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Abstract. Sepp, K., Kanger, J., Särekanno, M. 2009. The grain yield and quality of 
organic spring wheat sowed on different times and gross margins of wheat growing 
technologies. – Agronomy 2009. 
 The grain yield of organic spring wheat `Manu´ sowed at the first sowing time 
was higher the one sowed 2-2.5 weeks later. The sowing time and year have a 
considerable impact on the baking quality of wheat, but the quality remains on an 
acceptable level in most cases. Gross margins can be very different according to the 
price and quality of grain. The extra yield from solid manure does not compensate 
expenses of application of manure. 
 
Table 1. Grain yield and baking quality of organic spring wheat `Manu´ on different 
sowing time; Figure 1. Gross margins and grain yields of organic spring wheat 
`Manu´ in case of different technologies in 2008; Figure 2. Gross margins and grain 
yields of organic spring wheat `Manu´ in case of different technologies in 2009. 
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Sissejuhatus 
 Toidunisu kvaliteedinõuetele vastava nisu kasvatamine maheviljeluses on 
olnud problemaatiline nii mujal maailmas kui ka Eestis. Seda eeskätt  
kasvuaegse lämmastiku vaeguse tõttu mullas, mille tagajärjel nisu terade 
proteiini ja kleepvalgu sisaldus jääb madalaks. Seetõttu soovitatakse nisu 
paigutada mahekülvikorras liblikõieliste või liblikõielisterikka põldheina järele 
ja väetada teda piisava koguse sõnnikuga. 
 Suurt mõju nisu terasaagile ja kvaliteedile omab ka külviaeg. E. Halleri 
(1984) uuringute alusel sõltub kultuuride saagikus kõigepealt neist tingimustest, 
mis valitsevad seemnete idanemisel. Tema uurimuste alusel on paremad 
idanemistingimused suviteraviljade külviks enamikul aastatel just esimesel 
mullaharimisvõimalusel, tänu paremale niiskus- ja õhurežiimile mullas ja 
tärkamisjärgsele temperatuurirežiimile, mis võimaldab teraviljadel parema 
juurekava teket ning väetiste paremat ärakasutamist. Seetõttu on varasemad 
külvid enamikul aastatel andnud märksa suuremaid terasaake kui hilisemad. 
 Eestis külvavad mahepõllumehed teravilju sageli suhteliselt hilja. 
Kardetakse ka öökülmi, mis võiksid nisu orast kahjustada. Tegelikkuses 
hinnatakse nisu külmataluvust tärkamisel isegi -9...-10°C ja koos kaeraga on ta 



kõige külmakindlam teravili Eestis. Samas ei saa väita, et kõik meil viljeldavad 
nisu sordid nii külmakindlad oleksid. Hiljem külvates on muld sageli kuivem. 
Sellisesse mulda külvates arenevad taimed aeglasemalt ja saagikus langeb. 
Üldiselt pole teada, kuivõrd varasem ja hilisem külviaeg mõjutab näiteks 
mahetoidunisu kvaliteeti. Põllumajandusuuringute Keskuse Kuusiku 
katsekeskuses mahetaimekasvatuse uuringute ühe osana selgitataksegi külviaja 
(esimesel mullaharimisvõimalusel ja 2-2,5 nädalat hiljem) mõju mahesuvinisu 
terasaagile ja kvaliteedile. Kvaliteedist oleneb aga nisu müügihind kas toidu- 
või söödaviljana ja kokkuvõttes kattetulu, millele agrotehnikast lähtuvalt 
uuringus samuti tähelepanu pööratakse. 
 Kahjuks tuleb nentida, et mahetoiduvilja turg, kus oleks kehtestatud 
kvaliteedinõuded just mahetootmisest lähtuvalt ja makstaks kõrgemat 
kokkuostuhinda nagu paljudes välisriikides, on Eestis seni veel nõrgalt 
arenenud. 
 
