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Punase ja valge ristiku allakülvikatse 

maheterakultuuridel 2011.-2016. a 



MAHEVÄETISTE katse 2012. a Kuusiku katsekeskuses 

Paremal näha Kalisopi mõju punase ristiku allakülvile 

suvinisus.  

Äkki väetada hoopis 

haljasväetist? 



Kalisopiga (13. aprillil) väetatud punase ristiku haljasväetis 

2016. a 



Põldheina ja suviodra saagid tahesõnnikuga väetamisel  (2-korda rotatsiooni jooksul 

põllule 30 t/ha) ja väetamisel mahepõllumajanduses kasutada lubatud mineraalväetisega 

Kalisop normiga 120 kg/ha (K 50 ja S 22 kg/ha) 2012. aastal 

Väetamata haljasväetisega tagastasime mulda (maapealne osa ja juured) ligikaudu 140 kg 

N ha, 18 kg P ha, 140 kg K ha, Kalisopiga väetatud haljasväetisega aga 340 kg N ha, 39 kg 

P ha, 340 kg K ha 



Punase ristiku haljasväetise ja suviodra summaarne 

kattetulu haljasväetise väetamisel Kalisopiga (120 kg/ha) 

võrrelduna mitteväetamisega ja odra terasaagi müümisel 

erineva hinnaga 
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 Toetusteta

- 0,16 €/kg

Toetustega

- 0,16 €/kg
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- 0,19 €/kg

Toetustega

- 0,19 €/kg

Toetusteta

- 0,43 €/kg

Toetustega

- 0,43 €/kg
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Väetamata

ristiku järel

Kalisopiga

120 kg/ha

väetatud

ristiku järel



Haljasväetiseks kasvatatav punane ristik ja selle 

mõju suvinisu terasaagile 2015. ja 2016. a 



Suvinisu terasaagi kvaliteedinäitajad haljasväetiseks 

kasvatatud punase ristiku järgselt 2016. a 

Variant Toorpro-

teiin k. a-s 

% 

Kleepvalk 

% 

Gluteeni-

indeks % 

Langemis-

arv sek 

Mahukaal 

g/l 

Väetamata 

pun ristik 

haljasväetis

eks 

15,1 37 48 363 710 

Kalisopiga 

120 kg/ha 

(50 kg/K/ha) 

väet pun 

ristiku 

haljasväetis 

14,4 35 48 370 716 



Suvinisu kattetulu punase ristiku 

haljasväetise mõjul 2015. ja 2016. a 

keskmisena 



Bioloogiliste ja mineraalsete 

mahepreparaatide katse 2016. a 



Bioloogiliste ja mineraalsete mahepreparaatide 

katse mahesuvinisus ‘Mooni’. Alustatud 2016. a 
Ebaühtlaste kasvutingimuste tõttu saab esialgu näidata väiksema osa 

katsevariantide tulemusi 

 
Variant Terasaak 

(13% 

niiskus) 

Toorp-

roteiin 

k. a-s 

Mahu-

kaal  g/l 

Kontroll (töötlemata) 1928 11,9 730 

Seeme töödeldud EM (1l/100 kg) + mükoriisa 

(20% lahusele) + merevetika ekstr (20% 

lahusele) ja pritsitud Epso Combitop 

leheväetisena (10 kg/ha) võrsumis-, kõrsumis- 

ja loomisfaasis 

2159 12,4 737 

Seeme töödeldud EM (1l/100 kg) + mükoriisa 

(20% lahusele) + merevetika ekstr (20% 

lahusele) ja pritsitud meremineraal Sea 90 

leheväetisena (4 kg/ha) võrsumis-, kõrsumis- 

ja loomisfaasis 

 

2206 12,6 738 



Peale kaheaastase põldheina sissekündi on selle järgselt 

umbrohtumus suvinisus madal 
Tavaviljeluses on pritsitud umbrohutõrjeks herbitsiidiga ja antud N min. 

väetisega 90 kg/ha + P ja K.  



Suvinisu peale põldheina. 

Umbrohtuvus on väike. 



Segavilja umbrohtumus ja terasaagid mahe- ja tavaviljeluses (2. aasta 

teravilja järjest). 

Olenevalt sügiseset mullaharimisest on umbrohtumus muutunud 

erinevaks. 
Tavaviljeluses on pritsitud umbrohutõrjeks herbitsiidiga ja antud N min 

väetisega 50 kg/ha ning P ja K min. väetist 



Allakülviga odra umbrohtumus ja terasaagid mahe- ja 

tavaviljeluses (3. aasta teravilja järjest). 

Olenevalt sügiseset mullaharimisest on umbrohtumus 

muutunud erinevaks. 
Tavaviljeluses on pritsitud umbrohutõrjeks herbitsiidiga ja antud N min. 

väetisega 50 kg/ha + P ja K 



PK-üldbilanss mahe- ja tavaviljeluses 5- väljalises söödakülvikorras (punase 

ristiku rohke põldhein 1. a - punase ristiku rohke põldhein 2. a – suvinisu – 

segavili – suvioder allakülviga) 2010.-2014. a Kuusiku katsekülvikorras 

Põhiline osa K eemaldatakse põldheina niidete koristamisega, kuna heintaimed 

kasutavad suurel hulgal K.  

 

Tahesõnnik 30 t/ha 2-

korda ühele põllule 5- 

aasta jooksul 

 

Sõnniku 

mitteandmisel 

langes omastatav P 

(3-välja keskm) 

2003. a 54-lt mg/kg 

2015. a 45 mg/kg ja 

K 159-lt mg/kg 125 

mg/kg 

Kas puuduvat osa K-st saaks kompenseerida ka 

maheviljeluses mineraalse K-ga? 



Kalisopiga 145 kg/ha (60 kg/ha K ja 26 kg/ha S) väetatud 

põldhein (paremal toikast) ja min. väetisega (5-10-25) 290 

kg/ha (15 kg N, 13 kg P, 60 kg K) väetatud põldhein 

(vasakul toikast) 2016. a 



Kalisopiga 145 kg/ha (60 kg/ha K ja 26 kg/ha S) väetatud 

põldhein ja min. väetisega (5-10-25) 290 kg/ha (15 kg N, 13 

kg P, 60 kg K) väetatud ja väetamata põldhein 2016. a 



Ristikurohke põldheina saagikus erineval väetamisel mahe- ja 

tavaviljeluses 2016. a. Kalisop 145 kg/ha (60 kg/ha K, 26 kg/ha S) 

maheviljeluses kevadel, kompleksväetis (5-10-25) 290 kg/ha (15 kg N, 

13 kg P, 60 kg K) tavaviljeluses kevadel tahesõnniku andmisel ja 

mitteandmisel 



Ristikurohke põldheina keskmine saagikus erineval väetamisel mahe- 

ja tavaviljeluses 2016. a. Kalisop 145 kg/ha (60 kg/ha K, 26 kg/ha S) 

maheviljeluses kevadel, kompleksväetis (5-10-25) 290 kg/ha (15 kg N, 

13 kg P, 60 kg K) tavaviljeluses kevadel 



Suvinisu ‘Mooni’ terasaak erineval väetamisel mahe- ja tavaviljeluses 

2016. a 

Kalisop 72 kg/ha (30 kg/ha K, 13 kg/ha S) mahe, min. väetis (27-6-6) 

335 kg/ha (N 90, P 9, K17 kg/ha), tahesõnnik 30 t/ha kevadel mahe-

tava 



Suvinisu ‘Mooni’ terasaagi kvaliteedinäitajad erineval väetamisel mahe- 

ja tavaviljeluses 2016. a. 

Kalisop 72 kg/ha (30 kg/ha K, 13 kg/ha S) mahe, min. väetis (27-6-6) 

335 kg/ha (N 90, P 9, K17 kg/ha), tahesõnnik 30 t/ha kevadel 

Variant Toorpro-

teiin k. a-s 

% 

Kleepvalk 

% 

Gluteeni-

indeks % 

Langemis-

arv sek 

Mahukaal 

g/l 

Tava min 

väetise ja 

sõnnikuga 

15,5 39 49 362 725 

Tava min. 

väetisega 

15,0 38 48 370 724 

Mahe 

sõnnikuga 

14,4 34 53 385 742 

Mahe 

väetamata 

14,2 33 52 376 743 

Mahe 

Kalisopi ja 

sõnnikuga 

12,3 27 56 396 744 

Mahe 

Kalisopiga 

11,8 25 60 403 744 



Suvinisu kattetulu ja terasaak 2016. a 



Segavilja (hernes ‘Kirke’+kaer ‘Kalle’) terasaak ja toorproteiini sisaldus 

erineval väetamisel mahe- ja tavaviljeluses 2016. a. 

Kalisop 67 kg/ha (28 kg/ha K, 12 kg/ha S) mahe, min. väetis (27-6-6) 

185 kg/ha (N 50, P 5, K 9 kg/ha), tahesõnniku järelmõju 

Variant 

 

Terasaak kg/ha 

(13% niiskus) 

Toorproteiin k. a-s % 

 

Tava min väetise ja 

sõnnikuga 

3379 16,8 

Tava min. väetisega 3429 17,1 

Mahe sõnnikuga 3033 15,9 

Mahe väetamata 2420 15,7 

Mahe Kalisopi ja 

sõnnikuga 

3223 16,9 

Mahe Kalisopiga 2814 16,7 



Segavilja kattetulu ja terasaak 2016. a 



Suviodra ‘Maali’ terasaak ja  kvaliteedinäitajad erineval väetamisel 

mahe- ja tavaviljeluses 2016. a. 

Kalisop 67 kg/ha (28 kg/ha K, 12 kg/ha S) mahe, min. väetis (27-6-6) 

185 kg/ha (N 50, P 5, K 9 kg/ha), tahesõnniku järelmõju 

Variant Terasaak kg/ha 

(13% niiskus) 

Toorproteiin k. 

a-s % 

Mahukaal g/l 

 

Tava min 

väetise ja 

sõnnikuga 

4336 9,8 639 

Tava min. 

väetisega 

3752 9,6 631 

Mahe sõnnikuga 2707 9,6 637 

Mahe 

väetamata 

2143 9,4 629 

Mahe Kalisopi ja 

sõnnikuga 

2677 10,2 635 

Mahe Kalisopiga 2156 9,6 624 



Suviodra terasaak ja kattetulu 

2016. a 



TÄNAN TÄHELEPANU 

EEST! 


