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Kompleksuuring ja selle eesmärgid  

2020. aastal alustati PMK Kuusiku katsekeskuses kompleksuuringu ühe osana uue külvikordade viljavahelduse 

võrdluskatsega. Uuringu eesmärgiks on MAHE ja KSM toetuse nõuetele vastava viljavahelduse mõjude selgitamine, 

mida põllumajanduse keskkonnatoetuste (PKT) hindamise raames pole veel uuritud. Uuringu jaoks viidi 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, toiteelementide leostumisele, mulla NPK-üldbilansile, 

mullaorganismide tegevusele jm. 

Kompleksuuringu teostamisest on täpsemalt kirjutatud kompleksuuringu metoodika osas.  

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.  

 

Väetamine, umbrohtumus, saagi-, kattetulu ja leostumise näitajad külvikordade võrdluskatses  

Uurimisfaktoritest rakendus 2021. aastal teist aastat viljelusviiside (MAHE väetamata, MAHE väetisega, TAVA 

väetisega) võrdlus. Kahel külvikorraväljal viidi 2020. a sügisel sisse ka erinev mullaharimine (pindmine harimine ja 

tüükoorimine koos künniga), mille mõjusid umbrohtumisele ja saagikusele näidatakse käesolevas aruandes kaera 

põllul. Kuna esimene külvikorrarotatsioon põldudel pole veel läbitud, ei saa erinevate külvikordade (teravilja-

vahekultuuri, teravilja ristiku ja teravilja-mono) viljavahelduse tervikmõju saagi- ja mullanäitajatele veel võrrelda. 

Erinevate eelkultuuride mõju talinisu terasaagile sai teataval määral siiski juba eristada. 

Katsevariantides väetati kultuure erinevate põhi- ja mikroväetiste kogustega või ei väetatud üldse (Tabel 1). 

Maheviljeluses lähtuti haljasväetiseks kasvatatava punase ristiku väetusnormi määramisel sellest, et väetamisel oleks 

ligikaudu kaetud teravilja K vajadus 3 t/ha terasaagi jaoks keskmise K-tarbega mullal (Kanger, et al., 2014). 

Mahesuvinisu ja -kaera väetati orgaanilise väetise Monterra Bio mõõdukate N-normidega. Selleks, et parandada 

toidunisu kvaliteedinäitajaid, oli suvinisu N norm siiski peaaegu kaks korda suurem kui kaeral,. Tavaviljeluses väetati 

kultuure suuremate toiteelementide normidega, kusjuures püüti järgida ka Väetamise ABC-s toodud soovitusi 

(Kanger, et al., 2014).  

Esimene põhiväetis anti mulda (2 cm külviseemnest sügavamale) vahetult külvi eel. Teine põhiväetis laotati 

tavaviljeluses talinisule kevadise kasvu alguses ja kolmas põhiväetis võrsumise lõpus – kõrsumise alguses. 

Suviteraviljadele anti teine põhiväetis samuti võrsumise lõpus – kõrsumise alguses. Mikroväetised pritsiti kultuuridele 

lehekaudselt koos taimekaitsepreparaatidega. 

 
  

https://pmk.agri.ee/sites/default/files/inline-files/5_Kompleksuuringu%20Lisa%201.%202021_ok.xls
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Tabel 1. Kultuuride väetamine põhi- ja mikroväetistega 2020.–2021. aastal 

Viljelusviis Kultuurid 
Väetise kaubanduslik 

nimetus 

Väetamise 

aeg 

Väetise 

füüsiline kogus: 

põhiväetisel 

kg/ha ja 

mikroväetisel 

l/ha 

Põhiväetise 

toiteelementide 

kogus kg/ha 

Mahe 

väetamata 

Punane ristik 

haljasväetiseks, 

põldhernes, suvioder, 

talinisu, suvinisu, kaer, 

kaer punase ristiku 

allakülviga 

- - - - 

Mahe 

väetisega 

Punane ristik 

haljasväetiseks 
Patentkali 22.04.2020 123 K-31; S-21; Mg-7 

Punane ristik 

haljasväetiseks 
Ecoplant Humi 12.04.2021 122 

P-4; K-23; S-3; Ca-

14; Mg-8 

Suvinisu Monterra Bio 10-7-1 20.04.2021 750 
N-75; P-23; K-6; S-

13; Ca-38; Mg-2 

Kaer, kaer punase ristiku 

allakülviga 
Monterra Bio 10-7-1 21.04.2021 400 

N-40; P-12; K-3; S-

7; Ca-20; Mg-1 

Tava 

väetisega 

Punane ristik 

haljasväetiseks 

YaraMila NPK (S) 9-

12-25 (7) + YaraVita 

Brassitrel Bio 

(mikroväetis) 

23.04. 2020 + 

03.06. 2020 
144 + 3 

N-13; P-8; K-30; S-

4; Mg-2; B-0,03 

Tava 

väetamata 

Punane ristik 

haljasväetiseks 
- - - - 

Tava 

väetisega 

Põldhernes 

NPK 13-19-19+6S + 

Phylgreen B, Mo 

(mikroväetis) 

20.04.2021 + 

25.05.2021 
276 + 3 

N-36; P-23; K-44; 

S-17 

Talinisu (YaraMila NPK(S) 

9-12-25 (7) väetati 

septembris teravilja-

vahekult ja teravilja-

mono kk, teravilja-ristiku 

kk väetati haljasväetist 

YaraMila NPK(S) 9-12-

25 (7) + ASN 26N+13S 

+ CAN 27+4S + Yara 

Vita Gramitrel 

(mikroväetis) + Yara 

Vita Universal Bio 

(mikroväetis) 

16.09.2020 + 

12.04.2021 + 

11.05.2021 + 

12.05.2021 + 

04.06.2021 

146 + 385+ 244 

+ 3 + 3 

N-13; P-8; K-30; S-

4, Mg-2; B-0,03 ja 

N-100; S-50 ja N-

66; S-10; Ca-20 

Suvinisu 
YaraMila NPK(S) 18-

11-13 (7) + CAN 

27+4S + Yara Vita 

20.04.2021 + 

25.05.2021 + 

385 + 370 + 3 + 

3 
N-69; P-19; K-42, 

S-10; Mg-4; B-0,08 
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Universal Bio 

(mikroväetis) + Yara 

Vita Gramitrel 

(mikroväetis) 

25.05.2021 + 

16.06.2021 

ja N-100; S-15; Ca-

30 

Kaer, suvioder 

YaraMila NPK(S) 18-

11-13 (7) + CAN 

27+4S + Yara Vita 

Universal Bio 

(mikroväetis) + Yara 

Vita Gramitrel 

(mikroväetis) 

20.04.2021 + 

25.05.2021 + 

25.05.2021 + 

16.06.2021 

385 + 152 + 3 

+3 

N-69; P-19; K-42, 

S-10; Mg-4; B-0,08 

ja N-41; S-6; Ca-12 

Kaer punase ristiku 

allakülviga 

YaraMila NPK(S) 18-

11-13 (7) + Yara Vita 

Universal Bio 

(mikroväetis) + Yara 

Vita Gramitrel 

(mikroväetis) 

20.04.2021 + 

25.05.2021 + 

16.06.2021 

385 + 3 +3 
N-69; P-19; K-42, 

S-10; Mg-4; B-0,08 

Suhteliselt madalate ööpäevaste õhutemperatuuride tõttu hilines kultuurtaimede aktiivse vegetatsiooni algus 2021. 

a eelneva aastaga võrreldes. Pikemalt vältasid ka öökülmad. Aktiivne taimede kasv algas siiski 9.–10. mail. Suhteliselt 

sagedaste väikeste sajuhulkade tõttu 14.–27. maini võrsusid teraviljad hästi. Samas pidurdas kultuurtaimede edasist 

kasvu tugevasti ning vähendas saagikust sademete vaegus ning kõrge õhutemperatuur (Joonis 1) alates juunist juuli 

3. dekaadi keskpaigani. Põua tõttu oli umbrohtude kasv maheteraviljades 2021. aastal suhteliselt tagasihoidlik. 

Tavaviljeluses pidurdas nende levikut lisaks veel herbitsiidiga pritsimine. Põua tõttu jäi ka fungitsiidide mõju 

terakultuuride haigustõrjel tavaviljeluses arvatavasti oluliselt väiksemaks kui tavaliselt. 

 

Joonis 1. Õhutemperatuur ja sademete hulk Kuusikul dekaadide järgi aprillist novembrini 2021. aastal 

Talinisu saaginäitajad 1. väljal 

Talinisu ’Fredis’ eelviljaks oli teravilja-vahekultuuri külvikorras põldhernes, teravilja-ristiku külvikorras puhaskülvis 

külvatud üheaastane punane ristik ja teravilja-mono külvikorras suvioder. Talinisu külvati 16. septembril 2020. a. 

Külviaeg hilines septembri esimese poole vihmasadude tõttu. Kuna aga sügis oli suhteliselt soe, jõudis nisu sügisel 
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areneda talvitumiseks sobivasse faasi ja talvitus korralikult. Talinisu koristati 20. juulil 2021. a. Suvise pika 

põuaperioodi tõttu valmis talinisu varem kui tavaliselt. 