Materjal ja metoodika 
 Katseala paikneb raske liivsavilõimisega rähkmullal, mis on neutraalse 
mullareaktsiooniga, mille huumuse-, fosfori- ja kaaliumisisaldus on keskmine 
ning mikroelementide sisaldus madal. Uuringuid teostati kultuuride ruumilise ja 
ajalise järjestusega 5-väljalises külvikorras: ristikurohke põldhein – 
ristikurohke põldhein – suvinisu – rüps/hernes/hernes + kaer – suvioder 
allakülviga. Rüps asendati hernega 2007. a. Hernes + kaer külvati 2009. a. 
Katselapi suurus on 75 m2. Iga katsevariant paikneb neljas korduses. 

Katsefaktoriteks on külviaeg: külv 1.-mullaharimise võimalusel ja 2-2,5- 
nädalat hiljem; sügisene mullaharimine: pindmine mullaharimine, ainult 
kündmine ja 2-kordne tüükoorimine koos künniga ning väetamine: sõnnikuga ja 
väetamata. Pindmist mullaharimist ja tüükoorimist tehti randaali ja 
tüükultivaatoriga 8-10 cm sügavuselt. Künti vinthõlmalise pöördadraga. Iga 
sügisese harimiskorra vahe oli umbes kaks nädalat. Allapanuga tahesõnnikut 
anti külvikorrarotatsiooni jooksul kaks korda – nisule põldheina sissekünni alla 
30 t ha-1 ja varem rüpsile 50 t ha-1 ja peale rüpsi kasvatusest loobumist 
allakülviga odrale 30 t ha-1. Mõlemal külviajal külvati võrdse külvinormiga – 
olenevalt aastast 500 või 550 idanevat tera m-2. 

Mehaaniliseks umbrohutõrjeks kasutati vedrupiiäket, suvinisu äestati kaks 
korda – esimene kord tärkamisel ja teine kord kolme-nelja lehe või võrsumise 
faasis.  

Katselappidelt koristatud ja puhastatud teraproovide kogused on ümber 
arvestatud hektari kohta 13% teraniiskusega. Kvaliteedinäitajad määrati iga 
variandi kohta PMK Taimse Materjali Laboratooriumis. Kasutatud meetodid 
olid järgmised: proteiin kuivaines - NIT-meetod, mahukaal – ISO 7971-2, 
langemisarv – ISO 3093, märg kleepvalk – ICC 155, gluteeniindeks – ICC 155.  

Artiklis esitatakse suvinisu külviaja võrdluste terasaagid ja 
kvaliteedinäitajad erineva sügisese mullaharimise ja sõnnikuga väetamise ning 



mitteväetamise keskmisena. Andmed töödeldi statistiliselt dispersioonanalüüsi 
meetodil. Tabelis 1 puuduvad 2009. aasta kleepvalgu, gluteeniindeksi ja 
langemisarvu näitajad, kuna analüüsid olid artikli esitamise ajaks veel tegemata. 
 Kattetulu on arvestatud uuringus kasutatud erinevate agrotehnoloogiate 
tulemusel (12 katsevarianti) saadud terasaakide koguste korrutamisel Eestis 
septembris 2008 ja 2009 kehtinud nisu kokkuostuhindade alusel, millest on 
maha arvatud tehtud masintöö- ja kuivatuskulud. Kulusid arvestati Eesti 
Maaviljeluse Instituudi ja Jäneda Maamajanduse Infokeskuse masinkulude 
maksumuste ning mõne ettevõtte teenushindade järgi. Toetustena võeti arvesse 
pindalatoetused ja põllumajanduse keskkonnatoetus mahetootmisele. 2009. 
aasta pindalatoetused arvestati 2008. aasta määrade järgi, kuna artikli esitamise 
ajaks polnud 2009. aasta vastavad määrad veel teada. Kattetulu arvestused on 
üksnes orienteeruvad ega ole standardsed. Lähtutud on ettevõttest, millel on 
külvipinda 400-500 ha ja mis kasutab Euroopa päritolu masinaid. 

