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Eessõna
Käesolevas raamatus on kokku võetud olulisemad etapid minu 54 aasta 

pikkuses tööalases tegevuses. Pärast Eesti Põllumajanduse Akadeemia agro-
noomiateaduskonna lõpetamist 1966. aastal alustasin tööd Sakus asuvas Eesti 
Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudis ning olen kogu 
aeg töötanud ühes asutuses, mis aegade jooksul on läbi teinud mitmeid reorgani-
seerimisi, sh lahutamisi ja liitmisi, ning mis praegu jätkab tegutse mist Eesti 
Taimekasvatuse Instituudina Jõgeval. Alustades tööd instituudi agrokeemia labo-
ratooriumis, olen erinevates osakondades aastate jooksul järk-järgult läbinud 
ametikohad aspirandi, noorem-, vanem- ja juhtivteaduri ning osakonnajuhatajana. 

Töötamine mitmesuguste valdkondade (köögiviljandus, teraviljakasvatus, 
agrokeemia, keskkonnakaitse, taimekasvatustoodangu kvaliteet jm) uurimis-
temaatikaga on pakkunud pidevalt uusi väljakutseid, võimalusi interdistsip-
linaarseteks uuringuteks ning vältinud liigset kapseldumist vaid mingile kit-
samale probleemile. Minu uurimistööde temaatika oli peaaegu alati ajendatud 
praktika vajadustest. Paljudel juhtudel see aga ei välistanud jõudmist süvauurin-
guteni, mille tulemusena lisandus uusi teadmisi nii mitmessegi teadusvaldkonda. 
Unikaalseks võib lugeda AS Silmeti tootmisjääkide baasil uuritud haruldaste 
muldmetallide mõju selgitamise kultuurtaimede füsioloogilistele protsessidele ja 
nende mikrokoguses kasutamise efektiivsete võimaluste väljaselgitamise taime-
kasvatuse praktikas. Oluliseks panuseks Eesti happeliste muldade lupjamise teo-
reetiliste aluste varasalve, mis klassikaliselt baseerus peamiselt põlevkivituha 
kasutamisele, on minu mitmekülgsed uuringud klinkritolmu ja Eesti karbonaat-
kivimite tootmisjääkide kasutamiseks muldade ja kasvusubstraatide liigse hap-
pesuse neutraliseerimisel, taimede toitainevaru täiendamisel ning kultuurtaimede 
saagikuse suurendamisel ja saagi kvaliteedi parandamisel.

 Möödunud sajandi viimasel veerandil tervishoiuteadlaste ja hügieenikute 
poolt tõstatatud ja pikka aega teravdatud tähelepanu all hoitud köögiviljade 
nitraatidesisalduse temaatika, mis elanikkonnas tekitas ebakindlust ja isegi hirmu 
köögiviljade tarbimisel, tingis vajaduse selgitada selle probleemi agronoomilisi ja 
agrokeemilisi aspekte. Väga mitmekülgsete ja pikaajaliste uuringute tulemusena 
valmis põhjalik monograafia köögiviljade nitraatidesisaldust mõjutavate teguri-
te koh ta ning ilmus rohkesti laiale lugejaskonnale mõeldud artikleid, mis aitas 
köögi vilju ja nende tarbimist rehabiliteerida. 

