-

32

29

2,078
-148
43
0,27

-97
-97
-

-300
632
-

-60
126
0,14

2,587
-39
153
0,21

32

-

-

34

29

1,268
-338
-46
0,46

-97
-97
-

-547
738
-

-109
148
0,20

1,478
-182
93
0,32

54

-

-

51

50

37

38

23
32
32
TAVA mineraalväetisega

9,852
-33
150
0,03

8,818
-53
121
0,03

40

41

12,030
98
310
0,02

4,588
-3
245
0,03

39

66

10,008
71
284
0,02

1,835
-37
211
0,05

1,352
-9
258
0,20

1,286
-49
217
0,22

0,974
-155
137
0,36

-97
-97
-

-275
1 010
-

-55
202
0,17

1,204
-71
204
0,26

43

83

50

53

60

-

-

58

54

3,418
104
295
0,16

2,266
-73
119
0,21

23
32
MAHE sõnnikuga
1,785
-172
95
0,29

1,381
-36
230
0,21

44
51
MAHE väetamata

18

MAHE sõnniku ja Kalisopiga
Müüdav silo- või terasaak
t/ha
Kattetulu toetusteta €/ha
Kattetulu toetustega €/ha
Omahind €/kg
Toetuste osakaal kogutulust,
%
Müüdav silo- või terasaak
t/ha
Kattetulu toetusteta €/ha
Kattetulu toetustega €/ha
Omahind €/kg
Toetuste osakaal kogutulust,
%

11,710
6
219
0,03

9,704
-28
220
0,03

3,742
67
333
0,17

39

48

10,595
-9
204
0,03

9,702
-28
220
0,03

3,509
257
524
0,12

42

48

28

1,594
-77
189
0,23

1,415
-388
-96
0,47

-97
-97
-

-517
768
-

-103
154
0,19

2,250
-133
142
0,29

51

-

-

43

42

1,586
-77
190
0,23

0,979
-231
61
0,44

-97
-97
-

-184
1 101
-

-37
220
0,17

2,025
-17
258
0,26

48

60

-

-

45

45

27
48
MAHE Kalisopiga
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