 
Erineva külviaja terasaak ja -kvaliteet 
 Külvikorras kasvatatav suvinisusort `Manu  ́ on varane ja kõrgete 
kvaliteedinäitajatega. Teadaolevalt on selle sordi puhul võimalik saada 
normaalne toidunisu kvaliteet ka mõõduka koguse lämmastiku andmisega 
(Ilumäe, 1999). Seega peaks see sort maheviljelusse sobima. 
 Saagianalüüs näitas, et nii mahesuvinisu terasaak kui ka kvaliteet kõigub 
märkimisväärselt nii külviaja kui aastate lõikes. Viiest aastast neljal oli nisu 
terasaak esimesel mullaharimisvõimalusel külvates kõrgem kui hiljem külvates 
(tabel 1). 2005. ja 2006. aastal olid nisu terasaagid esimesel 
mullaharimisvõimalusel oluliselt kõrgemad kui kaks nädalat hiljem külvates 
(vastavalt 347 ja 340 kg ha-1). Seda võib seletada külvi järgse põuaperioodiga, 
mis algas Kuusikul peale esimest külvi ja kestis 2005. aastal mai lõpuni ja 
2006. aastal mai 3. dekaadi alguseni, põhjustades hilisema külvi taimede 
märgatavalt kehvema arengu. 2006. aastal jätkus aga põuaperiood juuni 1. 
dekaadi lõpust praktiliselt juuli lõpuni. Seetõttu jäid mõlema külvi terasaagid 
tavalisest märksa madalamaks. 2007.-2009. aastal pikemaid põuaperioode 
Kuusikul ei esinenud, mis võis olla ka üheks põhjuseks, miks külviaegade 
terasaagid erinesid üksteisest vähem. Suhteliselt vihmased olid siinjuures 2008. 
ja 2009. aasta vegetatsiooniperioodid. 2008. aastal kahjustasid tärganud 
suvinisu taimi tugevalt kõrreliste maakirbud, kusjuures kahjustus esimesel 
külvil oli suurem kui teisel. See võis põhjustada ka väiksema nisu terasaagi 
vastupidiselt ülejäänud aastatele just esimese külviaja korral. Kahjurite poolt 
nõrgestatud taimi kahjustas mõnevõrra ka umbrohu äestamine. Seetõttu 
umrohtusid hõredamad põlluosad tugevamalt ohakate, orasheina jm 
umbrohtudega. Ülejäänud aastatel oli suvinisu umbrohtumus suhteliselt väike. 
Umbrohtude kasvu soodustasid 2008. aastal ka rohked sademed. Eeltoodu 
põhjustas ilmselt terasaagi olulise alanemise 2008. aastal, kuigi sademete 
rohkust silmas pidades eeldanuks vastupidist.  



 
 
Tabel 1. Mahesuvinisu `Manu´ terasaagid (niiskus  13%) ja terakvaliteet erineval 
külviajal 
Näitaja Külviaeg 2005. 

25.04.
09.05. 

2006.  
26.04.  
09.05. 

2007. 
12.04.  
26.04. 

2008.  
16.04.  
04.05. 

2009.   
22.04. 
08.05. 

Kesk- 
mine 

Kva-
lit. 
nõu-
ded 

1. võim. 2884* 2011* 2590* 1852* 2217* 2311 Terasaak  
kg ha-1 Hilisem 2537* 1671* 2390* 2084* 2097* 2156 

- 

1. võim. 11,5* 14,2* 11,5* 15,5 12,9* 13,1 Proteiin % 
Hilisem 12,0* 15,5* 12,0* 15,5 13,3* 13,7 

12; 
min  
11  

1. võim. 24,2* 29,3* 24,5 34,4* - 28,1 Kleepvalk 
% Hilisem 28,1* 34,2* 24,5 30,2* - 29,3 

Min 
23; 
opt 
25-32 

1. võim. 78* 96* 67* 88* - 82 Gluteeni-
indeks % Hilisem 36* 87* 83* 91* - 74 

41-90 

1. võim. 136* 378 338* 359* - 303 Lange-
misarv sek Hilisem 227* 367 329* 294* - 304 

Alates 
220 

1. võim. 765* 762* 811* 755* 707* 760 Mahukaal 
g l-1 Hilisem 781* 742* 791* 727* 688* 746 