Eesti Maaviljeluse Instituudis tehtud katsetega sai Eestis esmakordselt tões-
tatud talinisu väävlivajadus. Arvukate agrotehnoloogiliste katsete varal selgus 
väävli oluline mõju lämmastikväetise efektiivsusele, talinisu saagi moodus-
tumisele ja kvaliteedi kujunemisele, sh jahu küpsetusomadustele. Uurimistule-
mused juurdusid kiiresti tootmisesse ja tänapäeval on väävelväe tiste kasutamine 
leidnud vääramatu koha talinisu agrotehnoloogias. 
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Käesolevas raamatus tutvustatakse kokkuvõtlikult kõigepealt uuringuid 
köögi viljanduse valdkonnas – väetiste kasutamine, köögiviljade saagikus ja saagi 
kvaliteet, sortimendi laiendamine ning kasvatamise propageerimine. Agrokeemia 
valdkonnas leiavad käsitlemist mitmekülgsed katsed lubiväe tistega, samuti 
uuringud AS Silmetis haruldaste muldmetallide tootmisel tekkivate nitraadi rikaste 
jääklahustega, mille keskkonna- ja ressursisäästlik edasiarendamine lämmastik-
vedelväetiseks ning selle kasutamine taimekasvatuses väetisena võimaldas oluli-
sel määral vähendada Soome lahe lämmastikureostust. Teraviljakasvatuse vald-
konnas on uuringute põhirõhk talinisu väävliga väetamise viisidel, lämmastiku 
ja väävli vahekorral, aga käsitletakse ka võimalusi nisu magneesiumivaeguse 
leevendamiseks jne. Arvukate küpsetusproovide baasil tutvustatakse väävliga 
väetamise positiivset mõju saia kvaliteedinäitajatele. Viljelusviiside võrdle misel 
uuritakse kas maheviljelus põhjustab mulla väljakurnamist ja millega seda väl-
tida, kuidas viljelusviis mõjutab saagi suurust ja kvaliteeti, kas mahe- ja tava-
rukkist valmistatud leiva omadused on erinevad jne. Keskkonnaalaste teemade 
osas leiavad käsitle mist veel vaatlused ja hinnangud seoses tootmispõldude saas-
tumisega raskesti tõrjutavate umbrohtudega (tuulekaer, puju, rukkihein), samuti 
tähelepanekud ja mure taimedevahelise tasakaalu nihkumisest – meie igiomaste 
taimeliikide leviku drastiline vähenemine agressiivsete kohalike ja tulnukliikide 
surve tõttu.   

Raamatu sisust saab aimu ka sellest, milline oli ülikooliharidus õpetatud 
agronoomi kvalifikatsiooni omandamiseks, kuidas toimus areng teadustöötajaks 
kujunemisel, millised olid tollased olud teaduskraadide kaitsmiseks, kuidas oli 
võimalik jõuda oma uurimistulemustega rahvusvahelisele areenile ning välja 
pääseda Nõukogude Liidu suletud süsteemist ülemaailmsele aianduskongressile jne. 

Tahaksin tänada kõiki, kes mind mu teadustegevuses on toetanud ja abis-
tanud ning kes andsid tõuke selle monograafia koostamiseks.

Malle Järvan, 
Saku, juuni 2021
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MEENUTUSI ISESEISVALE TEADUSTÖÖLE 
EELNENUD AEGADEST

Pärast Carl Robert Jakobsoni nimelise Viljandi I Keskkooli lõpetamist 1961. 
aas tal jätkasin oma haridusteed Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA) 
agronoomiateaduskonnas. Üks nutikas koolikaaslane on meie ülikooli lühinimetuse 
sõnastanud kui Elu Parimad Aastad. Olen sellega täiesti päri, sest olime tollal ju 
tundlike meeltega parimas nooruseas.

Viie kursuse jooksul EPA-s saime kindlasti väga hea ja laiapõhjalise hari-
duse. Õpitut aitasid kinnistada ja teadmisi süvendada igasuvised õppe praktikad 
ja -eks kursioonid. Nimetan siin vaid mõned, mis on rohkem meelde jäänud. Nii 
näiteks I kursuse järgse tööpraktika ajal – mil me Sootaga sovhoosi osakondades 
umbes kolmekuulise perioodi jooksul tegime iga suguseid taimekasvatuslikke 
töid (sh sõnnikuvedu hobustega ja sõnniku käsitsi laotamine, maisi külv ruut-
pesiti, söödajuurvilja külv ja istutamine, kõplamine, heina rõuku- ja saadupanek 
jms) – olid meeldivaks vahelduseks dotsent Ludvig Raudsepa (1922–2012) 
juhendamisel toimunud ringkäigud looduses, sh ka Saaremaa kadastikes, taimede 
tundma õppimiseks ja herbaareksemplaride kogumiseks.

Mullateaduse loen gu  seeria läbi misele järgnes dotsent Kaarel Tarandi 
(1907–2008) juhendamisel suvel tore mitmepäe vane eks    kursioon Eesti muldade 
tundma õppimiseks ning seejärel iseseisev töö loodu ses – mulla sügavkaeved ja 
kaar distamine kauni Saare järve lähistel. 