Talinisu areng kevadel võrsumisest kuni pea loomisfaasini oli korralik, kuna 14.–27. maini oli sageli väiksemaid 

sajuhooge, mis võimaldas nisu veevajadust rahuldada. Edasi kuni talinisu valmimiseni kestis aga väheste sademete ja 

kõrgete õhutemperatuuridega põuaperiood (Joonis 1). Sademete puudusel jäi nisu tera väikeseks. Kusjuures 

tavaviljeluses oli tera kaks korda väiksem kui maheviljeluses, kuigi terade arv peas ja peapikkus oli tavaviljeluses 

oluliselt suurem. See näitas kui terav oli konkurents vähese vee pärast terade moodustumisel. Väikese tera tõttu jäi 

terasaak ka oluliselt väiksemaks kui antud väetisekoguste (Tabel 1) abil eeldati saada.  

Maheviljeluses saadi suurim terasaak maheväetise variandis teravilja-ristiku külvikorras – 2714 kg/ha (Joonis 2). Seal 

oli punase ristiku haljasväetist 2020. a kevadel väetatud kaaliumi-väävlirikka maheväetise Patentkaliga (Tabel 1). Siiski 

jäi terasaagitõus siingi oodatust väiksemaks, kuid ületas ülejäänud mahevariantide saagikust 14–31% (341–635 

kg/ha). Varasemates katsetes, kus maheväetistega väetati järgneval täiskasvu aastal, kuid allakülvi teel rajatud 

punase ristiku rohket põldheina või punase ristiku haljasväetist, on saagitõus suvinisul ja talinisul olnud üle 40% ja 

sageli isegi ligi kahekordne. Kuna ristiku põld rajati seekord kevadel puhaskülvis ja ristiku mass ning seotud 

toiteelementide hulk oli seetõttu väiksem, võis ka selle mõju terasaaki väheneda. Teiselt poolt pidurdas 

terasaagitõusu väetamisel 2021. a põuaperiood. 

 

 

Joonis 2. Talinisu ‘Fredis’ terasaak erinevates külvikordades mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal 
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Teravilja-ristiku külvikorras oli mahevariantide 

(mahe väetamata ja mahe väetisega) terasaak 

suurem kui teistes külvikordades. Väikseim oli 

mahevariantide saagikus teraviljade 

viljavaheldusega (teravilja-mono) külvikorras, kus 

talinisu külvati suviodra järele, mis on talinisule 

vähem sobiv eelvili. Talinisule eelnenud 

põldhernest teravilja-vahekultuuris peetakse 

liblikõielisena samuti sobivaks eelviljaks ja siingi 

ületasid mahevariantide talinisu terasaagid 

suviodra järel külvatud talinisu terasaake. Seega 

avaldus katseaastal ka mõningal määral 

külvikorras sobivama eelvilja positiivne mõju nisu 

saagikusele maheviljeluses. Külvikorra 

viljavahelduste kumulatiivseid mõjusid kultuuride saagikusele saab hinnata siiski alles terve külvikorrarotatsiooni 

läbimise järel 2023. aastal. 

Tavaviljeluses saadi intensiivsema väetamise (N- 179  kg/ha + teised elemendid) tõttu oluliselt suurem terasaak kui 

maheviljeluses ja see ületas mahevariantide keskmist saagikust 90% (2130  kg/ha). Suurim terasaak saadi põldherne 

järel teravilja-vahekultuuri külvikorras – 4653 kg/ha. Samas teravilja-ristiku külvikorras ristiku järel oli terasaak 

väikseim. Siingi oli haljasväetiseks kasvatatud ristikut kompleksväetisega eelnevalt väetatud, mis suurendas ka ristiku 

haljasmassi kogust (Tabel 1). Terasaakide erinevused ei olnud siiski suured (statistiliselt mitteusutavad). Samas näitab 

see, et kuna talinisu väetati tavaviljeluses niigi intensiivselt, polnud haljasväetiseks kasvatatava ristiku eelnev 

väetamine otstarbekas. 

Talinisu terade toorproteiini ja kleepvalgusisaldus oli maheviljeluses madal ja tavaviljeluses kõrge (Tabel 2). 

Kvaliteetse toidunisu terade toorproteiinisisaldus peaks olema vähemalt 12% ja kleepvalgu sisaldus optimaalsena 25–

32% (Older, H., 1999). Tavaviljeluses oli kleepvalgu sisaldus isegi 

liiga kõrge. Sellel tasemel võib see takistada ka taigna kerkimist. 

Samas gluteenindeks, millest oleneb kleepvalgu kvaliteet, oli 

maheviljeluses teravilja-vahekultuuri ja teravilja-ristiku 

külvikorras liiga kõrge e üle 90%. Optimaalseks loetakse 

vahemikku 60–90%. Sellele tasemele vastas teravilja-mono 

külvikorras kasvatatud mahenisu. Tavaviljeluses oli talinisu 

gluteenindeks oluliselt väiksem, jäädes optimaalse sisalduse 

piirile või sellest natuke väiksemaks. Varasemates katsetes 

(2010.–2020. a) on näiteks suvinisu terade gluteenindeks olnud 

tavaviljeluses enamusel aastatest väiksem kui maheviljeluses. 

Teada on, et korraliku toidunisu kvaliteedi saamiseks peab nisu kasvuajal saama lisaks teistele toiteelementidele 

piisava koguse kergesti omastatavat lämmastiku. Loomulikult peab olema ka toidunisuks sobiv sort. Samuti ei tohiks 

kasvuperiood olla liiga sademeterikas, jahe ja vähese päikesepaistega. Kuna nisu väetamine lämmastiku ja muude 

toiteelementidega oli tavaviljeluses suhteliselt korralik, suur osa suveperioodist põuane ja päikesepaisteline ning sort 

samuti sobiv, tagas see arvatavasti ka nisu terade kõrge toorproteiini ja kleepvalgusisalduse. Maheviljeluse 

variantides aga kevadel ei väetatud. Teravilja-ristiku külvikorras ei piisanud ilmselt ka haljasväetiseks kasvatatud 

punase ristiku biomassi lagunemisel vabanevast lämmastikust, et tõsta toorproteiini ja kleepvalgu sisaldus toidunisule 

sobivale tasemele.  

  

Talinisu terade toorproteiini ja kleepvalgu 

sisaldus oli maheviljeluses mitteväetamisel ja 

väetamisel liiga madal ega vastanud 

toidunisu nõuetele. Gluteenindeks oli aga 

kõrge. Tavaviljeluses olid toidunisu 

kvaliteedinäitajad üldiselt nõuetekohased 

tänu tugevamale väetamisele ja kuiva ning 

päikesepaistelise kasvuperioodi tõttu. 

Maheviljeluses saadi suurim talinisu terasaak teravilja-

ristiku külvikorras haljasväetiseks kasvatatud punase 

ristiku järel. Haljasväetise eelnev väetamine 

maheväetisega suurendas saagikust veelgi. Väikseim oli 

terasaak teraviljade viljavaheldusega külvikorras (teravilja-

mono), kus talinisu järgnes suviodrale kui ebasobimale 

eelviljale. 

Tavaviljeluses terasaak haljasväetiseks kasvatatava punase 

ristiku väetamisel ei suurenenud, vaid isegi vähenes 

natuke. Seega polnud haljasväetise eelnev väetamine 

talinisu intensiivse otseväetamise korral otstarbekas. 
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Tabel 2. Talinisu ‘Fredis’ terasaagi kvaliteedinäitajad mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal 

Külvikord Viljelusviis 
Toorproteiin 

kuivaines, % 
Kleepvalk, % 

Gluteenindeks, 

% 

Langemisarv, 

sek 
Mahumass, g/l 

Teravilja-

vahekultuuri 

Mahe 

väetamata 
9,1 15,2 96 322 816 

Mahe 

väetisega 
9,1 16,2 94 317 817 

Tava väetisega 16,2 37,4 60 397 747 

Teravilja-ristiku 

Mahe 

väetamata 
9,7 16,8 96 346 813 

Mahe 

väetisega 
9,7 17,1 94 344 816 

Tava väetisega 16,6 39,6 55 410 748 

Teravilja-mono 

Mahe 

väetamata 
9,9 21,3 87 345 822 

Mahe 

väetisega 
9,9 17,9 89 357 816 

Tava väetisega 16,5 38,0 57 432 745 

Talinisu terade langemisarv oli kõrge nii mahe- kui tavaviljeluses. Samas tavaviljeluses oli langemisarv 

märkimisväärselt suurem ja mahumass väiksem kui maheviljeluses. Langemisarv iseloomustab tärklise seisundit 

terades. Koristusperioodiga hilinemisel ja vihmaste ilmadega hakkab tärklis hüdrolüüsuma ja langemisarv vähenema. 

Kui see langeb alla 160 sekundi, ei sobi teradest saadav jahu küpsetamiseks (Older, H., 1999). Kuna koristusaeg oli 

kuiv, tagas see ka terade kõrge langemisarvu. Mahumass oli kõrge vaid maheviljeluses, kuid tavaviljeluses väga 

väikese tera tõttu toiduteravilja jaoks pigem väike. Mahumassist oleneb jahu väljatulek teradest. Suurema mahumassi 

korral saadakse rohkem jahu. Toidunisu mahumass peaks olema vähemalt 730 g/l. Kuid kõrgemale toidunisu 

kategooriale vastamiseks peaks mahumass olema veelgi kõrgem. 