Min 
730; 
opt 
780 

Statist. usutav erinevus PD0,05* 
 
 Proteiinisisaldus oli 2005. ja 2007. aastal toidunisu kvaliteedinõuetele 
vastamiseks piiri peal ja oluliselt madalam kui ülejäänud kolmel aastal. Neljal 
aastal viiest andis madalama terasaagiga hiljem külvatud nisu selgelt terade 
kõrgema proteiinisisalduse kui varem külvatud nisu. Väiksemat 
proteiinisisaldust soodustavad pikem valmimisperiood, suurem mullaniiskus ja 
madalamad öised temperatuurid (Tupits jt, 1999). Tavaliselt esinevad sellised 
tingimused sagedamini varakult külvates, mis seega võisid põhjustada ka 
madalamat proteiinisisaldust. J. Lepajõe (1984) järgi on terasaak ja 
proteiinisisaldus enamasti negatiivses korrelatsioonis ja kõrgem terade 
valmimisaegne temperatuur, mis soodustab kiiremat lehtede vananemist ning 
valmimist, põhjustab suuremat proteiinisisaldust terades. Üldiselt ongi 
täheldatud, et põuasemal vegetatsiooniperioodi kasvanud nisuterades on 
kõrgem proteiinisisaldus. Antud juhul pole sellega kuidagi seletatav, miks 
vihmasel 2008. aastal proteiinisisaldus katsenisus kõrgeim oli. Üldiselt muutus 
ka terade kleepvalgu (oleneb taigna kerkimine) sisaldus sarnaselt 
proteiinisisaldusega – esimesel võimalusel külvatuna oli kleepvalgu sisaldus 
terades madalam kui hilisemal külvil (välja arvatud 2007. a.) ja kõrgema 
proteiinisisaldusega aastatel oli ka kleepvalku terades rohkem. Üldiselt võib 



`Manu  ́ proteiini- ja kleepvalgusisalduse katseaastate jooksul hinnata 
rahuldavaks kuni heaks, kusjuures hilisemal külvil mõnevõrra paremaks kui 
esimesel mullaharimisvõimalusel külvatuna. 
 Tähtis näitaja on toidunisu puhul ka gluteeniindeks. Gluteen on üks 
kleepvalgu osa ja selle sisaldusest sõltub saia koospüsimine. Gluteeniindeksis 
võis suurt kõikumist külviaegade lõikes täheldada 2005. aastal, kus hilisel 
külvil oli gluteeniindeks madal ega vastanud toidunisu kvaliteedinõudele. 
Samas varasemal külvil oli gluteeniindeks kõrge. Järgnevatel aastatel oli 
gluteeniindeks püsivalt kõrge mõlemal külviajal külvatud nisuterades. 
 Langemisarv oli uuringus olnud aastate lõikes üldiselt optimaalne. Vaid 
2005. aastal esimesel võimalusel külvatud nisu langemisarv jäi madalaks, kuna 
terade valmimisaegse sajuperioodi ja kõrgema õhusoojuse tõttu läksid terad 
peas osaliselt idanema. Madala langemisarvuga nisust tehtud jahu kaotab 
veesidumisvõimet ja võib jääda nätskeks. 2006.-2008. aastal oli esimesel 
võimalusel külvatud nisu langemisarv mõnevõrra suurem kui hiljem külvatud 
nisul. 
 Terade mahumass oli 2005-2008. aastatel üldiselt rahuldav. 2009. aastal oli 
mahumass aga suhteliselt madal (707 g l-1 esimesel võimalusel külvatud ja 688 
g l-1 hilisem külv) ega vastanud kvaliteedinõuetele (730 g l-1). Selline teravili 
läheks kokkuostul tõenäoliselt vaid söödanisu kategooriasse. 2009. aasta 
katsenisu madalamat mahumassi põhjustas kindlasti kasvuaasta 
sademeterohkus. I. Tamm (2008) on leidnud selge seose nisu külvist-loomise 
perioodi sademeterohkuse ja madalama mahumassi vahel. Esines ka tavalisest 
suurem lehetäide kahjustus, mis põhjustas väiksemat tera. Kokkuvõttes oli 
esimesel võimalusel külvatud terade mahumass neljal aastal viiest mõnevõrra 
kõrgem kui hilisemal külvil. 
 Üksikud erandid väljaarvatud, olid mahesuvinisu `Manu  ́ toiduvilja 
kvaliteedinäitajad viie uuringu aasta jooksul Kuusikul üldiselt rahuldavad. Selle 
põhjal võib soovitada `Manu  ́ maheviljelusse sobivaks sordiks kui seda 
kasvatada külvikorras liblikõieliste rohke põldheina järel. Samas tuleb silmas 
pidada, et kvaliteet võib kõikuda olenevalt külviajast ja terasaagikus on üldiselt 
kõrgem esimesel mullaharimisvõimalusel külvates. 
  
Kattetulu 
 Mahesuvinisu müügitulu kujunes kindla kvaliteedi põhjal makstavast  
kokkuostuhinnast, terasaakidest ja selle kokkuostuhinna muutustest aastate 
lõikes. Kvaliteeti mõjutasid peamiselt konkreetse aasta ilmastik ja külviaeg. 
Suhteliselt väheoluline oli harimisviisi (koorimine+kündmine, ainult kündmine 
või pindmine mullaharimine) järelmõju ja tahesõnnikuga 30 t ha-1 väetamine. 
Tehtavad kulutused (peamiselt masintööd) suurenesid aastate lõikes 
sisendihindade tõusu tõttu. Samas mõnevõrra kõrgema nisu kokkuostuhinnaga 



aastatele (2007. ja 2008.) järgnes kokkuostuhinna järsk langus 2009. aastal. 
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Variantide tähistused joonisel: P – pindmine mullaharimine (8-10 cm) 2-korda (järelmõju 
peale põldheina); K – ainult kündmine; KK – tüükoorimine (8-10 cm) 2-korda (järelmõju peale 
põldheina) + kündmine; V – külv 1.-mullaharimisvõimalusel (22.04.); H – hilisem külv 
(08.05.); S+ - sõnnik 30 t ha-1; S- - ilma  
Joonis 1. Mahesuvinisu `Manu´ kattetulu (kokkuostuhind 4 EEK kg-1 esimesel 
mullaharimisvõimalusel; 2 EEK kg-1 hilisem külv) ja terasaak erineva agrotehnika  
korral 2008. aastal  
 
 Uuringus esimesel mullaharimisvõimalusel külvatud kvaliteediga mahenisu 
saanuks 2008. aasta septembris müüa AS Tartu Veskile  hinnaga 4 EEK kg-1, 
kuid 2,5 nädalat hilisema külvi puhul söödaviljana 2 EEK kg-1, kuna mahumass 
ei vastanud toidunisu kvaliteedi nõudele. See põhjustas oluliselt madalama 
kattetulu hilisema külvi variantidel, kuigi terasaak oli tollel aastal esimesel 
võimalusel külvatud variantidest märksa kõrgem (joonis 1). 2009. aasta nisu 
saanuks septembris müüa Eestis söödaviljana umbes 1,25 EEK kg-1, kuna 
mahumass ei vastanud toidunisu nõudele. Sellisel juhul olnuks kattetulu 
olematu või suhteliselt madal (joonis 2). 
 Tahesõnniku kasutamine põhjustas suvinisu kattetulu järsu languse. Tehtud 
kalkulatsioonides maksab 30 t ha-1 allapanuga tahesõnniku laadimine, põllule 
viimine ja laotamine kokku 2300 EEK ha-1. Samas pole tahesõnnik 
suviteraviljadele otsemõjuna küllalt efektiivne, kuna selle mineraliseerumine ja 
toitainete vabanemine suure kuivainesisalduse tõttu on raskes liivsavimullas 
suhteliselt aeglane, võrreldes vedelsõnnikuga. Tahesõnniku arvelt saadud 
terasaagitõus (2008. aastal keskmiselt 459 ja 2009. a. 407 kg ha-1) ja müügitulu 
ei olnud nii suur, et oleks kompenseerinud selle andmisega seotud kulutused. 
Seetõttu oli suvinisu kattetulu ilma tahesõnnikuga väetamata oluliselt suurem. 
Selline tendents on püsinud ka varasematel aastatel. Samas on tahesõnniku 