Tulevaste agronoomidena, selleks et hiljem majandis osata hinnata ja nõuda 
tööde kvaliteeti, saime päris hea ettevalmistuse ka põllutehnika osas. Õppe kava 
osana läbisime traktori- ja autoõpetuse ning saime nii traktorist-kombaineri, 
C-kate gooria autojuhi kui ka mootorrattajuhi load. Neljanda kursuse eel töötasime 
koristusperioodil ligemale paar kuud majandites mehhanisaatoritena. Minul oli või-
malus Polli katsebaasis päevade kaupa iseseisvalt töötada suurepärase juhendaja 
Peeter Schihalejevi kasutuses olevate mitut marki masinatega: vedada vilja-
kotte kuivatisse, teha randaalimist kõrrepõllul ja õunaaias, künda linttraktoriga 
ja vahe tada seejuures adraterasid, isegi kombainiga koristamist sain proovida. 

Eesti Põllumajaduse 
Akadeemia peahoone
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Traktorite ja põllu-
töö riistade õppe-
praktika Sootagal 
1963. a. Vasakult: 
juhendaja Jaak Sarv, 
Malle Liias, Malle 
Maasepp, Tiiu Sits, 
Uudo Järvan

Mullateaduse õppe-
ekskursioon Hääde-
meeste liivikutel 
1963. a

Paljudes õppeainetes toimus igasuviseid praktikaid kas Tartus, näiteks Raja 
aias ja Eerikal, või Tartu lähistel. Need kõik andsid hiljem tööks vajaminevaid 
teadmisi  ja olid ühtlasi meeleolukad. Üks kapitaalsem ettevõtmine toimus meie 
kursust kureeriva õppejõu Endel Turbase (1929–2020) eestvõttel, kui pärast III 
kursust käisime bussiekskursioonil Moskvas. Mäletan, et tutvusime Timirjazevi 
nimelise Põllumajanduse Akadeemia katsepõldudega, käisime üleliidulises 
mulla teaduse ja agrokeemia muuseumis ning rahvamajanduse saavutuste näituse 
(ВДНХ) paviljonides ja külastasime mitmeid vaatamisväärsusi.

Pärast IV kursust olime kevadest kuni sügiseni majandites menetlusprak-
tikal, töötades sel ajal taimekasvatuslikel ametikohtadel kas juba iseseisvalt või 
vilunud spetsialistide nn töövarjuna. Mina läbisin selle praktika Saku näidis-
sovhoosis, täites mitmesuguseid ülesandeid peaagronoom Heinrich Kauri ja 
seemnekasvatus agronoom Isi Vilu kõrval. Praktikandi tegevust hoidis pidevalt 
oma hoolitseva pilgu all direktor Otto Kaldma, kes sügisel kinnitas ka praktika 
aruande.
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Maaviljeluse praktikumis (juhendaja dotsent Martin Karmin) vaatamas 
väetise külvamist lennukilt

Rohumaaviljeluse praktikum Eerikal dotsent Karl 
Annuki juhendamisel. Vasakult: Malle Maasepp, 
Saima Alavere, Paavo Viks

Maaparanduse õppepraktikal 
nivelleerimas (1964)

EPA II kursusel astusin Üliõpilaste Tea dusliku Ühingu (ÜTÜ) botaanika ja 
fütopatoloogia ringi liikmeks ja hakkasin dotsent Helmut Neeruti (1914–1977) 
juhendamisel uurima mikroelementide mõju porgandile. Kahel suvel olin muude 
õppe praktikate kõrval üsna hõivatud mahukate katsete rajamise, kõplamise, 
harven damise, koristamise, kaalumise, analüüside ja muuga. Katsepõld asus 
Nooruse tänava ühiselamust päris kaugel, kusjuures ainsaks liikumisvahendiks 
olid ikka oma jalad. Praegugi, Tartu-Viljandi maanteel Märja teeotsas, teise 
katse aasta põllust mööda sõites, tuleb see kõik jälle meelde. Oma uurimistulemusi 
kandsin ette ÜTÜ aastakonve rentsidel.

1966. aasta varakeva del saadeti mind koos vete rinaar Madis Aidnikuga 
(1946–2017) EPA-t esindama Jelgavasse Läti Põllu majandusakadeemia 
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Jelgavas Läti Põllumajandusakadeemia ees. Olen 
keskel, EPA mütsiga

Esinemas ÜTÜ kon-
ve rentsil 1965. a

laien datud ÜTÜ konve-
rentsile. Kõrvalpõikena ehk 
lisaksin siinkohal järgmist: 
kuigi dekanaadist oli mulle 
antud eksamisessiooniks 
piken dust, otsustasin Lätist 
tagasi tulles teha oma vii-
mase eksami, „Teadusliku 
kommunismi alused”, koos 
teiste kursusekaaslastega. 
Eksamiks olin läbi sirvinud 
äsja ilmunud „Filosoofia leksi -
koni”, millest täiesti piisas 
eksamipileti kahe esimese 
küsimuse vastamiseks. Kol-
mas küsimus oli „Armastus 
ja abielu kommunismi ajal”, 

selle kohta polnud ma midagi lugenud. Õppejõud, tollal ka EPA parteikomitee 
sekretär, Johannes Võlumägi (1930–2002) küll ärgitas vestlust arendada oma val-
latuvõitu küsimustega minu isiklike kogemuste ja arvamuse kohta, kuid tagajär-
jetult, see pani mu suu täielikult lukku. Sain eksamihindeks „hea”. Võlumägi 
olevat hiljem rektoraadis kahetsenud, et oleks ta vaid teadnud, et see tudeng on 
olnud „läbinisti viieline”, siis poleks ta oma aasimisega norinud. Tegelikult oli 
mul õpinguraa matus veel teinegi „hea” – vene keele arvestus. Erusõjaväelasest 
tunniandja meiega rohkem ei tegelenud, kui et ladus sõjaväes käinud poistele 
matriklisse „väga hea” ja kõikidele teistele – „hea”.

Ütleksin, et minu ülikooliaastad olid tõepoolest ilus ja muretu aeg. Elasime 
vastvalminud ühiselamus Nooruse tänaval, neljakesi toas. Paaril esimesel aastal 
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Ühiselamu Noo-
ruse tn 1. Meie 
toa aken oli 5. 
korrusel vasakult 
teine

Stipendium oli korras õppeedukuse puhul 28 rbl kuus, vanematel kursustel 
see tõusis. Mina sain oma väga heade hinnete tõttu stabiilselt 25% kõrgemat stip-
pi, vajaduse korral sain mõõdukat toetust ka vanematelt. Ühiselamukoha eest, 
sh puhas voodipesu iga kahe nädala tagant, maksime 2 rubla kuus. Mäletan, et 
leivapätsi hinnad olid 12 ja 14 kopikat. Tartu–Viljandi bussipilet maksis 1 rubla 
25 kopikat, aga enamasti sain ma vanematekoju sõita hea peretuttava Heino Sim-
soni autoga, kes sõidutas oma TRÜ-s õppivat abikaasat. 

EPA lõpetasin 1966. aastal õpetatud agronoomi kvalifikatsiooniga, cum 
laude. Tulevaste töökohtade (majandite agronoomid, osakonnajuhatajad, oli vist 
ka mõni peaagronoomi koht) loetelu oli ülaltpoolt ette antud, nende hulgast sai 

võib-olla ehk oli veidi tülikas, kui köögitoimkonnas olles pidime hoolitsema igal 
korrusel asuvate suurte pliitide kütmiseks vajaminevate puude varumise eest. 
Puud olid hoovis riidas, vajasid lõhkumist ja viiendale korrusele tassimist ning 
enamasti ka eelkuivatamist. Hiljem asendati puupliidid gaasipliitidega. Aga tubades 
kasutati toidu valmistamiseks sageli väikesi elektripliite ehk  „patukaid” ja vee 
keetmiseks „traktoreid”, kuigi selliste lisa-elektriseadmete kasutamine oli rangelt 
keelatud. Põhiliselt tehti praekartuleid ja praemuna, mõned tublimad tegid kamba 
peale ka suppe, kus lihaolluseks oli tollal kõige taskukohasema hinnaga krakovi-
tüüpi vorst. Ühiselamu alumisel korrusel töötas puhvet, kus vist peaaegu et ainu-
laadse kohana linnas olid pidevalt saadaval hõrgutavalt maitsvad kuumad vii-
nerid, lisandiks kartulisalat või hapukapsas. Ühest loengust teise lipates astusime 
väga sageli läbi Mitšurini (praegu Lai tn) keldripuhvetist, kust sai maailma pari-
maid võisaiakesi. Tudengite meeliskoht oli ka Nõukogude väljakul (praegune 
Raekoja plats) avatud pontšikubaar. EPA  peahoone keldris töötas söökla, toidud 
olid maitsvad ja suhteliselt odavad. Enne stipipäeva võis erandjuhul lausa 5 
kopika eest kõhu täis saada, kui tellisid ainult garniiri: kartul – 2 kopikat, prae-
kapsas – 3 kopikat, leib ja sai olid laual tasuta. Stipipäevadel oli meil traditsiooniks 
lubada endale üks kena õhtu kesklinna restoranis Volga, hiljem ka Tähe tänaval 
Kasekeses. Stipi jagamise ajal kursusevanema kätte jäetud 3 rubla eest saime 
restoranis eelroa, kopsaka prae (tavaliselt tellisime ikka karbonaadi), pitsikese 
kangemat ja õhtu läbi tantsida orkestri saatel. 
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Instituudi hoone Sakus Teaduse tn 1

valida vastavalt õpiedukusele. Minu jaoks tuli – tänu minu endise kursusekaaslase 
ja tulevase abikaasa Uudo Järvani energilisele tegutsemisele –  eritellimus 
Sakus asuva Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Ins-
tituudi (EMMTUI) juurde kuuluvalt Vabariiklikult Agrokeemia Laboratooriu-
milt (VAL), ametinimetuseks agronoom-agrokeemik, kuupalgaks 90 rubla. See 
palgamäär oli poolteist ja rohkem korda madalam kui kursusekaaslastel, kuid 
tookord olid minu jaoks esmatähtsad hoopis teised väärtused. 

1. augustil 1966 asusin 
tööle VAL-i söötade grupis. 
Kaks päeva tagasi olin abi-
ellunud ja üks päev tagasi 
saanud 23 aastaseks. Minu 
otseseks ülemuseks söötade 
grupis sai Juta Unt, kõrgemal-
seisvateks ülemusteks VAL-i 
juhataja Leo Kevvai ja EMM-
TUI direktor Ilmar Jürisson. 

Söötade grupi töö seisnes järgnevas. EMMTUI-le alluva test katse- ja 
näidismajandi test, mis paiknesid üle terve Eesti, tuli pärast põhisöötade varu-
mist võtta keskmised sööda proovid, teha neist keemilised analüüsid ja määrata 
sööda väärtus söötühikutes. Need andmed olid majandis aluseks söödaratsioo-
nide koostamisel. Hoiustatud heina proovide kogumine algas tavaliselt augustis; 
põhu-, silo-, kartuli- ja juurviljaproove koguti veel oktoobriski. Söödaproovid tuli 
analüüsimiseks ette valmistada: kuivatada, peenestada jne. Söötadest määrasime 
kuivaine, toorproteiini, -kiu, -tuha, -rasva, suhkrute, fosfori, kaaliumi, kaltsiumi jne 
sisalduse. Analüüsinäitajate ümberarvestamisel söötühikuteks kasutasime Eesti 
Loomakasvatuse Instituudi teadlaste koostatud söödaväärtuse tabeleid.

Kohe teisel nädalal pärast tööle asumist usaldas Leo Kevvai minu kätesse 
asutuse Willise (GAZ-69). See oli üsna imekspandav, sest kuuekümnendatel 
võis nais autojuhte näha suhteliselt harva. Sõitsin koos Juta Undi ja Ester Saloga 
mitmeks päevaks heinaproove koguma. Tavaliselt vedas sööda proove Hubert 
Kerd mann hoopis mahu kama autoga. Minu esi mene ringreis oli marsruudil 
Olustvere–Polli–Sangaste–Antsla. Sõitmisel oli suureks abiks isa käest laenatud, 
1930-ndate lõpul välja antud Eesti maanteede atlas. Erinevat liiki heinaproovide, 
mis pidid iseloomustama põhilist osa konkreetse majandi söödabaasist, kogu-
misel tuli läbi ronida majandi kõik suuremad laudalakad ja küünid, mõnikord 
võtsime proove luhtadel olevatest kuhjadest. Selle väsitava töö kompensat-
siooniks lubasime endale Juta algatusel ka mõnusaid hetki Eesti ilusa looduse 
ja vaatamisväärsustega tutvumiseks. Järgmine reis nägi ette heina proovide 
kogumise majandi test asu kohaga Vinnis, Simunas ja Jõgeval. Seekord lubasime 
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Söötades fosforit määramas 
(1966). Foto Ants Didrik

endale mõnusa kõrvalpõike, et näha Valaste juga ning ära käia Ontikal ja Toila-
Oru pargis. Mäletan siiani, et ekslesime Jõhvis, kus meil oli päris suuri raskusi 
leidmaks õiget teed lõuna suunas. Ja veel mäletan sellest sõidust Simuna poole, 
et mulle kippus hirmsasti uni peale, sest tee oli pikalt sirge, maantee ümbrus igav, 
autos väga palav ning Juta ja Ester tukkusid mõnusasti tagaistmel heinakottide na-
jal. Esimesel tööaastal käisin autoga ka Saaremaal Karja näidissovhoo sist heina-
proove toomas. Väike hirm oli esmakordselt praamile sõita, see polnud sugugi nii 
lihtne kui praegusaja praamidel. Järgmistel aastatel ma sellistel mitme päevastel 
ringreisidel enam ei käinud, sest 1967 ja 1969 sündisid meie perre lapsed. Tänu 
mõistvatele ülemustele oli mul võimalus teha tööd laboratooriumis vaheldumisi 
paberitöödega kodus laste kõrval kuni lastesõimekohtade saamiseni. 

 1971. aasta kevadel sai minu töökohaks Juuliku, kus instituudi keemia 
kesk laboratooriumi koosseisu kuuluvas harulaboris hakkasin substraatidest ja 
taimsest materjalist tegema keemilisi analüüse köögiviljanduse osakonna tea-
durite jaoks. Üsna varsti tehti mulle ettepanek kandideerida osakonnale järgne-
vaks aastaks eraldatud aspirandikohale. Sooritasin edukalt kandidaadimiini-
mumi eksamid filosoofias, võõrkeeles (saksa keel) ja köögiviljanduse erialal, 
milles eksamineeri jateks olid minu hilisemad kauaaegsed kolleegid põlluma-
jandusteaduste kandidaadid Leopold Meensalu ja Ants Linnamägi. Põllumajan-
dusministeeriumis tuli aspirandid kohtadele kinnitada. Mäletan, et vahetult enne 
mind kukutati läbi ökonoomika valdkonda pürginud väga tark ja tubli kandidaat 
(teadsin teda EPA ajast) põhjendusega, et tal on kaks väikest last. Samaealised 
olid ka minu lapsed, aga mind siiski kinnitati aspirandiks. 

Sellised said siis need põgusad meenutused aegadest, mis eelnesid minu 
pikaajalisele teaduslikule tegevusele.
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KÖÖGIVILJANDUSE ALASED UURINGUD

Köögiviljade väetamine 
Minu iseseisvad teaduslikud uuringud Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse 

Teadusliku Uurimise Instituudis (EMMTUI) algasid 1972. aastal, mil mind võeti 
vastu statsionaarsesse aspirantuuri instituudi köögiviljanduse osakonna juurde. 

Tulevane uurimisteema oli planeeritud köögiviljade väetamise valdkonnas, 
rõhuasetusega toodangu kvantiteedi ja kvaliteedi vahelise sõltuvuse selgitamisele. 
Küllap mängis sellise teema püstitamisel (etteandmisel) mõningat rolli ka see, et 
NSV Liidu rahvamajanduse arendamise põhisuundades oli X viisaastak (1976–
1980) nimetatud kvaliteedi viisaastakuks. Samas oli toodangu kvaliteedi vald-
konnas Eesti toitlustus- ja meditsiiniteadlaste poolt juba 1970-ndate alguseks 
teravalt tõstatatud köögiviljade nitraatidesisalduse probleem. 

Minu teaduslikuks juhendajaks aspirantuuri aastateks (1972–1974) kinnitati 
Eesti NSV teeneline teadlane, põllumajandusteaduste kandidaat Evald Raudväli 
(1926–1996). Tema soovitusel rajasin kahes kohas – Juulikul ja Kuusi kul – por-
gandi ja söögipeediga väetuskatsed uudse katseskeemi, niinimetatud ortogonaalse 
kompositsioonskeemi (Duda, Jegoršin, 1971) järgi. See unikaalne 16-varian-
diline katseplaan, korduste arvuga kaks, neli või kaheksa, võimaldas hinnata 
väetamise efektiivsust põhitoiteelementide viiel erineval tasemel (N 25–145, 
P 9–61, K 30–209 kg/ha). Põldkatsed tollal rajoonitud sortidega (porgand 
‘Nantes Jõgeva’ ja ‘Šantenee’  ning söögipeet ‘Egiptuse’ ja ