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Kompleksuuring ja selle eesmärgid
2020. aastal alustati PMK Kuusiku katsekeskuses kompleksuuringu ühe osana uue külvikordade viljavahelduse
võrdluskatse sisseviimist. Uuringu eesmärgiks on MAHE ja KSM toetuse nõuetele vastava viljavahelduse mõjude
selgitamine, mida põllumajanduse keskkonnatoetuste (PKT) hindamise raames pole veel uuritud. Uuringu jaoks viiakse
sisse kaks MAHE ja KSM nõuetele vastavat (teravilja-ristiku ja teravilja-vahekultuuride) külvikorda ja võrdluseks üks
nõuetele mittevastav üksnes teraviljade viljavaheldusega külvikord (teravilja-mono). Kõik külvikorrad on 4-väljalised ja
taimekasvatussuunitlusega (Lisa 1).
Külvikorra rotatsiooni jooksul selgitatakse uurimisfaktorite mõju kultuuride umbrohtumuse, saagi, -kvaliteedi, kattetulu,
mulla toiteelementide ja orgaanilise aine sisaldusele, mulla NPK-üldbilansile, mullaorganismide tegevusele jm.
Uurimisfaktoritest rakendus viljelusviis (MAHE väetamata, MAHE väetisega, TAVA väetisega) võrdlusena 2020. aastal,
ülejäänud faktorid – viljavaheldus külvikorras (teravilja-ristiku, teravilja-vahekultuuride, teravilja-mono), mullaharimine
(tüükoorimine koos künniga, pindmine mullaharimine) rakenduvad võrdlusena 2021. aastast alates. Käesolevas aruandes
analüüsitakse seetõttu vaid viljelusviisi mõju kultuuride umbrohtumuse, saagi, -kvaliteedi ja kattetulu näitajatele. Lisaks
selgitatakse 2019. aastal samal katsealal lõpetatud külvikorrakatse eelkultuuri, väetamise ja keemilise taimekaitse
järelmõjusid uue katse kultuuridele 2020. aastal.
Aastate jooksul on kompleksuuringu teise osana teostatud uuringuid ka lühemaajalistes lisakatsetes. Neist kajastatakse
käesolevas aruandes erinevate maheväetistega väetatud punase ristiku haljasväetise mõju suvinisu ja kaera
saaginäitajatele ja kattetulule.
Kompleksuuringu metoodika on täpsemalt esitatud kompleksuuringu valdkonna metoodika kirjelduses.
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.

Umbrohtumus, saaginäitajad ja kattetulu sõltuvalt viljelusviisist külvikordade võrdluskatses

Uurimisfaktoritest rakendus 2020. aastal katse sisseviimise tõttu üksnes viljelusviiside (MAHE väetamata, MAHE
väetisega, TAVA väetisega) võrdlus. Katsevariantides väetati kultuure erinevate põhi- ja mikroväetiste ning väetiste
kogustega või ei väetatud üldse (Tabel 1). Maheviljeluses lähtuti väetusnormi määramisel sellest, et Patentkaliga
väetamisel oleks enam-vähem kaetud teraviljade K vajadus 3 t/ha terasaagi jaoks keskmise K-tarbega mullal (Kanger, J.,
jt, 2014). Esimene põhiväetis anti vahetult külvi eel mulda (1-1,5 cm külviseemnest sügavamale). Teine põhiväetis laotati
tavaviljeluses põllule teravilja võrsumise lõpus – kõrsumise alguses. Mikroväetised pritsiti kultuuridele lehekaudselt
valdavalt koos taimekaitsepreparaatidega.
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Tabel 1. Kultuuride väetamine põhi- ja mikroväetistega 2020. aastal
Viljelusviis

Mahe väetamata

Mahe väetisega

Kultuurid

Punane ristik,
põldhernes,
suvioder, suvinisu,
kaer, kaer punase
ristiku allakülviga
Punane ristik,
põldhernes,
suvioder, suvinisu,
kaer, kaer punase
ristiku allakülviga

Punane ristik

Põldhernes

Suvioder, kaer

Tava väetisega

Suvinisu

Kaer punase ristiku
allakülviga

Väetise
kaubanduslik
nimetus

Väetamise aeg

Väetise füüsiline
kogus:
põhiväetisel kg/ha
ja mikroväetisel
l/ha

Põhiväetise
toiteelementide
kogus kg/ha

-

-

-

-

Patentkali

22. aprill

123

K-31; S-21; Mg-7

23. aprill
põhiväetis + 3.
juuni mikroväetis

144 + 3

N-13; P-8; K-30; S4; Mg-2; B-0,03

23. aprill
põhiväetis + 3.
juuni + 22. juuni
mikroväetis

144 + 3 + 3

N-13; P-8; K-30; S4; Mg-2; B-0,03

23. aprill + 27. mai
põhiväetised + 3.
juuni + 15. juuni
mikroväetised

436 + 108 + 5 + 3

N-78; P-21; K-47;
S-11; Mg-4; B-0,09
ja N-28; S-14

23. aprill + 27. mai
põhiväetised + 3.
juuni + 15. juuni
mikroväetised

436 + 192 + 5 + 3

N-78; P-21; K-47;
S-11; Mg-4; B-0,09
ja N-50; S-25

23. aprill
põhiväetis + 3.
juuni + 15. juuni
mikroväetised

280 + 3 + 3

N-50; P-14; K-30;
S-7; Mg-3; B-0,06

YaraMila NPK (S) 912-25 (7) +
YaraVita Brassitrel
Bio (mikroväetis)
YaraMila NPK (S) 912-25 (7) +
YaraVita Brassitrel
Bio (mikroväetis)
YaraMila NPK(S)
18-11-13 (7) + ASN
26N+13S +
YaraVita Gramitrel
(mikroväetis) +
YaraVita Universal
Bio (mikroväetis)
YaraMila NPK(S)
18-11-13 (7) + ASN
26N+13S +
YaraVita Gramitrel
(mikroväetis) +
YaraVita Universal
Bio (mikroväetis)
YaraMila NPK(S)
18-11-13 (7) +
YaraVita Brassitrel
Bio (mikroväetis) +
YaraVita Universal
Bio (mikroväetis)
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Punase ristiku saaginäitajad

Punase ristiku ’Varte’ eelviljaks oli eelneva aasta varasemast katsest tulenevalt suvioder põldheina allakülviga. Punane
ristik külvati teravilja-ristiku külvikorda viidavale põllule 23. aprillil puhaskülvina ja künti peale hekseldamist ja
tüükoorimist talinisu külvieelse haljasväetisena mulda 24. augustil. Puhaskülvina külvati punane ristik katse sisseviimise
eripärast tulenevalt. Edaspidi külvatakse punane ristik juba suviteravilja allakülvina aasta enne talivilja külvi.
Punane ristik on kevadel külvatuna pika ja aeglase algarenguga. Tema kasv kiireneb oluliselt alles juuli teises poolesaugustis. Seetõttu pole tema biomass samal aastal külvates nii suur kui järgneval aastal või allakülvile järgneval
täiskasvuaastal.
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Joonis 1. Punase ristiku ’Varte’ maapealse massi saaginäitajad mahe- ja tavaviljeluses 2020. aastal