Suvinisu saaginäitajad 2. väljal 

Suvinisu ‘Mooni’ eelviljaks oli eelneval aastal suvioder. Teravilja-vahekultuuride külvikorras kasvatati peale suviodra 

koristamist sügisperioodil ka vahekultuure (kesaredise, tatra ja keerispea segu). Suvinisu külvati teravilja-

vahekultuuride, teravilja-ristiku ja teravilja-mono külvikorra põldudele 20. aprillil ja koristati 26. juulil 2021. a. Põuast 

põhjustatud kiire valmimise tõttu oli koristusaeg 16 päeva varasem kui 2020. a.  

Suvinisu võrsumine ja kõrsumine oli tänu 14.–27. mai sademetele korralik. Kuid loomine, õitsemine ja tera 

moodustumine langes kokku juuni ja juuli tugeva põuaperioodiga. Seetõttu kannatas suvinisu põuaperioodist 

tingituna  tugevamalt kui talinisu. Toiteelementide omastamine väetistest (eriti pealtväetistest) oli veepuudusel 

tugevasti takistatud ja taimede areng pärsitud. Isegi tavaviljeluses, kus nisule anti väetistega suhteliselt palju 

toiteelemente (näiteks N kokku 169 kg/ha) (Tabel 1), jäid terasaagid all 3 t/ha () ehk oodatust oluliselt väiksemaks. 
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Tavaviljeluse terasaak ületas terasaaki väetamata maheviljeluses seetõttu keskmiselt vaid 29% (620 kg/ha) ja 

väetatud maheviljeluses 18% (412 kg/ha). 2020. a oli suvinisu terasaak tavaviljeluses 96% ja maheviljeluses 29% 

suurem. 

 
Joonis 3. Suvinisu ’Mooni’ terasaak erinevates külvikordades mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal 

Väetatud maheviljeluse variandis anti suvinisule külvi alla orgaanilise väetise Monterra Bio-ga N 75 kg/ha ja lisaks veel 

muid toiteelemente (Tabel 1). Terasaak väetamisel küll suurenes, aga siingi ilmselt põuaperioodist tingituna 

tagasihoidlikult – keskmiselt 10% (208 kg/ha). 

Suvinisu terade toorproteiini ja kleepvalgu sisaldus maheviljeluses vastas nii mitteväetamisel kui väetamisel toidunisu 

nõuetele, kuid oli Monterra Bio-ga väetamisel siiski kõrgem (Tabel 3). Põuane ja päikesepaisteline kasvuperiood 

soodustabki kõrgema proteiini- ja kleepvalgusisalduse teket terades. Gluteenindeks oli väetamata maheviljeluses 

mõnevõrra suurem (optimaalne) kui väetatud maheviljeluses (rahuldav). Madalam gluteenindeks paljude teiste 

suvinisusortidega võrreldes on ’Moonile’ ka iseloomulik sorditunnus. Tavaviljeluses oli terade toorproteiini- ja 

kleepvalgusisaldus väga kõrge. Nii kõrge kleepvalgusisaldus võib takistada taigna kerkimist nagu talinisulgi. Sarnaselt 

talinisule oli ka suvinisu terade gluteenindeks märgatavalt madalam (rahuldaval tasemel) võrreldes maheviljeluses 

kasvatatud nisuga. 
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Tabel 3. Suvinisu ‘Mooni’ terasaagi kvaliteedinäitajad mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal 

Külvikord Viljelusviis 
Toorproteiin 

kuivaines, % 
Kleepvalk, % 

Gluteenindeks, 

% 

Langemisarv, 

sek 
Mahumass, g/l 

Teravilja-

vahekultuuri 

Mahe 

väetamata 
12,7 25,7 68 412 770 

Mahe 

väetisega 
14,2 31,3 57 423 757 

Tava väetisega 18,5 47,6 43 388 728 

Teravilja-ristiku 

Mahe 

väetamata 
12,9 27,4 62 383 770 

Mahe 

väetisega 
14,0 31,3 57 390 753 

Tava väetisega 18,5 48,7 47 393 744 

Teravilja-mono 

Mahe 

väetamata 
12,6 26,1 62 395 769 

Mahe 

väetisega 
13,2 28,1 59 436 775 

Tava väetisega 18,7 49,1 47 457 750 

Tänu soodsale koristusperioodile oli suvinisu terade langemisarv väga kõrge nii mahe kui tavaviljeluses. Kuigi tera oli 

põuaperioodi tõttu väiksem kui tavaliselt, vastas ka terade mahumass toidunisu kvaliteedinõuetele. Sarnaselt 

talinisule oli terade mahumass tavaviljeluses väiksem kui maheviljeluses. 

Kaera umbrohtumus ja kaera ning allakülvatud punase ristiku saaginäitajad 3. väljal 

Kaera ‘Steinar’ eelviljaks oli eelneval aastal 

suvinisu. Teravilja-vahekultuuride külvikorras 

kasvatati peale suvinisu koristamist sügisperioodil 

ka vahekultuure (kesaredise, tatra ja keerispea 

segu). Teravilja-vahekultuuride ja teravilja-mono 

külvikorda viidavatele põldudele külvati kaer 

puhaskülvina. Teravilja-ristiku külvikorda viidavale 

põllule külvati kaerale veel lisaks allakülvina 

punane ristik ’Ilte’. Nii kaer kui ristik külvati 21. 

aprillil. Kaer koristati 27. juulil. Koristusaeg oli 

põuast tingitud kiire valmimise tõttu 22 päeva 

varasem kui 2020. a.  

Kaera umbrohtumus oli tugeva põuaperioodi tõttu suhteliselt väike sarnaselt teistele teraviljadele nii mahe- kui 

tavaviljeluses. Siiski avaldus maheviljeluses statistiliselt usutav seos umbrohtude toormassi suurenemise ja terasaagi 

vähenemise vahel (r=-0,40).  

Põuaperiood pärssis suvinisu arengut ja väetiste toimet 

tugevalt. Hoolimata tugevast väetamisest tavaviljeluses 

jäid terasaagid alla 3 t/ha. 

Samas suurenes põuaperioodi mõjul suvinisu terade 

toorproteiini ja kleepvalgusisaldus. Tänu sellele vastas 

nende näitajate tase ka maheviljeluses mitteväetamisel 

toidunisu kvaliteedi nõuetele. Väetamine suurendas 

suvinisu terade toorproteiini ja kleepvalgusisaldust veelgi. 
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Märkimisväärsed erinevused umbrohtumuses ilmnesid aga 2020. a sügisel 

rakendatud erineva mullaharimise foonil. Pindmisel mullaharimisel oli 

umbrohtude toormass oluliselt suurem kui tüükoorimisel koos künniga (Joonis 

4). Nii oli väetamata maheviljeluses pindmisel harimisel vegetatiivselt levivate 

umbrohtude (VLU) toormass üle 3 korra ja väetatud maheviljeluses koguni 46 

korda, lühiealiste umbrohtude (LEU) toormass aga mõlemal juhul ligi 2 korda 

suurem kui tüürkoorimisel koos künniga. Tavaviljeluses jäi umbrohtumus minimaalseks eelkõige tänu keemilisele 

taimekaitsele, kuid siingi oli pindmisel mullaharimisel umbrohtude toormass märgatavalt suurem kui tüükoorimisel 

koos künniga. 

 

Joonis 4. Kaera umbrohtumus erineval mullaharimisel mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal 

Sarnaselt teistele suviteraviljadele pidurdas kaera arengut loomisfaasis ja tera moodustumisel tugev põuaperiood, 

kuigi tärkamine ja võrsumine oli hea. Seetõttu vähenes väetamise mõju ja terasaak jäi tavalisest väiksemaks. Samas 

oli kaera terasaak kasvatatud suviteraviljadest suurim. Nii väetatud mahe- kui tavaviljeluses ületas kaera terasaak 3 

t/ha (Joonis 5) Kui kaer külvata varakult ja niiskesse mulda, suudab ta moodustada teistest suviteraviljadest võimsama 

ja sügavamale tungiva juurestiku ja on põua suhtes vähem tundlik. 

Väetatud maheviljeluse variandis anti kaerale külvi alla orgaanilise väetise Monterra Bio-ga N 40 kg/ha ja lisaks veel 

muid toiteelemente (Tabel 1). See suurendas terasaaki keskmiselt 19% (492 kg/ha).  

Tavaviljeluses anti väetistega rohkem toiteelemente. Teravilja-vahekultuuri ja teravilja-mono külvikorras oli 

väetisenorm suurem (N-110 kg/ha jm elemendid) ning teravilja ristiku külvikorras ristiku allakülvi tõttu väiksem (N-

69 kg/ha + jm elemendid). Terasaak suurenes siin väetamata maheviljelusega võrreldes keskmiselt 33% (855 kg/ha) 

ja väetatud maheviljelusega võrreldes 12% (363 kg/ha). Hoolimata sellest, et teravilja-ristiku külvikorras anti 

väetisega toiteelemente oluliselt vähem, ei erinenud kaera terasaak märkimisväärselt teiste külvikordade terasaagist. 

Seega poleks kaera lisaväetamine pealtväetisega sel aastal olnudki vajalik.  

2020. a oli kaera terasaak tavaviljeluses 39% ja väetamata maheviljeluses 30% ja väetatud maheviljeluses 9,2% 

suurem. 

Kaera terade toorproteiinisisaldus suurenes märgatavalt tavaviljeluses väetamisel (Joonis 5). Maheviljeluses 

väetamine Monterra Bio-ga toorproteiinisisaldust praktiliselt ei mõjutanud. Väikese tera tõttu jäi kaera mahumass 

väikeseks nii mahe- kui tavaviljeluses (alla 500) ega vastanud toidukaera nõuetele. 
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Joonis 5. Kaer ’Steinar’ saaginäitajad mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal 

Kaerale allakülvatud punase ristiku ’Ilte’ 

maapealse biomassi kogus määrati haljas- ja 

kuivmassina 2. novembril. Nii haljas- kui kuivmass 

oli kõige suurem väetatud maheviljeluses. (Joonis 

6). Seda, et tavaviljeluses jääb biomassi areng 

tagasihoidlikumaks, on sageli esinenud ka 

varasemas katses. Selle põhjuseks on tihedam 

teravilja kasv, mis takistab allakülvi arengut ja suurem kaerale antud lämmastikukogus (69 kg/ha). Samas biomassi 

toorproteiinisisaldus oli aga tavaviljeluses suurim. 

 
Joonis 6. Kaerale allakülvatud punase ristiku ‘Ilte’ maapealse massi saaginäitajad mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal 
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Kaerale allakülvatud punase ristiku maapealne haljas- ja 

biomass oli suurim maheviljeluses väetamisel. 

Tavaviljeluses pidurdas allakülvi arengut kaera tihedam 

kasv ja kaerale antud suurem N norm. 
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Allakülvatud ristiku maapealse massiga seoti väetamata maheviljeluses lämmastikku 24, väetatud maheviljeluses 26 

ja tavaviljeluses 23 kg/ha. Kaaliumi seoti vastavalt 16, 23 ja 10 kg/ha ja P maheviljeluse mõlemas variandis 3 ning 

tavaviljeluses 2 kg/ha.  

Põldherne ja suviodra umbrohtumine ning saaginäitajad 4. väljal 

Põldherne ’Aurelia’ ja suviodra ’Maali’ eelviljaks oli eelneval aastal kaer. Põldhernes külvati teravilja-vahekultuuride 

külvikorras põllule 20. aprillil ja koristati põuast tingitud kiire valmimise tõttu 20. juulil (23 päeva varem kui 2020. a). 

Suvioder külvati teravilja-mono külvikorras põllule samuti 20. aprillil, kuid koristati 26. juulil (15 päeva varem kui 2020. 

a). Kuigi tärkamine ja algne areng oli 14.–27. mai vihmasadude mõjul mõlemal kultuuril suhteliselt hea, oli hilisem 

areng põua tõttu samuti tugevalt häiritud. Hernel pidurdus kasv ja kaunte areng ning suviodral eelkõige pea ja terade 

areng. Seetõttu jäid terasaagid suhteliselt väikeseks nii mahe- kui tavaviljeluses. 

Põldherne umbrohtude maapealne toormass oli oluliselt suurem kui suviodral 

(Joonis 7). Seda põhjustas eelkõige herne hõredam kasv võrreldes odraga, mis 

vähendas survet umbrohtudele. Maheviljeluses moodustasid peaaegu kogu 

herne umbrohtumuse lühiealised umbrohud (LEU). Tavaviljeluses oli herne 

umbrohtude toormass tänu herbitsiidiga pritsimisele Basagran 480-ga (2 l/ha) 

5,4 korda väiksem.  

Suviodra umbrohtude maapealne toormass oli väetamata maheviljeluses 4,9 ja maheväetise järelmõju variandis 9 

korda väiksem kui põldherne vastavates variantides. Vegetatiivselt levivate umbrohtude (VLU) toormass oli 

ainukesena märkimisväärne väetamata maheviljeluses, kus nende osakaal oli ka lühiealiste umbrohtude (LEU) 

toormassist suurem. Tavaviljeluses pritsiti odra põldu herbitsiidide Tomahawk 200 EC (0,5 l/ha) ja Trimmer 500 WG 

(20 g/ha) seguga. Need herbitsiidid on tõhusamad kui hernel kasutatud Basagran ja ilmselt tänu sellele oli 

umbrohtumus tavaodras peaaegu olematu. 

Mahehernest ja -otra 2021. a ei väetatud. Eelmisel aastal antud kaaliumi 

ja väävlirikka mahemineraalväetise Patentkali järelmõju terasaagile 

praktiliselt ei ilmnenud. Tavaviljeluses suurenes terasaak väetamisel 

(kompleks- ja mikroväetis) mahevariantidega võrreldes siiski 

märgatavalt – põldhernel keskmiselt 25% (415 kg/ha) ja suviodral 38% 

(735 kg/ha). Kuigi tavaviljeluses väetati suviotra suhteliselt suure 

väetusnormiga (N-110 kg/ha jm elemendid), jäi saagitõus põua tõttu 

oodatust oluliselt väiksemaks. Terade toorproteiinisisaldus suurenes aga tavaviljeluses väetamisel oluliselt. Nii oli 

odra terade proteiinisisaldus väetamata maheviljeluses 10,2% ja maheväetise järelmõjul 10,4%, kuid tavaviljeluses 

16,2%. 

2020. a oli suviodra terasaak maheviljeluses 46% ja tavaviljeluses 60% suurem. Põldherne terasaak oli aga ka 2020. a 

väike nii mahe- kui tavaviljeluses. 

Kuna põldherne surve 

umbrohtude allasurumisel on 

väike, oli umbrohtude toormass 

hernes mitmeid kordi suurem 

kui suviodras. 

Väetamine tavaviljeluses suurendas 

küll põldherne ja suviodra terasaaki, 

kuid põuaperioodi tõttu jäi väetamise 

mõju terasaagi suurendamisel 

oodatust väiksemaks. 
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Joonis 7. Põldhernes ’Aurelia’ ja suvioder ’Maali’ umbrohtumus ja terasaak mahe- ning tavaviljeluses 2021. aastal 

Punase ristiku saaginäitajad 4. väljal 

Punane ristik ’Varte’ külvati teravilja-ristiku külvikorras kaera allakülvina 23. aprillil 2020. a. Ristiku esimene niide 

hekseldati 15. juunil 2021. a põllule ja ädal randaaliti 13. augustil ning künti talinisule haljasväetiseks sisse 18. augustil. 

Allakülvatud ristik katab peale teravilja koristust sügis ja talvel põllu ja seob mulla liikuvaid toiteelemente, takistades 

leostumist. Järgneval aastal ristikut haljasväetiskultuuriks kasvatades tagastatakse selle biomassiga mulda suur hulk 

toiteelemente, mida järgnev kultuur saab kasutada. Samuti suureneb ristiku biomassi süsiniku arvelt mulla orgaanilise 

süsiniku sisaldus. 

Kuna vahemikus 14.–27. mai oli sademeid suhteliselt sagedasti ja üksik tugev vihmasadu oli ka 8. juunil (17,7 mm) 

moodustus ristiku 1. niiteks (15. juunil) suhteliselt korralik maapealne biomass. Juuli 3. dekaadi keskpaigani kestnud 

põuaperioodi tõttu jäi aga ädala kasv kiduraks. Nii oli ristiku ädala maapealne haljasmass enne mulda harimist üle 

kolme korra väiksem kui 1. niitel. 

 
Joonis 8. Punase ristiku ’Varte’ maapealse massi saaginäitajad mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal 
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Väetamisel suurenes punase ristiku kogusaak maheviljeluses siiski 

oluliselt. Nii oli Ecoplantiga väetatud ristiku maapealne haljasmass 

51% (16 300 kg/ha) ja kuivmass 63% (2503 kg/ha) suurem kui 

mitteväetamisel (Joonis 8). Tavaviljeluses ristikut kevadel ei 

väetatud, sest eelnevaid kultuure oli juba korralikult 

kompleksväetistega väetatud ja eeldati, et ristiku kasvu turgutab ka 

väetamise järelmõju. Seetõttu polnud haljasväetiseks kasvatatavat 

ristikut tavaviljeluses majanduslikult otstarbekas otse väetada. 

Pealegi sai nii vähenda ka intensiivsest väetamisest tulenevat 

keskkonnakoormust külvikorra rotatsioonis. Tavaviljeluses 

ilmneski väetamise järelmõju ristiku maapealsele massile selgesti. 

Haljasmass oli siin 43% (13 890 kg/ha) ja kuivmass 30% (1212 kg/ha) suurem kui mitteväetamisel maheviljeluses. 

Samas oli ristiku mass tavaviljeluses siiski märgatavalt väiksem kui maheviljeluses väetamisel. 

Väetamine suurendas märgatavalt ka ristiku maapealse massi toorproteiinisisaldust kuivaines. Kui mitteväetamisel 

oli maheviljeluses ristiku toorproteiinisisaldus keskmiselt 16,4%, siis Ecoplantiga väetamisel 19,6% ja tavaviljeluses 

väetamise järelmõjul 18,5%. Ka varasematel aastatel on väetamisel esinenud sarnased tendentsid. 

Uuele külvikorrale üleminekust tulenevalt külvati 2020. a punane 

ristik kevadel siiski puhaskülvina, mitte allakülvina. Tollel aastal oli 

sademeid vegetatsiooniperioodil ka rohkem kui 2021. a. Hoolimata 

põuaperioodist, oli allakülviga põllul 2021. a ristiku kuivmass 

puhaskülvina rajatud ristikupõllu kuivmassist märgatavalt suurem – 

väetamata maheviljeluses 41% (1167 kg/ha) ja maheviljeluses 

väetisega 77% (2836 kg/ha). Massi erinevuse põhjustas ka see, et 

puhaskülvil saadi ristikult vaid üks niide, kuid allakülvi puhul kaks 

niidet. Tavaviljeluses oli allakülviga külvatud ristiku kuivmass vaid 

13% (607 kg/ha) suurem, kuid puhaskülviga rajatud ristikupõldu tavaviljeluses ka väetati kompleksväetisega, mis 

suurendas saagikust.  

Kõik eeltoodu näitab, et sügisel mullas liikuvate toiteelementide sidumiseks ja leostumise vähendamiseks, suurema 

haljasväetismassi ja sellega seotud toiteelementide koguse saamiseks oleks mõistlikum punast ristikut külvata 

eelneva aasta terakultuuri alla. 

Allakülvi teel rajatud ristiku maapealse massiga seoti väetamata maheviljeluses N-139, P-16, K-111, C-2364 kg/ha, 

väetatud maheviljeluses N-223, P-24, K-168, C-3528 kg/ha ja tavaviljeluses N-226, P-21, K-159, C-3205 kg/ha. Samas 

2020. a puhaskülvis rajatud ristikuga seoti väetamata maheviljeluses N-51, P-7 ja K-65 kg/ha, 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 öelda, et punase ristiku haljasväetise väetusväärtus võib olla päris 

kõrge, mis annab võimaluse vähendada mineraalväetise normi järgnevale kultuurile. Kuigi järgnev kultuurtaim 

omandab neist elementidest vaid osa ja osa neist seotakse püsivamalt mulla orgaanilise ja mineraalse varu 

koostisesse, siis ristiku kiire lagunemise tõttu teatav kogus neist elementidest (põhiliselt N ja K) mulda kündmisel ka 

leostub. Seetõttu ei oleks leostumise vähendamiseks mõttekas haljasväetist sisse künda, kui maa jääb sügis-talvisel 

perioodil kultuurideta. Talivili aitab neid liikuvaks muutunud toiteelemente aga paremini siduda. Suviteraviljade 

kasvatamisel on aga mõistlikum haljasväetis sisse künda järgneval kevadel. 

  

Terakultuurile allakülvatud ristiku 

kasvatamisel järgneval aastal 

haljasväetiskultuuriks saadi oluliselt 

suurem mass ja seoti rohkem 

toiteelemente ja süsinikku, kui kevadel 

puhaskülvis külvatud ja ühe 

vegetatsiooniperioodi läbinud ristikuga. 

Ecoplantiga väetamisel suurenes 

maheviljeluses haljasväetiseks kasvatatud 

punase ristiku maapealne haljasmass 51 ja 

kuivmass 63%. Tavaviljeluses suurenes 

väetamise järelmõjul haljasmass 43 ja 

kuivmass 30%. Väetamine või selle 

järelmõju suurendas märgatavalt ka ristiku 

toorproteiini sisaldust nii mahe- kui 

tavaviljeluses. 
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Väetamata maheviljeluse variandis ilmnes suhteliselt selgelt ka eelmise katse ajal põllule antud tahesõnniku mõju 

ristiku saagikusele. Viimati sai see põld tahesõnnikut 30 t/ha 2019. a kevadel. Varem sõnnikut saanud katselappidel 

oli ristiku haljasmass siin 26% (7440 kg/ha) ja kuivmass 12% (445 kg/ha) suurem kui sõnnikut mittesaanud lappidel. 

Suurem oli ka kuivmassi toorproteiinisisaldus. 

NDVI seosed terasaagikusega 

2021. a teostati katses kasvatataval talinisul lipulehefaasis, suvinisul, -odral ja kaeral 5. kõrresõlme faasis, põldhernel 

ja ristikul õienuppude moodustumisel mõõtmised taimede NDVI määramiseks. Selleks kasutati käes hoitavat seadet 

Trimble. 

NDVI (Normalized difference vegetation index) määratakse infrapuna (NIR) ja nähtava punase valguse peegelduvuse 

alusel erinevatelt pindadelt vastava arvutusfunktsiooniga. Kusjuures NDVI väärtused esitatakse vahemikus -1 kuni 1. 

NDVI on üks erinevatest vegetatsiooniindeksitest, mida saab tänapäeval kaugseires satelliitidele, lennukitele, 

droonidele ning lähiseires liikuvatele masinatele jm seadmetele moneeritud kaameratega mõõta. Põllumajanduslikus 

taimekasvatuses on NDVI üheks levinumaks indikaatoriks, kuna on suhteliselt tundlik klorofülli muutustele 

fotosünteesi protsessis ja taimede lehekatte ning biomassi muutustele. Samas kui lehekate muutub liiga tihedaks ja 

klorofülli pigmentatsioon liiga tugevaks, NDVI mõõtmistundlikkus väheneb. Selle puuduse kõrvaldamiseks 

soovitatakse mõõtmistel kasutada näiteks NDVI2, mis kasutab mõnevõrra teistsuguseid valguse lainepikkusi. NDVI 

mõõtmiste põhjal koostatavate värviliste põllukaartide alusel saab eristada taimede fotosünteesi tugevust ja sellest 

tulenevat erinevat väetisevajadust eri põlluosadel, hõredaid ja umbrohtunud põlluosi, põuastressi, kahjurite 

kahjustusi jm. Nii peaks NDVI põllukaarte saama operatiivselt kasutada ka põllutöömasinatel täppisviljeluses. Kui 

NDVI sobivates taimede kasvufaasides mõõta, võib see indeks edasiste normaalsete kasvutingimuste korral 

suhteliselt hästi korreleeruda kultuurtaimede maapealse biomassi ja terasaagikusega. Piisava andmehulga tekkimisel 

mitme aasta jooksul saab kogutud andmete abil koostada ka kultuuride saagiennustusi.  

Väetamata maheviljeluses olid NDVI väärtused tali- ja suvinisul,  

kaeral ja suviodral oluliselt väiksemad kui tavaviljeluses (Tabel 4). 

Maheviljeluses, kus kevadel oli suvinisu, kaera ja punast ristikut 

otse väetatud, olid NDVI väärtused samuti märgatavalt kõrgemad 

kui väetamata maheviljeluses. Seega oli maheviljeluses 

mitteväetamisel teraviljade fotosünteesi aktiivsus ja klorofülli 

kontsentratsioon biomassis tunduvalt väiksem. See oli selgelt ka 

visuaalselt tuvastatav.  

Talinisu, suvinisu ning kaera ja suviodra korrelatsioonikoefitsient NDVI ning terasaagi vahel oli positiivne ja väga tugev 

(üle 0,9), kuid suvinisul oluliselt nõrgem (0,45). Kuna tavaviljeluses kasvas suvinisu ebaühtlasemalt ja põllul esines ka 

tühikuid oli see arvatavasti ka nõrgema korrelatsiooni üheks põhjuseks. Mõõtmisvea vähendamiseks oleks sellistes 

tingimustes katselappidel tulnud teostada ilmselt rohkem mõõtmisi. 

Kuigi põldhernest tavaviljeluses kevadel väetati, aga maheviljeluses mitte kummaski variandis, olid NDVI väärtused 

maheviljeluses siiski mõnevõrra suuremad kui tavaviljeluses, kuigi terasaak jäi väiksemaks. Seda põhjustasid ilmselt 

sarnaselt suvinisule tavaherne ebaühtlasem tärkamine ja tekkinud tühikud, mis vähendas NDVI mõõtmiseks sobivat 

lehekattega pinda. Seetõttu oli ka korrelatsioonikoefitsient põldherne NDVI ja terasaagi vahel siin isegi nõrgalt 

negatiivne (kuigi statistiliselt mitteustav) ehk NDVI väärtuse suurenemine oli vastavuses terasaagi vähenemisega. 

  

Talinisu, kaera ja suviodra NDVI väärtuse 

ning terasaagi vahel oli väga tugev seos. 

Põldhernel ja suvinisul aga vähendasid 

seose tugevust tavaviljeluse kultuuride 

ebaühtlasem kasv ja tühikud põllul. 
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Tabel 4. Kultuuride keskmised NDVI indeksid mahe- ja tavaviljeluses ning korrelatsioonikoefitsiendid kultuuridel NDVI ja 

terasaagi ning punasel ristikul NDVI ja haljasmassisaagi vahel 2021. aastal 

Tärn* korrelatsioonikoefitsiendi väärtuse kõrval tähistab seose statistilist usutavust 95% tõenäosuse juures. 

Korrelatsioonikoefitsiendi väärtused on vahemikus -1 kuni 1. 

Kultuur ja kasvufaas 

NDVI 

Korrelatsioonikoefitsient 

(r) NDVI ja terasaagi (13% 

niiskus) vahel 

Vaatluste 

arv (N) Mahe 

väetamata 

Mahe väetise 

või selle 

järelmõjuga 

Tava väetisega 

Talinisu lipulehe faasis 0,46 0,45 0,85 0,93* 72 

Suvinisu 5. kõrresõlme faasis 0,69 0,78 0,81 0,45* 72 

Kaer 5. kõrresõlme faasis 0,68 0,76 0,83 0,93* 48 

Kaer allakülviga 5. kõrresõlme 

faasis 
0,74 0,79 0,82 0,94* 24 

Suvioder 5. kõrresõlme faasis 0,52 0,54 0,83 0,91* 24 

Põldhernes õienuppude faasis 0,65 0,65 0,62 -0,16 24 

Punane ristik õienuppude 

faasis 
0,30 0,75 0,72 0,69* 24 

Punase ristiku NDVI määrati vahetult enne 1. niite purustamist põllule. Korrelatsioon NDVI ja haljasmassi saagi vahel 

oli keskmise tugevusega. Punast ristikut väetati kevadel otse vaid maheväetise variandis ja siin oli ka NDVI väärtus 

kõrgeim (0,75). 

Korrelatsioonikoefitsiendid NDVI ja saagikuse vahel määrati mahe- ja tavaviljeluse variantides ka eraldi. Selgus, et 

väetamata maheviljeluses oli koefitsiendi positiivne väärtus talinisul, kaeral ja suviodral oluliselt suurem kui 

tavaviljeluses. Lisaks ilmnesid NDVI väärtuse erinevused ka eelmisel katseperioodil katsealal sõnnikut saanud ja 

mittesaanud katselappide vahel. Sõnnikut saanud katselappidel olid NDVI väärtused natuke kõrgemad, kuigi 

visuaalselt polnud vahed siin klorofülli värvuse intensiivsuses enam tuvastatavad. 

Vahekultuuride saagikuse ja toiteelementide ning ühendite leostumise näitajad 

Vahekultuuride segu külvati toiteelementide ja süsiniku sidumiseks teravilja-vahekultuuri külvikorda tali- ja suvinisu 

järel 28. juulil (17 päeva varem kui 2020. a). Enne külvi tehti põldudel ka tüükoorimine. Seemnesegust moodustas 

põldrõigas 80% ja valge sinep 20%. Kokku külvati seemet 16 kg/ha. Vahekultuuride maapealne biomass määrati 2. 

novembril. 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 3. novembril. Teine pool jäeti aga mulda harimata. 
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Vahekultuuride kasv oli suhteliselt tagasihoidlik talinisu järel 

nii mahe- kui tavaviljeluses (Joonis 9). Mõnevõrra paremini 

kasvasid vahekultuurid maheviljeluses suvinisu järel. 

Seevastu tavaviljeluses suvinisu järel moodustus aga võimas 

maapealne mass (Foto 1). See oli mitmeid kordi suurem kui 

ülejäänud mahe- ja tavaviljeluse variantides. Kuigi väetistega 

anti kevadel lämmastikku tali- ja suvinisule tavaviljeluses 

ligikaudu võrdselt (vastavalt 169 ja 166 kg/ha), ületas 

suvinisu järgselt vahekultuuride haljas- ja kuivmass talinisu 

järgset haljas- ja kuivmassi isegi vastavalt 4,7 ja 5,9 korda.  

 
Joonis 9. Vahekultuuride segu (põldrõigas, valge sinep) maapealse massi saaginäitajad mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal 
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kuigi kevadel väetistega antud N kogused olid 
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kasutamata jäänud lämmastiku hästi, hoides ära 

suurema leostumise. 
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Foto 1. Suvinisu järele külvatud vahekultuurid (põldrõigas, valge sinep) –paremal tavaviljeluses, vasakul maheviljeluse 

variantides 27. oktoobril 2021. aastal. Foto: K. Sepp 

Ilmselt jäi suur osa lämmastikust suvinisul suvise põuaperioodi tõttu omastamata. Talinisu aga omastas seda 

varasema arengu ja väetamise tõttu paremini. Sidumata jäänud lämmastiku (samuti muud toiteelemendid) omastasid 

aga varakult külvatud vahekultuurid. Selle arvelt moodustasid nad ka novembriks suure biomassi. Nii sidusid 

vahekultuurid suvinisu järgselt tavaviljeluses maapealse biomassiga N-275, P-32, K-237 ja C-3963 kg/ha, mida on 

samuti kordades rohkem kui teistes variantides (Tabel 5). Kui vahekultuure poleks külvatud, oleks 2021. sügisperioodil 

ilmselt suur kogus suvinisu poolt kasutamata jäänud lämmastikust jm elementidest tavaviljeluses sügisperioodil 

leostunud.  

Ka suvinisu järgsete vahekultuuride kuivmassi toorproteiinisisaldus oli oluliselt suurem kui teistes mahe- ja 

tavaviljeluse variantides. 
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Tabel 5. Vahekultuuride segu (põldrõigas, valge sinep) maapealse massiga seotud toiteelementide ja süsiniku kogused ning 

süsiniku ja lämmastiku suhe 2021. aastal 

Vahekultuurid tali- või 

suvinisu järgselt 
Variant N kg/ha P kg/ha K kg/ha C kg/ha C/N 

Talinisu järgselt 

Mahe väetamata 17 3 15 269 16 

Mahe väetisega 19 3 16 329 18 

Tava väetisega 33 5 32 660 20 

Suvinisu järgselt 

Mahe väetamata 32 5 33 578 18 

Mahe väetisega 56 9 59 1014 18 

Tava väetisega 275 32 237 3963 14 

Lisaks sügisperioodil biomassiga seotavale toiteelementide ja C kogusele on kõrreliste teraviljade järel kasvavate 

vahekultuuride puhul oluline ka biomassi 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 – 14–20. Kusjuures kitsaim suhe oli tavaviljeluses suvinisu järgselt kasvatatud vahekultuuridel 

(14). 

Katses püüti hinnata ka toiteelementide leostumist vahekultuuridega ja vahekultuurideta põllul. Selleks hinnati 

nitraat-, sulfaat- ja ammooniumioonide ning P ja K sisaldust suvinisu põllul kahel erineval ajal 5–15 cm ja 40–50 cm 

sügavuselt võetud mullaproovide analüüsi alusel. Esimesed proovid võeti 2. novembril vahetult enne põllu kündi ja 

kordusproovid juba küntud põldudelt 30. novembril. 

5–15 cm sügavuselt võetud mullaproovidest määratud ioonide sisalduses selgeid erisusi ja tendentse ei ilmnenud. 

40–50 cm sügavusel mullas oli vahekultuuridega põllul enne kündi nitraatioonide (NO3
-) sisaldus minimaalne nii 

mahe- kui tavaviljelusel, kuid vahekultuurideta põlluosal, mida eelnevalt hariti rullrandaaliga, oluliselt suurem (Joonis 

10) 

Selgelt suurim oli nitraatioonide sisaldus tavaviljeluses, kus suvinisu oli eelnevalt väetatud suure lämmastikukogusega 

(169 kg/ha). Ka sulfaatioonide (S04
2-) sisaldus oli vahekultuurideta põllul märgatavalt suurem. Kõik eelöeldu osutab 

nitraat- ja sulfaatioonide suuremale leostumisele vahekultuurideta põllul.  

30. novembril võetud kordusproovides oli aga sisseküntud vahekultuuridega põllul nitraatioonide sisaldus 40–50 cm 

sügavusel märgatavalt suurenenud, vahekultuurideta põllul aga vähenenud. Sulfaatioonide sisalduses nii olulisi 

erinevusi polnud. Mõnevõrra suurem oli sulfaatioonide sisaldus siiski vahekultuuridega põllul väetamata 

maheviljeluse ja tavaviljeluse variandis. 30. novembri kaevetes oli ka näha, et purustatud ja sisseküntud 

vahekultuuride varte ja juurte mass oli veel lagunemata, kuid lehed juba osaliselt lagunenud.  

Fosfori, K ja ammooniumioonide (NH4
-) sisalduses selgeid muutusi või erinevusi 40–50 cm sügavusel mullas eri 

variantide vahel ei ilmnenud. 
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Joonis 10. Nitraat- (NO3

-) ja sulfaatioonide (SO4
2-) sisaldus 40–50 cm sügavusel mullas vahekultuuridega ja vahekultuurideta põllul 

mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal 

Esialgsete katsetulemuste põhjal võib öelda, et seni kuni põld on vahekultuuridega kaetud, seovad need mullast 

liikuvaid toiteelemente ja ühendeid ning takistavad leostumist, kuid sügisperioodil mulda harides hakkavad 

vahekultuurid külmumata mullas lagunema, põhjustades ka (eriti nitraatide) leostumist. Sisukamate järelduste 

tegemiseks oleks siiski vaja vastavaid uuringuid edasi teostada. 

Kultuuride kattetulu 

Kultuuride kattetulude arvestamisel korrutati terasaak (väljaarvatud oma tarbeks jäetud seeme) müügihindadega ja 

liideti võimalikud toetussummad (ÜPT, nn. rohestamise, MAHE ja KSM toetus, 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, et al., 2021). Teraviljade kattetulus võeti arvestuse aluseks Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt avaldatud 

keskmised novembri kokkuostuhinnad 2021. aastal (EKI, 2022). Kui suvinisu seemne kvaliteedinäitajad vastasid 

toiduvilja nõuetele, arvestati ka müügihind kattetuluarvestuses toiduviljana, kui kvaliteet oli madalam, siis 

söödaviljana. Kaer ja oder arvestati söödavilja hinnaga. Põldhernel oli esitatud üks keskmine hind. Kvaliteedi 

määramisel toidu- või söödaviljana võeti aluseks Scandagra Eesti AS poolt kokku ostetava teravilja kvaliteedinõuded 

2021. aastal (Scandagra, 2022).  

Toidunisu müügihinnaks oli 248,26 €/t, söödanisul 213,87 €/t,  

söödakaeral 208,20 €/t ja söödaodral 221,21 €/t. Põldherne 

müügihinnaks oli 300,44 €/t. Punast ristikut kasvatati 

haljasväetiseks ja sellele arvestati tulupoolena vaid võimalikud 

toetused (ÜPT, nn. rohestamise, MAHE ja KSM toetus), millest 

lahutati muutuv- ning masintöökulud.  
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oli aga positiivne ehk kasumis. 



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

Toetusi arvestati maheviljeluses suvinisule (koos MAHE sertifitseeritud seemne lisamaksega) kokku 338,94 ja 

talinisule, kaerale, suviodrale ja põldhernele (ilma sertifitseeritud seemne lisamakseta) 313,94 ning tavaviljeluses 

kõigil teraviljadel 238,82 €/ha. Punasele ristikule arvestati maheviljeluses toetusi kokku 268,94 ja tavaviljeluses 

238,94 €/ha. 

Kokkuostuhinnad olid 2021. a oluliselt kõrgemad kui 

eelmisel ja mitmel varasemal aastal. Toidunisul oli 

müügihind 35%, söödanisul 25%, söödakaeral 71%, 

söödaodral 42% ja põldhernel 51% kõrgem kui 2021. a. Lisaks 

oli suviodra ja kaera tera põua tõttu koristamisajal nii kuiv, 

et täiendavat kuivatamist ei vajanud. Talinisu ja 

herneseemet tuli vaid minimaalselt kuivatada. Seetõttu 

vähenesid oluliselt ka kulutused seemnete kuivatamisele, 

mis enamikul varasematest aastatest on olnud suhteliselt 

kõrged. Kõik see kompenseeris teraviljade väiksema saagikuse ja kallinenud masinkulusid kattetuluarvestuses. 

Väetiste ja taimekaitsevahendite hinnad 2021. a talvise-kevadise seisuga eelneva aastaga võrreldes oluliselt ei 

muutunud. Ilmselt mõjutab väetisehindade oluline tõus 2021. a teises pooles ja 2022. a aga järgneva aasta kattetulu 

tugevalt. Teraviljade keskmine kattetulu koos toetustega oli 2022. a väetamata maheviljeluses 38%, väetatud 

maheviljeluses 47% ja tavaviljeluses 44% suurem kui 2021. a.  

Toetuste mittearvestamisel oli kaeral, kaeral allakülviga ja talinisul kattetulu nii maheviljeluse variantides kui 

tavaviljeluses ning suvinisul vaid väetamata maheviljeluses märkimisväärselt positiivne (Joonis 11). Kergelt positiivseks 

jäi toetusteta ka suviodra kattetulu maheviljeluses. Ülejäänud kultuuride ja viljelusviiside kattetulu jäi ilma toetusteta 

negatiivseks e kahjumisse. Punast ristikut kasvatati üksnes haljasväetiseks. Seetõttu ristikult müügitulu arvestada ei 

saanud ja väetamise ja masinkulude tõttu oli tema kattetulu toetusteta negatiivne.  

Tavaviljeluses jäi põuaperioodi tõttu väetiste (eriti 

kasvuaegsete pealtväetiste) ja osaliselt ka taimekaitse mõju 

terasaagi suurendamisele oodatust oluliselt 

tagasihoidlikumaks. Seetõttu ei tasunud siin tehtud kulutused 

suviteraviljadele ära ja kattetulu jäi märkimisväärselt 

väiksemaks kui maheviljeluses ilma toetusteta (Joonis 11) kui 

ka koos toetustega (Joonis 12). Talinisu suutis tänu varasemale 

arengule ja varasemale pealtväetamisele enne põuaperioodi algust väetiste mõju saagi suurendamisel paremini 

kasutada ja ka terakvaliteet vastas toidunisu nõuetele. Maheviljeluses oli aga terakvaliteet halvem ja seetõttu ka 

müügihind söödaviljana madalam. Seetõttu tasus tavaviljeluses talinisu väetamine end ära ja saadi suurem kattetulu 

kui maheviljeluses. 

Variandis maheviljelus väetisega oli talinisu kattetulu mõnevõrra suurem kui maheviljeluses mitteväetamisel. Siin oli 

eelneval aastal väetatud haljasväetiseks kasvatatud punast ristikut kaaliumi-väävlirikka maheväetisega Patentkali, 

mis suurendas haljasväetise massi ja seotud toiteelementide hulka märkimisväärselt ja tänu toiteelementide 

vabanemisele biomassi lagunemisel ka talinisu terasaaki. Suvinisu ja kaera väetati maheviljeluses 2022. a orgaanilise 

maheväetise Monterra Bio-ga aga otse. Kuna siin jäi väetise mõju terasaagile suhteliselt tagasihoidlikuks, siis 

väetamisele tehtud kulutused võrreldes mitteväetamisega ära ei tasunud. Suviotra ja põldhernest maheviljeluses 

2022. ei väetatud ja kuna eelneva aasta väetise järelmõju praktiliselt ei ilmnenud, olid terasaagid, tehtud kultused ja 

kattetulu suhteliselt võrdsed mõlemas maheviljeluse variandis. 

Eelnevast aastast oluliselt kõrgemad teravilja 

kokkuostuhinnad ja teraviljade kuivatuskulude 

vähenemine kuivast koristusperioodist 

tulenevalt kompenseerisid teraviljade madalama 

saagikuse ja suurenenud masintöökulud. Tänu 

sellele oli kultuuride keskmine kattetulu isegi 

märgatavalt suurem kui 2020. a. 

Suviteraviljade väetamisele (eriti 

pealtväetamisele) tehtud kulutused ei tasunud 

tava- ja maheviljeluses ära, kuna väetiste mõju 

põuast tulenevalt jäi terasaagile oodatust 

oluliselt tagasihoidlikumaks. 
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Joonis 11. Kultuuride kattetulu ilma toetusteta mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal 

Kattetulu oli suurim kaera allakülviga variantides, ületades märgatavalt ka puhaskülvis kaera variantide kattetulu. See 

tulenes sellest, et ristiku allakülvi tõttu jäi kulukas sügisene mullaharimine (tüükoorimine ja künd) teostamata, 

tavaviljeluses ei antud kaerale põua tingimustes vähemõjusat pealtväetist ning terasaagid olid allakülviga kaeral 

enamusel juhtudel natuke suuremad kui puhtalt külvatud kaeral.  

 
Joonis 12. Kultuuride kattetulu koos toetustega mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal 

Kuigi külvikordade keskmiseid kattetulusid saab tõepäraselt võrrelda alles ühe külvikorrarotatsiooni läbimise järel, 

võib mõningaid üldistusi teha ka 2021. a põhjal. Maheviljeluse variantides oli teravilja-mono külvikorras keskmine 

kattetulu mõnevõrra suurem kui teravilja-vahekultuuri ja teravilja ristiku külvikorras (Joonis 13). Teravilja-ristiku 

külvikorras oli üks väli neljast haljasväetiseks kasvatatava punase ristiku all, mistõttu müügitulu sellelt väljalt ei 

saadud. Toetuste tõttu oli ristiku kattetulu siiski positiivne, kuigi teraviljadest oluliselt väiksem. See vähendas ka 

külvikorra keskmist kattetulu. Samas oli terakultuuride keskmine saagikus ja seega ka müüdav teraviljakogus selles 

külvikorras mõnevõrra suurem. Lisaks jäi allakülviga kaeral sügisel tegemata ka kulukas mullaharimine. See kõik 

kompenseeris teataval määral punase ristiku kasvatamise väiksemat keskmist kattetulu külvikorravälja kohta.  
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Joonis 13. Keskmine kattetulu koos toetustega ning müüdav terasaak külvikordades mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal 

Teravilja-vahekultuuri külvikorras oli maheviljeluses kattetulu kõige väiksem, kuigi vahe teravilja-ristiku külvikorra 

maheviljeluse kattetuludega oli marginaalne. Kattetulu vähendasid selles külvikorras põhiliselt põldherne väga 

väikese müüdava terasaagi tõttu saadud väiksem kattetulu ja kahel väljal vahekultuuride kasvatamisel tehtud 

lisakulud.  

Vahekultuuride mõju terasaagile oleneb arvatavasti sellest, kui suure massi nad suudavad moodustada ja 

toiteelementide koguse sügisel siduda ning millal see mass mulda haritakse. Väikese massi korral (nagu ka katses 

2020.  a) jääb nende mõju järgneva kultuuri saagile peaaegu olematuks, suurendades aga kulusid. Samas, sidudes 

toiteelemente, takistavad nad ikkagi sügisest leostumist. Leostumise vähendamiseks võib vahekultuuride 

kasvatamine olla meie tingimustes siiski otstarbekas, kuid nende kasvatamisega seotuid kulusid oleks mõistlik 

keskkonnameetmetes tootjatele kompenseerida. 

 

Kokkuvõte kompleksuuringust 

 Mai kuu sademete toel võrsusid ja kõrsusid teraviljad 2021. a hästi, kuid alates juunist kuni juuli 3. dekaadi 

sademete vaeguse ja kõrgete õhutemperatuuride tõttu jäi väetiste mõju terasaagi suurenemisele oodatust 

oluliselt väiksemaks. Väetiste mõju suviteraviljade terasaagitõusule oli väiksem kui talinisul, kuna 

suviteraviljad kannatasid hilisema arengu tõttu põua käes rohkem. Teraviljad valmisid 2–3 nädalat varem kui 

2020. aastal. 

 Talinisu ’Fredis’ kasvatamisel saadi maheviljeluses suurim terasaak teravilja-ristiku külvikorras Patentkaliga 

väetatud (K-31; S-21; Mg-7 kg/ha) ja haljasväetiseks kasvatatud punase ristiku järel (2712 kg/ha). See ületas 

ülejäänud mahevariantide saagikust 14-31% (341-635 kg/ha). Tavaviljeluses polnud haljasväetise eelnev 

väetamine talinisu intensiivse kasvuaegse otseväetamise tõttu aga otstarbekas, kuna terasaak täiendavalt ei 

suurenenud. Väikseim terasaak maheviljeluses saadi teraviljade viljavaheldusega külvikorras (teravilja-

mono), kus talinisu järgnes suviodrale kui ebasobivale eelviljale. Tavaviljeluses saadi suurim talinisu terasaak 

aga teravilja-vahekultuuri külvikorras (4653 kg/ha), kus nisu järgnes põldhernele ja 
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sügisel, kevadel ning suvel väetati mineraal- (kokku N-179, P-8, K-30, S-64 kg/ha) ja mikroväetistega. Põua 

tõttu oli talinisu tera tavaviljeluses kaks korda väiksem kui maheviljeluses.  

 Talinisu terade toorproteiini ja kleepvalgusisaldus oli maheviljeluses madal, gluteenindeks aga kõrge. 

Tavaviljeluses olid toorproteiini ja kleepvalgusisaldus kõrged, gluteenindeks aga oluliselt madalam kui 

maheviljeluses. Langemisarv oli soodsa koristusaja tõttu kõrge nii mahe- kui tavaviljeluses. Terade mahumass 

oli maheviljeluses kõrge, kuid tavaviljeluses väikese tera tõttu toiduteravilja jaoks pigem väike. 

 Suviodrale järgnenud suvinisu ’Mooni’ terasaak suurenes maheviljeluses väetamisel orgaanilise 

maheväetisega Monterra Bio (N-75; P-23; K-6; S-13) keskmiselt vaid 10% (208 kg/ha). Terasaagid maheviljeluses 

jäid 2 tonni lähedale hektarilt. Tavaviljeluses olid suvinisu terasaagid, vaatamata intensiivsele väetamisele (N-

169, P-19, K-42, S-25 kg/ha) väiksemad kui 3 t/ha.  

 Suvinisu terade toorproteiini ja kleepvalgu sisaldus oli maheviljeluses nii mitteväetamisel kui väetamisel 

toidunisu nõuetele vastav, kuid Monterra Bio-ga väetamisel siiski kõrgem. Tavaviljeluses oli terade 

toorproteiini- ja kleepvalgusisaldus aga väga kõrge. Gluteenindeks jäi sarnaselt talinisule tavaviljeluses 

märgatavalt väiksemaks kui maheviljeluses. Terade langemisarv oli kõrge nii mahe- kui tavaviljeluses, 

mahumass aga vastas toidunisu kvaliteedinõuetele. 

 Suvinisule järgnenud kaera ’Steinar’ põllult määrati ka umbrohtumus ja selgus, et umbrohtude mass oli 

oluliselt suurem pindmisel mullaharimisel võrreldes eelneva aasta sügisel kooritud ja küntud põlluga. Põua 

mõjul pidurdus umbrohtude areng aga tugevalt sarnaselt kultuuridele. Maheviljeluses oli umbrohtumus 

suurem, tavaviljeluses aga tänu keemilisele taimekaitsele suhteliselt väike. Tavaviljeluses ei erinenud 

kompleks- ja mikroväetistega väetatud ja allakülvita kaera (N-110, P-19, K-42, S-16) ning allakülviga kaera (N-

69, P-19, K-42, S- 10) terasaagid oluliselt, kuigi allakülvita kaerale anti lämmastiku pealtväetamisega palju 

rohkem. Kusjuures allakülviga kaera terasaak (3658 kg/ha) oli isegi natuke suurem kui puhtalt külvatud kaeral. 

Monterra Bio-ga väetamine (N-40, P-12, K-3, S-7 kg/ha) suurendas terasaaki maheviljeluses 19% (492 kg/ha), 

ületades 3 t/ha. Kaerale allakülvatud punase ristiku maapealne biomass oli suurim maheviljeluses väetamisel. 

 Kaerale järgnenud põldherne ’Aurelia’ umbrohtumus oli nii mahe- kui tavaviljeluses tunduvalt suurem kui 

kaera järgses suviodras, kuna põldherne surve umbrohtudele jäi väiksemaks. Tavaviljeluses pritsiti umbrohte 

suviodras tõhusama herbitsiidide (Tomahawk 200 EC ja Trimmer 500 WG) seguga, kui põldhernes (Basagran 

480). Seetõttu oli umbrohtumus tavaodras peaaegu olematu. Väetamine mineraal- (N-36, P-23, K-44, S-17) 

ja mikroväetisega suurendas tavaviljeluses herne terasaaki 25% (419 kg/ha) ja suviodral (N-110, P-19, K-42, 

S-16) 38% (735 kg/ha). Põua tõttu jäi aga herne terasaak väikeseks – tavaviljeluses ligikaudu 2 t/ha ja 

maheviljeluses selgelt alla 2 t/ha. Suviodral oli terasaak tavaviljeluses 2672 kg/ha, kuid maheviljeluses jäi 

samuti alla 2 t/ha. 

 Haljasväetiseks kasvatatud punase ristiku ’Varte’ maapealne haljas- ja kuivmass olid suurimad maheviljeluses 

kevadel maheväetise Ecoplant Humi-ga (P-4, K-23, S-3, Mg-8) väetamisel, ületades ristiku haljasmassi 

mitteväetamisel 51% ja kuivmassi 63%. Suurim oli siin ka kuivmassi toorproteiinisisaldus (19,6%). Suurema 

haljasväetise massiga seoti ka oluliselt rohkem toiteelemente. Tavaviljeluses ristikut kevadel ei väetatud ja 

ristiku haljas- ja kuivmass olid mõnevõrra väiksem kui maheviljeluses. Ristiku 1. niite järgse ädala kasv oli põua 

tõttu tugevasti häiritud.  

 Talinisul lipulehe ja suvinisul, kaeral ning suviodral viienda kõrresõlme staadiumis määratud NDVI 

(Normalized difference vegetation index) väärtuste ja terasaagi vahel avaldus väga tugev positiivne seos, 

korrelatsioonikoefitsiendid olid suuremad kui 0,90. Maheviljeluses mitteväetamisel olid NDVI väärtused 

oluliselt väiksemad kui otseväetamisel mahe- ja tavaviljeluses. 
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 Tali- ja suvinisu järele külvatud vahekultuuride segu (põldrõigas, valge sinep) maapealne biomass ja seotud 

NPK kogused olid talinisu järgsel põllul suhteliselt väikesed nii mahe- kui tavaviljeluses. Tavaviljeluses 

moodustus suvinisu järgselt vahekultuuridel aga väga suur biomass (haljasmass 40 250 ja kuivmass 10 098 

kg/ha) ja sellega seoti suur hulk toiteelemente, mida oli kordades rohkem kui ülejäänud variantides. Enne 

vahekultuuride massi sissekündi 40–50 cm sügavuselt võetud mullaproovid näitasid, et nitraatioonide (NO3
-) 

sisaldus oli vahekultuuridega põlluosal minimaalne, kuid vahekultuurideta põlluosal, mida oli eelnevalt 

haritud rullrandaaliga, oluliselt suurem. Ilmselt sidusid vahekultuurid mullast suure osa suvinisu väetamisel 

põua tõttu kasutamata jäänud toiteelementidest (eriti lämmastikust), mis ilma vahekultuure kasvatamata 

oleks leostunud.  

 2020. aastast oluliselt kõrgemad teravilja kokkuostuhinnad ning põuast tingitud teraviljade kuivatuskulude 

vähenemine 2021. a kompenseerisid teraviljade madalama saagikuse ja suurenenud masintöökulud. Tänu 

sellele oli kultuuride keskmine kattetulu isegi märgatavalt suurem kui 2020. a. Toetuste mittearvestamisel jäi 

ligikaudu poolte kultuuride kattetulu negatiivseks ehk kahjumisse. Toetuste juurde arvestamisel oli kultuuride 

kattetulu aga selgelt positiivne e kasumis. Talinisul saadi suurim kattetulu tavaviljeluses, suviteraviljade puhul 

aga väetamata maheviljeluses ja väikseim tavaviljeluses, kuna väetamisele ja keemilisele taimekaitse tehtud 

kulutustega ei õnnestunud terasaagikust põua tõttu piisavalt suurendada. Vahekultuuride kasvatamine 

suurendas kulusid. Väikese biomassi korral jääb nende mõju terasaagikuse suurendamisel peaaegu 

olematuks, mis nende rajamiskulusid kompenseeriks. Ometi seovad vahekultuurid mullast liikuvaid 

toiteelemente, takistades leostumist. Seega oleks nende kasvatamisega seotuid kulusid mõistlik 

keskkonnameetmetes kompenseerida. 

 

 