Terasaagi PD0,05 – 181,3 



efektiivsus mahekülvikorras viimasel paaril aastal tõusnud ja seda osalt 
arvatavasti ka sõnniku järelmõju kumuleerumise tõttu mullas. Tahesõnnikuga 
väetamisest loobumist mahekülvikorras ei saa aga soovitada, kuna sel juhul 
toimub tõenäoliselt mulla toitainetesisalduse ja üldise viljakuse vähenemine. 
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Variantide tähistused joonisel: P – pindmine mullaharimine 2-korda 8-10 cm (järelmõju peale 
põldheina); K – ainult kündmine; KK – tüükoorimine 2-korda 8-10 cm (järelmõju peale 
põldheina) + kündmine; V – külv 1.-mullaharimisvõimalusel (22.04.); H – hilisem külv 
(08.05.); S+ - sõnnik 30 t ha-1; S- - ilma  
Joonis 2. Mahesuvinisu `Manu´ kattetulu (kokkuostuhind 1,25 EEK kg-1) ja terasaak 
erineva agrotehnika korral 2009. aastal  
  
Järeldused 
 Uuringutulemused näitasid, et kevadine külviaeg mõjutab mahesuvinisu 
`Manu  ́ terakvaliteeti ja –saaki märkimisväärselt. Esimesel 
mullaharimisvõimalusel külvates oli terasaak üldiselt suurem kui kaks kuni 
kaks pool nädalat hiljem külvates (aastate keskmisena 155 kg ha-1). Põuasema 
vegetatsiooniperioodiga aastatel olid terasaagi vahed külviaegade vahel 
(esimese mullaharimise võimalusel külvamise kasuks) suuremad. 
 Toidunisu kvaliteedinäitajatest olid terade proteiini ja kleepvalgu 
sisaldused hilisemal külvil üldiselt kõrgemad kui esimesel 
mullaharimisvõimalusel külvatuna. Gluteeniindeks oli kahel aastal esimesel 
mullaharimisvõimalusel külvatuna kõrgem kui hilisemal külvil, kahel aastal 
vastupidi. Langemisarv oli esimesel mullaharimisvõimalusel külvatuna kõrgem 
kui hilisemal. Erandiks oli 2005. aasta, kus esimesel mullaharimisvõimalusel 
külvatud nisuterade langemisarv langes järsult koristusperioodi aegsete sadude 
ajal peas idanema mineku tõttu. Terade mahumass oli esimesel 
mullaharimisvõimalusel külvatuna neljal aastal viiest kõrgem kui hilisemal 
külvil. Üldiselt olid `Manu  ́ toidunisu kvaliteedinäitajad katseperioodi jooksul 
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enamusel aastatest rahuldavad. Madala mahumassi tõttu 2008. aastal hiljem 
külvatud ja 2009. aastal mõlemal külviajal külvatud nisu ei saanuks müüa 
toiduviljana. Esimesel külvivõimalusel külvatud nisu poleks madala 
langemisarvu ja proteiinisisalduse tõttu sobinud toidunisuks 2005. aastal.  
 Mahesuvinisu kattetulu oli aastate lõikes tugevasti kõikuva kokkuostuhinna 
(2008. mahesuvinisu 4 EEK kg-1, söödavili 2 EEK kg-1 ja 2009. söödavili 1,25 
EEK kg-1) ja nisu erineva kvaliteedi tõttu oluliselt erinev. Tahesõnniku 
kasutamine põhjustas suvinisu kattetulu järsu languse, kuna allapanuga 
tahesõnniku laadimine, põllule viimine ja laotamine on kulukas (30 t ha-1 2300 
EEK ha-1). Saadav enamsaak (umbes 400 kg ha-1) oli liiga väike, et sõnniku 
andmise kulusid kompenseerida. Sõnnikuga väetamisest loobumist ei saa aga 
maheviljeluses soovitada mullaviljakuse languse tõttu. Tahesõnnikust võiks olla 
ökonoomsem allapanuta sõnniku ja vedelsõnniku põllule viimine. Neist 
vabanevad taimetoitained suhteliselt kiiresti. 
 Madalat kokkuostuhinda kompenseerib teatud määral toetuste maksmine. 
Samas ei ole need madala teravilja kokkuostuhinna juures kaugeltki piisavad, et 
tagada maheteraviljakasvataja jätkusuutlikus. Ilma toetusteta pole madala hinna 
juures võimalik kahjumita mahenisu üldiselt kasvatada. Maheviljelejad võiks 
kasvatada sertifitseeritavat maheseemnevilja, mille puudus Eestis on suur ja 
seemnevilja müügihind suhteliselt kõrge. Teiseks võimaluseks on valmistada 
mahenisust ise tooteid ja neid turustada.  
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