Mitteväetamisel jäi punase ristiku kasv kiduraks kasvuperioodi lõpuni. Väetamise mõjul suurenes ristiku saak aga oluliselt.
Nii oli maheviljeluses väetamisel Patentkaliga ristiku maapealne haljasmass 79% (9020 kg/ha) ja kuivmass 29% (834
kg/ha) suurem kui mitteväetamisel (Joonis 1). Tavaviljeluses suurenes ristiku maapealne haljasmass väetamisel
(kompleks- ja mikroväetis) aga 130% (14 880 kg/ha) ja kuivmass 63% (1771 kg/ha). Väetamine suurendas oluliselt ka
ristiku maapealse massi toorproteiinisisaldust kuivaines. Kui mitteväetamisel oli maheviljeluses ristiku
toorproteiinisisaldus (10. august) vaid 11,2%, siis väetamisel Patentkaliga 18,5% ja tavaviljeluses NPK väetisega väetades
15,6%. Ka varasemas uuringus, samal katsealal, kus punase ristiku rohket põldheina väetati Patentkaliga, oli põldheina
toorproteiinisisaldus mõnevõrra suurem kui tavaviljeluses
NPK väetisega väetades (PMK, 2020u).
Patentkaliga väetamisel suurenes maheviljeluses
haljasväetiseks kasvatava punase ristiku maapealne
haljasmass 79 ja kuivmass 29%. Tavaviljeluses
suurenes NPK + mikroväetisega väetamisel
haljasmass aga 130 ja kuivmass 63%. Väetamine
suurendas oluliselt ka toorproteiini sisaldust nii
mahe- kui tavaviljeluses.
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Haljasväetiseks kasutatava punase ristiku maapealse massiga seoti väetamata maheviljeluses N-51, P-7 ja K-65 kg/ha,
Patenkaliga väetatud maheviljeluses N-108, P-9, K-88 kg/ha ja tavaviljeluses N-115, P-11 ja K-110 kg/ha. Võttes arvesse
ka juurtes (arvestuslikult 40% haljasmassist) sisalduvad toiteelemendid, võib õelda, et väetatud punase ristiku
haljasväetise väetusväärtus võib olla päris kõrge, mis annab võimaluse vähendada mineraalväetisenormi järgnevale
kultuurile. Kuigi järgnev kultuurtaim omandab neist elementidest vaid osa ja osa neist seotakse püsivamalt mulla
orgaanilise ja mineraalse varu koostisesse, siis teatav kogus neist elementidest (põhiliselt N ja K) ristiku kiire lagunemise
tõttu mulda kündmisel ka leostub. Seetõttu ei oleks leostumise vähendamiseks mõttekas haljasväetist sisse künda, kui
maa jääb sügisel paljaks. Talivili aitab neid liikuvaks muudetud toiteelemente aga paremini siduda. Suviteraviljade
kasvatamisel on aga mõistlikum haljasväetis sisse künda järgneval kevadel.
Põldherne saaginäitajad

Põldherne ’Pinoccio’ eelviljaks oli eelneval aastal suvioder põldheina allakülviga. Põldhernes külvati teraviljavahekultuuride külvikorda viidavale põllule 23. aprillil ja koristati 12. augustil.
Põldherne arengut pidurdas 2020. aastal märkimisväärselt mai 3. dekaadi
põud (1,3 mm sademeid), samuti suhteliselt väike sademete hulk
(keskmiselt 21,6 mm) juuni 1. ja 2. dekaadis. Seetõttu jäi herne kasv
kiduraks ja terasaak väikeseks. Kuivuse põhjustatud ebaühtlase tärkamise
tõttu oli põllul ka tühikuid.

Kuigi väetamine mahe- ja taviljeluses
suurendas põldherne terasaaki jäi herne
areng kiduraks mai 3. dekaadi põua ja
juuni 1. ning 2. dekaadi väheste
sademete tõttu.

Patentkaliga väetamisel oli põldherne terasaak maheviljeluses 19% (213
kg/ha) suurem kui mitteväetamisel (Joonis 2). Selline saagitõus on siiski suhteliselt tagasihoidlik. Tavaviljeluses suurenes
Põldherne terasaak jäi väikeseks mai 3.
terasaak väetamisel (kompleks- ja mikroväetis) aga 99% (1138 kg/ha). Väetamisel suurenes siin märgatavalt ka terade
dekaadi põua ja juuni 1. ning 2. dekaadi
toorproteiinisisaldus kuivaines.
väheste sademete tõttu.
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Joonis 2. Põldhernes ’Pinoccio’ saaginäitajad mahe- ja tavaviljeluses 2020. aastal
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Suvinisu umbrohtumuse ja saaginäitajad

Suvinisu ‘Hiie’ eelviljaks oli eelneval aastal põldherne ja kaera
segavili. Suvinisu külvati teravilja-vahekultuuride, teraviljaristiku ja teravilja-mono külvikorda viidavatele põldudele 24.
aprillil ja koristati 11. augustil. Suvinisus määrati lisaks
terasaagile ja -kvaliteedile ka umbrohtumus.

Suvinisus domineerisid 2020. aastal lühiealised
umbrohud, kuna vegetatiivselt levivad umbrohud olid
uuele katsele ülemineku tõttu suuremas osas
glüfosaadiga hävitatud eelneva aasta sügisel. Lühiealiste
umbrohtude mass oli suhteliselt kõrge maheviljeluses ja
sellel tasemel võis see vähendada ka terasaaki.

Tervikuna oli vegetatiivselt levivate umbrohtude (VLU)
maapealne toormass suvinisus kogu katsealal 2020. aastal
väike (Joonis 3). See tulenes ilmselt sellest, et kogu katseala töödeldi 2019. aasta sügisel glüfosaadiga ja hiljem künti, et
ühtlustada uue katse alustamiseks kogu katsealal umbrohtumus. Kuna eelnevatel aastatel oli VLU toormass katsealal
palju suurem (PMK, 2020u), näitab see, et glüfosaadiga pritsimine on VLU
osakaalu
tõhusalt vähendanud.
Umbrohtude
Suvinisus
domineerisid
2020. aastal lühiealised
maapealne toormass (juuli 1. dekaadis) kokku oli väetamata maheviljeluses
Patentkaliga
väetatud
umbrohud,jakuna
vegetatiivselt
levivad maheviljeluses
umbrohud olid
suuremas
eelneva aasta
sügisel hävitatud
praktiliselt võrdne. Samas oli VLU toormass väetamata maheviljeluses suurem
kuiosas
Patentkaliga
väetamisel.
Lühiealiste
glüfosaadiga
uuele
katsele
ülemineku
tõttu.
Lühiealiste
umbrohtude toormassi (LEU) puhul oli aga olukord vastupidine. Need erinevused on ka statistiliselt usutavad.
Põhilise
umbrohtude
mass
oli
suhteliselt
kõrge
maheviljeluses
osa umbrohtude toormassist moodustaski LEU toormass. Kuna LEU tärkavad põhiliselt mullaharimisel mulla pindmisseja
sellel tasemel
see vähendada
ka terasaaki. jäi
kihti toodud seemnete abil, ei mõjuta glüfosaadiga pritsimine oluliselt nende
levikut võis
järgneval
aastal. Tavaviljeluses
2020. aastal tänu täiendavale keemilisele umbrohutõrjele suvinisus (Tomahawk 200 EC 0,4 l/ha + Trimmer 500 WG 15
g/ha segu) umbrohtude maapealne toormass üle kuue korra väiksemaks kui maheviljeluses.
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Joonis 3. Suvinisu ’Hiie’ umbrohtumus ja terasaak mahe- ja tavaviljeluses 2020. aastal
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Suvinisu terasaaki Patentkaliga väetamine praktiliselt ei
mõjutanud. Terasaak oli siin isegi natuke väiksem kui
Teraviljale (segavili) järgneva suvinisu terasaaki
mitteväetamisel. Seda, et mineraalsete lämmastikuta
Patentkaliga väetamine maheviljeluses praktiliselt
maheväetiste mõju teraviljade terasaagile otseväetamisel võib
ei mõjutanud. Tavaviljeluses oli suvinisu terasaak
arvatavasti peamiselt tänu väetistega antud
sageli jääda väikeseks või praktiliselt olematuks, on esile tulnud
suurimale toiteelementide kogusele kõigist teravilja
ka varasemates katsetes Kuusikul (PMK, 2020u). Tavaviljeluses
saakidest suurim e 5363 kg/ha.
oli terasaak kompleks- ja mikroväetistega väetamisel aga 82%
(2420 kg/ha) suurem kui maheviljeluses mitteväetamisel ja
88% (2515 kg/ha) suurem kui maheviljeluses Patentkaliga. Suvinisu terasaak oli tavaviljeluses teravilja terasaakidest kõige
kõrgem (5363 kg/ha). Ilmselt on siin üheks põhjuseks ka see, et suvinisule anti tavaviljeluses kõige rohkem toiteelemente
Teraviljale (segavili) järgneva suvinisu terasaaki
(Tabel 1). Lämmastikku sai suvinisu kahe väetamisega näiteks 128 kg/ha
ja väävlit 36 kg/ha, suvioder ja kaer said aga N
Patentkaliga väetamine maheviljeluses praktiliselt
106 ja S 25 kg/ha.
ei mõjutanud. Tavaviljeluses oli suvinisu terasaak
peamiselt tänu
antud
Suvinisu `Hiie´arvatavasti
terade toorproteiini
ja väetistega
kleepvalgu
sisaldus jäi
suurimale
toiteelementide
kogusele
kõigist
teravilja
maheviljeluses nii mitteväetamisel kui Kalisopiga väetamisel
saakidest
suurim sisaldus
e 5363 kg/ha.
madalaks e alla 10%
ja kleepvalgu
alla 20% (Tabel 2).

Suvinisu terade toorproteiini ja kleepvalgu sisaldus
oli maheviljeluses mitteväetamisel ja väetamisel
Kalisopiga liiga madal ega vastanud toidunisu
nõuetele. Gluteenisisaldus oli aga liiga kõrge.
Tavaviljeluses olid kõik toidunisu kvaliteedinäitajad
heal tasemel tänu tasakaalustatud väetamisele.

Osadel katselappidel oli kleepvalgu sisaldus terades isegi nii
väike, et polnud laboris väljapestav. Kvaliteetse toidunisu
terade toorproteiinisisaldus peaks olema vähemalt 12% ja
kleepvalgu
sisaldus
optimaalsena
25-32%.
Samas
gluteenindeks, millest oleneb ka kleepvalgu kvaliteet, oli
maheviljeluses liiga kõrge e üle 90% (optimaalne 60-90%). Terade langemisarv ja mahumass olid maheviljeluse
variantides aga optimaalsel tasemel.
Suvinisu terade toorproteiini ja kleepvalgu sisaldus
Tabel 2. Suvinisu ‘Hiie’ terasaagi kvaliteedinäitajad mahe- ja tavaviljeluses 2020. aastal
oli maheviljeluses mitteväetamisel ja väetamisel
Kalisopiga liiga madal ega
Toorproteiin
vastanud toidunisu
Viljelusviis
Kleepvalk, %
Gluteenindeks, %
nõuetele. Gluteenisisaldus
oli aga %
liiga kõrge.
kuivaines,
Tavaviljeluses olid kõik toidunisu kvaliteedinäitajad
94 – osadel
heal tasemel arvatavasti tänu tasakaalustaud18,2 – osadel
Mahe väetamata
9,6
proovidel
proovidel
väetamisele.
mitteväljapestav
mittemääratav

Mahe väetatud (Kalisop)

9,4

16,0 – osadel
proovidel
mitteväljapestav

Tava väetatud (kompleksja mikroväetis)

13,8

31,3

Langemisarv, sek

Mahumass, g/l

260

797

94 – osadel
proovidel
mittemääratav

265

797

69

268

798

Seevastu tavaviljeluse toidunisu kvaliteedinäitajad olid kõik head. Teada on, et korraliku toidunisu kvaliteedi saamiseks
peab nisu kasvuajal saama lisaks teistele toiteelementidele piisava koguse kergesti omastatavat lämmastiku. Samuti ei
tohiks kasvuperiood olla liiga sademeterikas, jahe ja vähese päikesepaistega. Loomulikult peab olema ka toidunisuks
sobiv sort. Kuna nisu väetamine lämmastiku ja muude elementidega oli tavaviljeluses suhteliselt korralik ja ilmastik ning
sort samuti sobivad, tagas see arvatavasti ka nisu terade hea kvaliteedi. Maheviljeluses aga ühes variandis ei väetatud
üldse ja väetusvariandis lämmastikku ei antud. Arvatavasti olid need ka
oluliseks põhjuseks, miks ei suudetud siin saavutada nõuetele vastavat
terade proteiini, kleepvalgu ning gluteenindeksi sisaldust.
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Kaera umbrohtumus ja saaginäitajad ning kaerale allakülvatud punase ristiku saaginäitajad

Kaera ‘Kalle’ eelviljaks oli eelneval aastal suvinisu. Teravilja-vahekultuuride ja teravilja-mono külvikorda viidavatele
põldudele külvati kaer puhaskülvina. Teravilja-ristiku külvikorda viidavale põllule külvati kaerale veel lisaks allakülvina
punane ristik ’Varte’. Nii kaer kui ristik külvati 23. aprillil. Teravilja-ristiku külvikorras oli allakülvi tõttu kaera külvisenorm
maheviljeluses 24% ja tavaviljeluses 30% väiksem. Kaer koristati 18. augustil. Kaerast määrati lisaks terasaagile ja –
kvaliteedile ka umbrohtumus nagu suvinisuski.
Sarnaselt suvinisule oli VLU maapealne toormass kaeras kogu katsealal 2020. aastal väike ja LEU toormass aga kordades
suurem(Joonis 4). Seegi tulenes ilmselt sellest, et kogu katseala töödeldi 2019. aasta sügisel glüfosaadiga ja hiljem künti.
Sellega hävitati enamus VLU, kuid iga aasta kevadel seemnetest
tärkavate LEU osakaalu ei suudetud märkimisväärselt
Sarnaselt suvinisule domineerisid ka kaeras 2020.
vähendada. Umbrohtude maapealne toormass (juuli 1.
aastal lühiealised umbrohud, kuna vegetatiivselt
dekaadis) kokku oli väetamata maheviljeluses ja Patentkaliga
levivad umbrohud olid põhiliselt hävitatud eelneva
väetatud maheviljeluses allakülvita kaeras suhteliselt võrdne,
aasta sügisel glüfosaadiga uuele katsele ülemineku
tõttu. Lühiealiste umbrohtude mass oli suhteliselt
sarnaselt suvinisuga. Kuid ristiku allakülviga kaeras oli LEU
kõrge maheviljeluses.
toormass Patentkaliga väetamisel märgatavalt suurem
(statistiliselt usutav). Nagu nisuski, oli VLU toormass väetamata
maheviljeluses natuke suurem kui Patentkaliga väetamisel.
Tavaviljeluses
jäi allakülvita kaeras ilmselt tänu täiendavale keemilisele umbrohutõrjele (Tomahawk 200 EC 0,4 l/ha +
Sarnaselt suvinisule domineerisid ka kaeras 2020.
Trimmer
WG 15 g/ha
segu) kuna
umbrohtude
maapealne toormass 4-5 korda väiksemaks kui maheviljeluses. Allakülviga
aastal500
lühiealised
umbrohud,
vegetatiivselt
kaeras
pritsiti
umrohutõrjeks
Basagran
480-ga
(2 l/ha). Kuna Basagrani mõju jäi umrohtudele tervikuna oluliselt
levivad umbrohud olid suuremas osas eelneva aasta
nõrgemaks
kuihävitatud
allakülvita
kaeras herbitsiidide
segu mõjul, oli siin ka umbrohtude toormass oluliselt suurem (2,6 korda).
sügisel
glüfosaadiga
uuele katsele
ülemineku tõttu. Lühiealiste umbrohtude mass oli
suhteliselt kõrge maheviljeluses ja sellel tasemel
võis see vähendada ka terasaaki.

Ka kaeral avaldus statistiliselt usutav seos terasaagi suurenemise ja LEU vähenemise vahel.
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Joonis 4. Kaer ’Kalle’ umbrohtumus ja terasaak mahe- ja tavaviljeluses 2020. aastal

Maheviljeluses oli kaera areng suhteliselt hea. Terasaagid olid siin
teraviljadest kõige suuremad ehk üle 3 t/ha kohta. Sarnaselt
Sarnaselt suvinisule ei mõjutanud Patentkaliga
suvinisule ei mõjutanud Patentkaliga väetamine praktiliselt üldse
väetamine praktiliselt üldse maheviljeluses
terasaagi muutust. Kuna ka varasemas külvikorrakatses ilmnesid
teraviljale järgneva kaera terasaaki.
lämmastikuta maheväetistega teraviljade otseväetamisel sarnased
Maheviljeluses tuleks seega leida lahendused,
tulemused, tõstatab see küsimuse, kas selliseid maheväetisi on üldse
kuidas nende väetiste tõhusust suurendada.
majanduslikult otstarbekas teraviljadele otse anda. Maheviljeluses
tuleks seega leida lahendused, kuidas nende väetiste tõhusust suurendada.
Tavaviljeluses väetati punase ristiku allakülvi tõttu kaera tulenevalt veeseaduses lubatud lämmastikunormist (50 kg/ha)
lähtuvalt ja kasutatud kompleksväetisega anti toiteelemente (N, P, K, S, Mg) kokku 104 kg/ha (Tabel 1). Allakülvita kaerale
anti aga toiteelemente kaks korda rohkem - kokku 211 kg/ha. Kaera võrsumine ja areng oli hea nii suurema
külvisenormiga ja suurema väetisekoguse andmisel kui ka väiksema külvisenormi ja väetisekogusega väetamisel.
Mõnevõrra üllatuslikult ei erinenudki kaera terasaagid sealjuures üksteisest märkimisväärselt, mis näitab, et suurem
külvisenorm ja väetisekogus polnudki kaerale olemasolevates tingimustes vajalik. Tavaviljeluses oli allakülvita kaera
terasaak kompleks- ja mikroväetistega väetamisel 47% (1563 kg/ha) suurem kui maheviljeluses mitteväetamisel ja 53%
(1691 kg/ha) suurem kui maheviljeluses Patentkaliga, allakülviga kaeral vastavalt 35% (1216 kg/ha) ja 33% (1152 kg/ha).
Kaerale allakülvatud punase ristiku ’Varte’ maapealse biomassi kogus
määrati haljas- ja kuivmassina 28. oktoobril. Haljasmass oli kõige
Kaerale allkülvatud punase ristiku maapealne
haljas- ja biomass oli suurim maheviljeluses
suurem Kalisopiga väetatud maheviljeluses, mis oli 26% (1960 kg/ha)
Patentkaliga väetamisel. Tavaviljeluses
suurem kui mitteväetamisel ja koguni 88% (4500 kg/ha) suurem kui
pidurdas allakülvi arengut kaera tihe kasv.
tavaviljeluses (Joonis 5).
Kuivmass oli Kalisopiga
väetamisel aga 28% (158 kg/ha) suurem võrreldes mitteväetmisega ja 30%
Kaerale allkülvatud punase ristiku maapealne
(164 kg/ha) suurem kui tavaviljeluses.
Biomassiolitoorproteiinisisaldus
haljas- ja biomass
suurim maheviljeluses oli
Patentkaliga väetamisel. Tavaviljeluses
Eesti maaelu arengukava 2014-2020
ja 5. prioriteedi
hindamine
pidurdas 4.allakülvi
arengut kaera
tihe kasv.
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tavaviljeluses oluliselt väiksem. Seda, et tavaviljeluses jääb biomassi areng tagasihoidlikumaks, on sageli esinenud ka
varasemas katses. Nimelt pidurdab tavaviljeluses tihe teravili tugevalt allakülvi arengut.
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Joonis 5. Kaerale allakülvatud punase ristiku ‘Varte’ maapealse massi saaginäitajad mahe- ja tavaviljeluses 2020. aastal

Allakülvatud ristiku maapealse massiga seoti väetamata maheviljeluses lämmastikku 32, Patenkaliga väetatud
maheviljeluses 40 ja tavaviljeluses 19 kg/ha. P ja K sisaldust ei määratud.

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi hindamine

Kompleksuuring mahe- ja tavaviljelusest
Suviodra saaginäitajad

Suviodra ’Maali’ eelviljaks oli eelneval aastal ühel väljal punase ristiku rohke põldhein ja teisel väljal suvioder põldheina
allakülviga. Suvioder külvati teravilja-vahekultuuride,
teravilja-ristiku ja teravilja-mono külvikorras olevatele
Põldheinale järgneva mahesuviodra terasaak suurenes
Patentkaliga väetamisel 29% (675 kg/ha) ehk saagimuutus
põldudele 23. aprillil ja koristati 10. augustil.
oli suurem kui teistel teraviljade järel kasvanud
Maheviljeluses oli Patentkaliga väetamisel suviodra
terakultuuridel. Arvatavasti tulenes see suures osas
terasaak põllul, mille eelviljaks oli põldheina allakülviga
eelnevalt väetatud põldheina biomassi muldakündmisel
suvioder, 15% (397 kg/ha) ja põllul, kus suviodra
vabanenud suurema koguse toiteelementide mõjust odra
eelviljaks oli 2-aastane punase ristikurohke põldhein,
terasaagile. Tavaviljeluses, kus anti väetistega rohkem
29% (675 kg/ha) suurem kui mitteväetamisel (Joonis 6).
toiteelemente, suurenes suviodra terasaak
Põldheinale järgneva suviodra saagimuutus Patentkaliga
põldheinajärgsel põllul koguni 107% (2538 kg/ha).
väetamisel oli selgelt suurem kui teistel sama normiga
(123 kg/ha) väetatud teraviljadel, kuid mille eelkultuur oli
teravili. Suures osas võis see tuleneda odrale eelneva ja maheväetistega väetatud põldheina massi lagunemisel
vabanenud toiteelementide (eriti N) mõjust. Nimelt näitas eelnevatel aastatel samal katsealal teostatud külvikorrauuring
ilmekalt, et maheväetisega väetatud põldheina saagikus võib suureneda mitu korda ja seoses sellega ka biomassiga
seotud toiteelementide sisaldus (PMK, 2020u). Kevadel sisseküntuna need toiteelemendid põldheina lagunemisel
vabanesid ja selle tagajärjel suurenes järgneva suvinisu terasaak ligikaudu kaks korda.
Suviodrale eelnevalt künti põldhein aga mulda mitte kevadel, vaid eelneva aasta sügisel. Sooja sügise ja talve tõttu
lagunes see arvatavasti suures osas juba sellel perioodil ning märkimisväärne osa toiteelementidest leostus või muudeti
raskemini omastatavaks. Selle tõttu oli biomassist pärinevate omastatavate toiteelementide osa kevad-suvel väiksem ja
suviodra terasaagile nii suurt mõju ei avaldanud kui varem suvinisule. Loomulikult tuleb siin arvestada ka suvinisu ja –
odra liigilist eripära haljasväetisest pärinevate toiteelementide kasutamisel.
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Joonis 6. Suvioder ’Maali’ saaginäitajad mahe- ja tavaviljeluses 2020. aastal
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Ka 2019. aastal suviodrale allakülvatud põldheina biomass suurenes maheväetisega väetamisel ja selle massi
muldakündmisel vabanes ilmselt rohkem toiteelemente, mis tagas arvatavasti ka 2020. aastal põllule külvatud suviodra
terasaagi märgatava suurenemise (397 kg/ha).
Tavaviljeluses suurenes allakülviga suviodra järgsel põllul suviodra terasaak väetamisel (kompleks- ja mikroväetistega)
63% (1660 kg/ha). Sellel põllul, kus eelviljaks oli aga ristikurohke põldhein, suurenes odra saagikus väetamisel koguni
107% (2538 kg/ha). Lisaks oli terasaak siin 15% (621 kg/ha) suurem kui eelmisel variandil. See vahe võis osaliselt tuleneda
ka põldheina kui suviodrale parema eelvilja mõjust, mis avaldus just korralikul väetamisel. Suurem saagitõus
tavaviljeluses tuli kindlasti ka suuremast väetistega antud toiteelementide koguse mõjust, eriti lämmastikust (106 kg/ha),
mida Patentkali ei sisalda üldse. Oluliselt suurenes tavaviljeluses väetamisel ka terade toorproteiinisisaldus kuivaines.
Vahekultuuride segu saaginäitajad

Vahekultuuride segu külvati toiteelementide ja süsiniku sidumiseks teravilja-vahekultuuri külvikorda minevatele
põldudele suvinisu ja –odra järel 14. augustil. Enne külvi tehti põldudel ka tüükoorimine. Segusse võeti tatar (18,7 kg/ha),
kesaredis ning keerispea (mõlemad 2,7 kg/ha). Vahekultuuride maapealne biomass määrati 28. oktoobril. Vahekultuuride
biomassi hulka on lisaks külvatud kultuuridele arvestatud ka varisest tärganud teraviljataimede ja umbrohtude biomass,
kuna ka need seovad liikuvaid toiteelemente, vähendades leostumist. Pool vahekultuuride pinnast künti mulda 9.
novembril. Teine pool jäeti aga mulda harimata.
Vahekultuuride kasv jäi suhteliselt tagasihoidlikuks. Nende tärkamist pidurdas vähene sademete hulk augustis. Ka hiljem,
septembri 2. ja 3. dekaadil ning oktoobri 1. dekaadil oli sademeid vähe, mis pidurdas vahekultuuride arengut.
Väetist saanud mahe- ja tavaviljeluse variantides oli vahekultuuride
maapealne biomass suurem kui väetamata variandis. Seega oli nende
Suvinisu ja –odra järel külvatud
variantide mullas sügisperioodil rohkem liikuvaid toiteelemente, mida
vahekultuuride segu haljas- ja biomass oli
suurim tavaviljeluses. Tervikuna jäi aga
vahekultuurid said siduda. Kõige suurem oli vahekultuuride haljas- ja
vahekultuuride kasv augusti ja septembri
kuivmass tavaviljeluses, mis oli vastavalt 34% (2030 kg/ha) ja 20% (143
väheste sademete tõttu tagasihoidlikuks.
kg/ha) suurem kui maheviljeluses väetamisel Patentkaliga ja 69% (3290
kg/ha) ning 45% (264 kg/ha) suurem kui väetamata maheviljeluses
(Joonis 7). Ka kuivaine toorproteiinisisaldus oli tavaviljeluses märgatavalt suurem kui maheviljeluses.
Suvinisu ja –odra järel külvatud
vahekultuuride segu haljas- ja biomass oli
suurim tavaviljeluses. Tervikuna jäi aga
vahekultuuride kasv augusti ja septembri
väheste sademete tõttu tagasihoidlikuks.
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Joonis 7. Vahekultuuride segu (tatar, kesaredis, keerispea) maapealse massi saaginäitajad mahe- ja tavaviljeluses 2020. aastal

Vahekultuurid sidusid 2020. aasta sügisperioodil maapealse massiga NPK ja C järgmiselt - väetamata maheviljeluses N19, P-1, K-9, C-222 kg/ha, Patenkaliga väetatud maheviljeluses N-23, P-2, K-10, C-272 kg/ha, tavaviljeluses N-30, P-2 ja K12, C-323 kg/ha.
Lisaks sügisperioodil biomassiga seotavale toiteelementide ja C kogusele on kõrreliste teraviljade järel kasvavate
vahekultuuride puhul oluline ka biomassi madal C ja N suhe. Nimelt laguneb madala (alla 30) C ja N suhte korral
vahekultuuride biomass kiiresti, mille tagajärjel vabanevat N saavad C rikast põhku lagundavad mullabakterid kasutada
enda elutegevuseks, mistõttu teravilja põhk laguneb oluliselt kiiremini. Vahekultuuride maapealse biomassi C/N suhe
oligi madal – maheviljeluses 12 ja tavaviljeluses 11.
Kultuuride kattetulu

Kultuuride kattetulude arvestamisel korrutati terasaak (väljaarvatud oma tarbeks jäetud seeme) müügihindadega ja
liideti võimalikud toetussummad (ÜPT, nn. rohestamise, MAHE ja KSM toetus, põllumajanduskultuuri üleminekutoetus,
MAHE sertifitseeritud seemne kasvatamise lisatoetus), millest lahutati muutuv– ning masintöökulud. Masintöökulude
leidmisel võeti aluseks Eesti Taimekasvatuse Instituudis tehtud mahe- ja tavaviljeluse kuluarvutused 400 ha suurusele
taimekasvatusettevõttele (Vesik, R., Tamm, K., 2017). Teraviljade kattetulus võeti arvestuse aluseks Eesti
Konjunktuuriinstituudi poolt avaldatud keskmised novembri kokkuostuhinnad 2020. aastal (EKI, 2021). Kui suvinisu ja
kaera seemne kvaliteedinäitajad vastasid toiduvilja nõuetele, arvestati ka müügihind kattetuluarvestuses toiduviljana,
kui kvaliteet oli madalam, siis söödaviljana. Kvaliteedi määramisel toidu- või söödaviljana võeti aluseks Baltic Agro AS
poolt kokku ostetava teravilja kvaliteedinõuded 2020. aastal (Baltic Agro, 2021). Põldherne keskmiseks müügihinnaks oli
199,09 €/t, toidunisul 184,20 €/t, söödanisul 171,72 €/t, toidukaeral 137,06 €/t, söödakaeral 121,55 €/t ning suviodral
155,75 €/t. Punast ristikut kasvatati haljasväetiseks ja sellele arvestati
Ilma toetusteta oli enamuse
tulupoolena vaid võimalikud toetused (ÜPT, nn. rohestamise, MAHE ja KSM
kultuuride
kasvatamise kattetulu
toetus), millest lahutati muutuv– ning masintöökulud.
negatiivne, toetuste
juurdearvestamisel aga positiivne.

Ilma toetusteta oli enamuse
kultuuride kasvatamise kattetulu
negatiivne, toetuste
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Toetusi arvestati maheviljeluses suvinisule ja -kaerale (koos MAHE sertifitseeritud seemne lisamaksega) kokku 321,82 ja
põldhernel ning suviodral (ilma sertifitseeritud seemne lisamakseta) 296,82 ning tavaviljeluses kõigil teraviljadel 221,82
€/ha. Punasele ristikule arvestati maheviljeluses toetusi kokku 247,60 ja tavaviljeluses 217,60 €/ha.

Kattetulu toetusteta €/ha

Toetuste mittearvestamisel oli teraviljadest vaid suviodra kattetulu nii maheviljeluse variantides kui tavaviljeluses
positiivne, suvinisul aga vaid väetamata mahe- ja tavaviljeluses (Joonis 8). Samas oli see positiivne kattetulu toetusteta
suhteliselt väike. Kergelt positiivseks jäi toetusteta ka maheviljeluses mitteväetamisel allakülviga kaera kattetulu.
Ülejäänud kultuuride ja viljelusviiside kattetulu jäi ilma toetusteta negatiivseks e kahjumisse. Kõrgeim positiivne kattetulu
toetusteta saadi tavaviljeluses suvinisul - 129 €/ha. Tavaviljeluses sai heade kvaliteedinäitajate tõttu nisu arvestada
kõrgema müügihinnaga toidunisuna ja kuna ka terasaak oli oluliselt kõrgem kui maheviljeluses, tasunuks tehtud muutuv(seeme, väetamine, taimekaitse) ja masinkulud toetuste arvestama jätmisel ära. Ka suvioder oli toetusteta tavaviljeluses
oluliselt kõrgema saagikuse tõttu maheviljelusest tasuvam. Punase ristiku, kaera, allakülviga kaera ja põldherne
kasvatamise kahjum oli aga tavaviljeluses toetusteta suurim.
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Joonis 8. Kultuuride kattetulu ilma toetusteta mahe- ja tavaviljeluses 2020. aastal
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Joonis 9. Kultuuride kattetulu koos toetustega mahe- ja tavaviljeluses 2020. aastal

Toetuste juurde arvestamine tõstis aga enamuse kultuuride ja viljelusviiside
kattetulu positiivseks ehk nende
Koos toetustega oli kõigil
kasvatamine oli kasumis (Joonis 9).
kultuuridel suurim kattetulu
Toetused moodustasid teraviljade
Punase ristiku haljasväetiseks
väetamata maheviljeluses.
keskmisest kogutulust väetamata
kasvatamisel tava- ja väetatud
maheviljeluses 45%, väetatud
maheviljeluses ei kompenseerinud toetused tehtud kulutusi muutuv- ja
maheviljeluses 44% ja tavaviljeluses 26%.
masinkuludesse ja kattetulu jäi siin negatiivseks. Väikesesse kahjumisse
tavaviljeluses jäi ka kaera kattetulu. Kusjuures allakülviga kaera kattetulu oli positiivne isegi hoolimata allakülvile tehtud
lisakuludest. See tulenes peamiselt sellest, et kuigi allakülvita kaera väetati ligikaudu kaks korda suurema toiteelementide
kogusega kui allakülviga kaera (Tabel 1), terasaagid oluliselt ei erinenud (Joonis 4). Allakülvi tõttu külvati kaer ka väiksema
külvisenormiga ja kulutused seemnele olid väiksemad kui puhtalt külvatud kaerapõllul. Lisaks arvestati allakülviga kaera
seeme parema kvaliteedi tõttu toidukaera kõrgema müügihinnaga, allakülvita kaer oli aga madalama kvaliteedi tõttu
söödakaera hinnaga.
Kõigilt kultuuridelt saadi suurim kattetulu toetuste juurde arvestamisel väetamata maheviljeluses. Kultuuride keskmisena
oli see väetamata maheviljeluses 286, väetatud maheviljeluses 213 ja tavaviljeluses 122 €/ha. Toetused moodustasid
teraviljade keskmisest kogutulust väetamata maheviljeluses 45, väetatud maheviljeluses 44 ja tavaviljeluses 26%.
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Erinevate maheväetistega väetamise mõju haljasväetiseks kasvatatavale punasele ristikule ja
haljasväetise mõju suvinisu ning kaera saaginäitajatele

See katse oli jätkuks varasematel aastatel punase ristiku haljasväetise väetamise katsetele maheviljeluses kasutada
lubatud Kalisopi ja Patentkaliga. Nimelt püüti selgitada, kas oleks võimalik nende väetiste mõju teraviljade saagikusele
suurendada, kui neid anda eelnevalt haljasväetisele. Need mineraalväetised sisaldavad küll rohkesti kaaliumi ja väävlit,
kuid ei sisalda teraviljade saagikuse tõstmiseks olulisimat elementi – lämmastikku. Mineraalset lämmastikväetist ei tohi
maheviljeluses aga kasutada. Eelnevad uuringud Kuusikul näitasid, et kui suviteravilju nende väetistega otse väetati, jäi
nende mõju terasaagile suhteliselt väikeseks ega tasunud kattetulu arvestuses ära. Kui aga eelnevalt väetati punast
ristikut haljasväetiseks või ristikurohket põldheina, suurenes põldheina biomass vähemalt paar korda ja koos sellega ka
seotud NPK sisaldus. Külviaasta kevadel künti see biomass mulda ja sealt vabaneva NPK mõjul suurenes järgneva suvinisu
tersaak kuni kaks korda. Selline viljelusviis tasus selgelt ära ka kattetulu arvestuses.
Käesolevas katses suurendati võrreldavate maheväetiste hulka, et selgitada, kui tõhusad on erinevad maheväetised
haljasväetise väetamisel, nende toimet omavahel võrreldes.
Katsega alustati 2019. aastal, mil punast ristikut väetati kevadel Labinor P-30, Ecoplanti, Patentkali ja Kalisopiga. Ühte
varianti katse kontrollina ei väetatud (Tabel 3). Väetusnormi määramisel lähtuti sellest, et Ecoplanti, Patentkali ja Kalisopi
puhul oleks enam-vähem kaetud teraviljade K vajadus 3 t/ha terasaagi jaoks keskmise K-tarbega mullal (Kanger et al.,
2014). Labinori puhul lähtuti aga P vajadusest. Punase ristiku maapealne mass hekseldati kaks korda (juunis ja augustis)
põllule. Hekseldamise mõjul tekib ristikul kasvuperioodi jooksul suurem biomass, mis võimaldab ka rohkem
toiteelemente haljasväetisena siduda.
Tabel 3. Punase ristiku haljasväetise väetamine 2019. aastal

Viljelusviis

Väetamata

Väetise liik

Väetise füüsiline kogus
kg/ha

Väetise toiteelementide
kogus kg/ha

-

-

-

Orgaaniline

101

N-1, P-13, Ca-26

Väetatud Ecoplantiga

Orgaanilis-mineraalne

110

P-3, K-27, S-4, Ca-13, Mg-6
+ B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

Väetatud Patentkaliga

Mineraalne

121

K-30, S-20, Mg-7

Väetatud Kalisopiga

Mineraalne

74

K-31, S-13

Väetatud Labinor P-30-ga

Kuigi väetistega mulda antud toiteelementide kogused olid erinevad, suurendasid kõik maheväetised punase ristiku
maapealset haljas- ja kuivmassi oluliselt (Joonis 10). Samas ei erinenud ristiku saagid erineval väetamisel omavahel suurel
määral. Nii suurenesid Labinoriga väetamisel haljas- ja kuivmass vastavalt 109 ja 89%, Ecoplantiga väetamisel 114 ja 80%,
Patentkaliga väetamisel 136 ja 97% ning Kalisopiga väetamisel 122 ja 89%. Mõnevõrra üllatuslikult suurenes fosforirikka
Labinoriga väetamisel ristiku mass enam-vähem samaväärselt kui kaaliumi-väävlirikaste Ecoplanti, Pantenkali ja
Kalisopiga väetamisel, kuigi Labinor K ja S ei sisalda. Oluliselt tõusis väetamisel ka ristiku kuivaine toorproteiinisisaldus,
kusjuures Ecoplanti, Patentkali ja Kalisopiga väetamisel oli toorproteiinisisaldus siiski suurem kui Labinoriga väetamisel.
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Joonis 10. Haljasväetiseks kasvatatud punase ristiku maapealse massi saaginäitajad erinevate maheväetiste kasutamisel
maheviljeluses 2020. aastal

Kuna väetamisel ristiku maapealne mass oluliselt suurenes, seoti
selle massiga ka suur kogus NPK-d. Nii seoti väetamata ristiku
maapealse biomassiga N-82, P-8 ja, K-69 kg/ha, Labinoriga
väetamisel N-186, P-14, K-152 kg/ha, Ecoplantiga väetamisel N206, P-14, K 159 kg/ha, Patentkaliga väetamisel N-217, P-16, K174 kg/ha ja Kalisopoga väetamisel N-203, P-16, K-180 kg/ha.
Sellise suure toiteelementide sisaldusega haljasmassi pole
mõistlik künda mulda sügisel, kui põllule ei külvata talivilja, sest
massi lagunemise tõttu võib leostuda suur kogus toiteelmente.

Lämmastikuta maheväetised suurendasid oluliselt
haljasväetiseks kasvatatava punase ristiku
maapealset biomassi ja selle massi muldakündmise
järgselt ka suvinisu ja kaera terasaaki ning
parandasid saagikvaliteeti. Teraviljade
otseväetamisel jäi nende mõju aga väikeseks.

Leostumise vältimiseks küntigi punane ristik haljasväetiseks mulda 2020. aasta aprillis ja järelkultuurina kasvatati põllul
suvinisu ning kaera, mis külvati 24. aprillil ja koristati 18. augustil.
Maheväetistega väetatud punase ristiku haljasväetise järel suurenesid suvinisu ja kaera terasaagid oluliselt võrrelduna
mitteväetamisega (Joonis 11). Haljasväetise Labinoriga väetamisel oli terasaagitõus mõnevõrra väiksem kui teiste
väetistega väetamisel (statistiliselt usutav erinevus) e suvinisul 36% (780 kg/ha) ja kaeral 37% (944 kg/ha). Ecoplantiga
haljasväetise väetamisel suurenes terasaak suvinisul ja kaeral vastavalt 66% (1410 kg/ha) ja 59% (1504 kg/ha),
Patentkaliga väetamisel 60% (1290 kg/ha) ja 51% (1293 kg/ha), Kalisopiga väetamisel 61% (1301 kg/ha) ja 47% (1195
kg/ha). Kaer oli katses natuke suurema terasaagiga kui suvinisu.
Kontrolliks viidi katsesse sisse ka variant, kus haljasväetiseks kasvatatavat punast ristikut ei väetatud, kuid sellele
järgnevale suvinisule ja kaerale anti külviseelselt mulda Kalisopi sama normiga kui haljasväetise väetamisel ( K-31, S-13
kg/ha). Sellisel teravilja otseväetamisel suurenes terasaak aga oluliselt vähem – suvinisul 15% (323 kg/ha) ka kaeral 4%
(114 kg/ha).
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Joonis 11. Erinevate maheväetistega väetatud punase ristiku haljasväetise järgse suvinisu ‘Hiie’ ja kaer ‘Kalle’ terasaak 2020. aastal

Nisu ja kaera määramisel toidu– või söödaviljana võeti aluseks Baltic Agro AS kvaliteedinõuded teraviljale 2020. aastal
(Baltic Agro, 2021). Nii suvinisu ‘Hiie’ kui kaera ‘Kalle’ terade toorproteiinisisaldus suurenes haljasväetise väetamisel
märkimisväärselt (Tabel 4). Sellele vaatamata jäi suvinisu terade toorproteiinisisaldus (alla 12%), samuti kleepvalgu
sisaldus (alla 25%) optimaalsest väiksemaks või madalaks. Sarnaselt eelnevas osas käsitletud nisule, oli osade
katseproovide terade kleepvalgusisaldus nii madal, et neist polnudki võimalik kleepvalku välja pesta ja seetõttu määrata
ka gluteenindeksit. Gluteeniindeks oli toidunisu jaoks liiga kõrge (üle 90) Ecoplanti, Patentkali ja Kalisopiga väetatud
haljasväetise järel. Toodud näitajate järgi vastas Labinori, Ecoplanti, Patentkali ja Kalisopiga väetatud haljasväetise järgse
suvinisu terasaagid üldiselt madalama kategooria (4. ja 5.) toiduvilja nõuetele. Väetamata haljasväetise järgse ja
väetamata haljasväetise järgse, kuid Kalisopiga otse väetatud nisu terasaagi kvaliteet vastas vaid söödavilja nõuetele.
Kaeral hinnatakse toidukaera kvaliteedinõuete puhul käsitletud näitajatest vaid mahumassi ja see ületas kõigis
variantides toidukaerale kehtestatud miinimumnõuet (540 g/l).
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Tabel 4. Erinevate maheväetistega väetatud punase ristiku haljasväetise järgse suvinisu ‘Hiie’ ja kaer ‘Kalle’ terasaagi
kvaliteedinäitajad 2020. aastal
Viljelusviis

Toorproteiin
kuivaines, %

Kleepvalk, %

Gluteenindeks, %

Langemisarv, sek

Mahumass, g/l

Suvinisu ‘Hiie’
Väetamata
haljasväetis
Väetamata
haljasväetis ja
Kalisop
suvinisule otse
Labinor P-30
haljasväetisele
Ecoplant
haljasväetisele
Patentkali
haljasväetisele
Kalisop
haljasväetisele

9,7

15,8

81

275

794

9,1

96 (ühel proovil),
enamusel
proovidest
mittemääratav

243

782

11,2

19,6 (ühel
proovil),
enamusel
proovidest
mitteväljapestav
22,4

89

263

797

11,0

22,1

91

259

799

11,0

20,2

96

242

794

10,4

21,7; ühest
proovist
mitteväljapestav

96; ühest
proovist
mittemääratav

243

793

Kaer ‘Kalle’
Väetamata
haljasväetis
Väetamata
haljasväetis ja
Kalisop
suvinisule otse
Labinor P-30
haljasväetisele
Ecoplant
haljasväetisele
Patentkali
haljasväetisele
Kalisop
haljasväetisele

10,9

-

-

-

575

10,2

-

-

-

578

12,0

-

-

-

581

11,9

-

-

-

572

11,9

-

-

-

577

11,3

-

-

-

579

Kattetulude arvestamisel lahutati haljasväetise kasvatamise võimalikest toetusummadest (ÜPT, nn. rohestamise, MAHE
toetus) muutuv– ning masintöökulud. Suvinisu ja kaera kogu terasaak korrutati müügihindadega ja liideti võimalikud
toetussummad (ÜPT, nn. rohestamise, MAHE ja KSM toetus, põllumajanduskultuuri üleminekutoetus, MAHE
sertifitseeritud seemne kasvatamise lisatoetus), millest lahutati teravilja kasvatamisega seotud muutuv– ning
masintöökulud. Lõplik kattetulu saadi haljasväetise ja teravilja kasvatamise kattetulu liitmisel. Masintöökulude leidmisel
võeti aluseks Eesti Taimekasvatuse Instituudis tehtud mahe- ja tavaviljeluse kuluarvutused 400 ha suurusele
taimekasvatusettevõttele (Vesik, R., Tamm, K., 2017).

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi hindamine

Kompleksuuring mahe- ja tavaviljelusest

Müügihindadeks võeti Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt avaldatud keskmised novembri nisu ja kaera kokkuostuhinnad
2020. aastal (EKI, 2021). Suvinisu müügihind toidunisuna oli 184,20 €/t ja söödanisuna 171,72 €/t, kaeral toidukaerana
137,06 €/t. Suvinisul arvestati haljasväetistega väetatud variantide terasaak kõrgema kvaliteedi tõttu toidunisu hinnaga
ja väetamata haljasväetise variantide terasaak madalama kvaliteedi tõttu söödanisu hinnaga.
Toetused (ÜPT, nn. rohestamise ja MAHE toetus) katsid 2019. aastal põhilise osa haljasväetise kasvatamisele ja
väetamisele tehtud muutuv- ja masinkuludest, kuid siiski mitte kõiki neist. Olenevalt variandist, jäi toetustega katmata 178 €/ha ja need lisati 2020. aastal suvinisu ja kaera kasvatamise kuludele.
Kuigi kaera terasaak oli suvinisust mõnevõrra kõrgem, jäi suvinisu kattetulu siiski märgatavalt suuremaks, kuna nisu
terasaagi müügihinnad olid kõrgemad. Toetuste mittearvestamisel jäi kergelt positiivseks vaid suvinisu kattetulu
Ecoplantiga väetatud haljasväetise (21 €/ha) ja Kalisopiga väetatud haljasväetise järel (1 €/ha). Ülejäänud nisu ja kaera
variantide kattetulu jäi aga negatiivseks (Joonis 12). Toetustega koos oli aga kattetulu kõigis variantides selgelt positiivne
(Joonis 13).
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Joonis 12. Suvinisu ja kaera kattetulu ilma toetusteta erinevalt väetatud punase ristiku haljasväetise järel 2020. aastal

Sarnaselt terasaagile, suurenes haljasväetiste eelneval väetamisel
Haljasväetiste väetamisel maheväetistega
maheväetistega märkimisväärselt ka kattetulu. Variandis, kus
suurenes haljasväetise järgse suvinisu ja kaera
haljasväetist polnud väetatud, kuid suvinisule ja kaerale anti
kattetulu märkimisväärselt.
külvieelselt Kalisopi otse, jäi kattetulu kõige madalamaks, sest väetise
arvelt saadud saagitõus oli liiga väike, kompenseerimaks väetamise
kulutused. Suurim kattetulu koos toetustega saadi haljasväetise Ecoplantiga väetamisel (suvinisul 566 €/ha, kaeral 442
€/ha). Haljasväetise väetamisel võrreldud väetussvariantidest saadi madalaim kattetulu Labinoriga väetamisel (suvinisul
461 €/ha, kaeral 367 €/ha), kuna terasaak oli siin samuti madalam.
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Joonis 13. Suvinisu ja kaera kattetulu koos toetustega erinevalt väetatud punase ristiku haljasväetise järel 2020. aastal

Kõik katsetulemused näitasid selgelt, et lämmastikuta kaaliumi- ja fosforirikaste maheväetiste tõhusust on võimalik
teraviljade väetamisel oluliselt suurendada, andes neid teravilja eelselt haljasväetiseks kasvatatavale punasele ristikule.
Oluliselt suurenes ka nende kasvatamise kattetulu. Kuid väetiste mõju jäi väikeseks, kui teravilja väetati otse.
Maheviljeluses toidunisu kvaliteedinõuetele vastava terade toorproteiini, kleepvalgu ja gluteenindeksi saamiseks on
probleemiks piisava koguse lämmastiku tagamine väetamisel. Samas ei tohi mineraalset lämmastikku maheviljeluses
anda. Kindlasti tuleks nii aretada kui sordivalikul eelistada nisu sorte, mis ei vaja intensiivset lämmastikuga väetamist,
kuid samas suudaks tagada toidunisu kvaliteedinõuete täitmise ka madalamal väetusfoonil.
Nende katsetulemusete alusel saab haljasväetiste kasutamist ja väetamist mahekülvikordes paremini planeerida.

Kokkuvõte kompleksuuringust
Külvikordade võrdluskatse mahe- ja tavaviljeluses

Uues külvikordade võrdluskatses suurenes maheviljeluses kasutada lubatud kaaliumi-väävlirohke
mineraalväetisega Patentkali väetades (K-31, S-21, Mg-7 kg/ha) haljasväetiseks kasvatatud punase ristiku ’Varte’
maapealne haljasmass 79% ja kuivmass 29%. Tavaviljeluses suurenes ristiku maapealne haljasmass kompleks- (N13, P-8, K-30, S-4, Mg-2) ja mikroväetisega väetamisel aga 130% ja kuivmass 63%. Väetamine suurendas oluliselt
ka ristiku maapealse massi toorproteiinisisaldust nii mahe- kui tavaviljeluses. Väetamisel seoti haljasväetise
suurema massiga ka oluliselt rohkem toiteelemente.
Allakülviga suviodrale järgnenud põldherne ’Pinoccio’ terasaak jäi mai 3. ja juuni 1. ning 2. dekaadi sademete
vaeguse tõttu väikeseks. Väetamine Patentkaliga (K-31, S-21, Mg-7 kg/ha) suurendas maheviljeluses herne
terasaaki 19% ja tavaviljeluses kompleks- (N-13, P-8, K-30, S-4, Mg-2) ja mikroväetisega väetamisel 99%.
Märkimisväärselt suurenes väetamisel ka terade toorproteiinisisaldus.
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Teraviljale järgneva suvinisu ’Hiie’ terasaaki Patentkaliga (K-31, S-21, Mg-7 kg/ha) väetamine praktiliselt ei
mõjutanud. Tavaviljeluses oli nisu terasaagitõus väetamisel kompleks- (N-128, P-21, K-47, S-36, Mg-4) ja
mikroväetistega aga 82% suurem kui mitteväetamisel. Tavaviljeluses oli nisu terasaak kõigist teraviljadest suurim
(5363 kg/ha), kuna nisu sai siin väetistega enim toiteelemente. Nii mahe- kui tavaviljeluses domineerisid
peamiselt lühiajalised seemnetega levivad umbrohud. Uuele katsele ülemineku tõttu olid katseala
umbrohtumuse ühtlustamiseks vegetatiivselt levivad umbrohud enamjaolt glüfosaadiga eelneva aasta sügisel
hävitatud. Tavaviljeluses jäi nisu kasvuaegse täiendava keemilise umbrohutõrje tõttu umbrohtumus
minimaalseks. Maheviljeluses oli aga lühiealiste umbrohtude osakaal suhteliselt märkimisväärne. Väetamisel
Patentkaliga oli nende umbrohtude maapealne mass suurim, mis näitab, et maheväetis võis nende arengut
mõnevõrra soodustada.
Suvinisu terade toorproteiini ja kleepvalgusisaldus oli maheviljeluses madal, gluteenindeks aga optimaalsest
kõrgem. Tavaviljeluses olid tänu tasakaalustatud väetamisele kõik määratud kvaliteedinäitajad (toorproteiin,
kleepvalk, gluteenindeks, langemisarv, mahukaal) optimaalsel toidunisule sobival tasemel.
Ka teraviljale järgnevas kaeras ’Kalle’ hävines katseala eelneval glüfosaadiga pritsimisel enamus vegetatiivselt
levivaid umbrohte ja maheviljeluses domineerisid 2020. aastal lühiajalised umbrohud. Allakülvita kaeras oli
tavaviljeluses tänu tõhusale kasvuaegsele keemilisele umbrohutõrjele (Tomahawk + Trimmer seguga) lühiealiste
umbrohtude maapealne mass väike, kuid allakülviga kaeras, kus pritsiti vähem tõhusa herbitsiidi Basagraniga,
märgatavalt suurem. Tavaviljeluses ei erinenud kompleks- ja mikroväetistega väetatud ja allkülvita kaera (N-106,
P-21, K-47, S-25, Mg-4) ja allakülviga kaera (N-50, P-14, K-30, S-7, Mg-3) terasaagid oluliselt, kuigi allakülvita
kaerale anti ligikaudu kaks korda rohkem toiteelemente ja külvisenorm oli suurem. Maheviljeluses oli kaera
terasaak teistest kasvatatud teraviljadest suurim. Patentkaliga (K-31, S-21, Mg-7 kg/ha) väetamisel kaera
terasaagile olulist mõju polnud sarnaselt suvinisuga. Väetamisel suurenes märgatavalt ka kaera terade
toorproteiinisisaldus. Kaerale allakülvatud punase ristiku maapealne biomass ja toorproteiinisisaldus olid
suurimad variandis, kus kaera oli väetatud Patentkaliga ja väikseim tavaviljeluses. Tavaviljeluses surus allakülvi
arengut alla tiheda kasvuga pealekülvatud kaer.
Põldheina allakülviga teraviljale järgneva suviodra ’Maali’ terasaak oli Patentkaliga (K-31, S-21, Mg-7 kg/ha)
väetatud variandis 15% (397 kg/ha) ja põllul, kus suviodra eelviljaks oli 2-aastane punase ristikurohke põldhein,
29% (675 kg/ha) suurem kui mitteväetamisel. Selline saagimuutus oli maheviljeluses Patentkaliga väetatud
teraviljadest selgelt suurim. Arvatavasti mõjutasid odra terasaagi suurenemist suures osas mulda küntud
põldheina lagunemisel vabanenud toiteelemendid (eriti lämmastik). Tavaviljeluses suurenes allakülviga teravilja
järgsel põllul suviodra terasaak väetamisel kompleks- (N-106, P-21, K-47, S-25, Mg-4) ja mikroväetistega 63%
(1660 kg/ha), kuid põldheina järgsel põllul koguni 107% (2538 kg/ha) ja sellel põllul oli oder ka märgatavalt
saagikam (vastavalt 4282 ja 4903 kg/ha). Oluliselt suurenes väetamisel ka terade toorproteiinisisaldus.
Suvinisu ja –odra järele külvatud vahekultuuride segu (tatar, kesaredis, keerispea) maapealne biomass ja seotud
NPK kogused olid maheviljeluses Patentkaliga väetatud ja tavaviljeluse variandis märgatavalt suuremad, kui
väetamata maheviljeluses. Seega sidus vahekultuuride segu väetatud variantides suurema koguse vabanenud
toiteelemente ja süsinikku. Sademete vaeguse tõttu oli vahekultuuride areng siiski suhteliselt tagasihoidlik.
Toetuste mittearvestamisel jäi enamuse kultuuride kattetulu negatiivseks ehk kahjumisse. Toetuste juurde
arvestamisel muutus kattetulu üldiselt positiivseks e jõudis kasumisse. Suurim kattetulu saadi kõigi kultuuride
puhul ja toetuste juurde arvestamisel väetamata maheviljeluses (keskmiselt
286 €/ha) ja väikseim tavaviljeluses (122 €/ha). Patentkaliga väetatud
maheviljeluses oli kultuuride keskmine kattetulu 213 €/ha. Seega polnud
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terasaagi tõus tavaviljeluses piisav, et oleks kompenseerinud väetamisele ja taimekaitsele tehtud kulutused
võrreldes maheviljelusega.
Haljasväetise väetamiskatse maheviljeluses

Haljasväetiseks kasvatatud punase ristiku väetamisel lämmastikuta maheväetistega (Labinor P-30, Ecoplant,
Patentkali ja Kalisop) suurenesid oluliselt ristiku maapealne mass (haljasmass 109-136%, kuivmass 80-97%) ja
haljasväetisele järgneva suvinisu ning kaera terasaak. Suurim terasaagi tõus (47-66%) saadi kaaliumi- ja
väävlirikaste maheväetistega Ecoplant, Patentkali ja Kalisop väetamisel. Labinoriga väetamisel oli terasaagi
suurenemine väiksem (36-37%). Haljasväetise väetamise järgselt paranes ka nisu ja kaera terade kvaliteet.
Märkimisväärselt suurenes kattetulu. Suurim kattetulu koos toetustega saadi haljasväetise Ecoplantiga
väetamisel (suvinisul 566 €/ha, kaeral 442 €/ha). Nisu ja kaera otseväetamisel Kalisopiga jäi terasaagitõus
väikeseks ja terade kvaliteet ei paranenud.
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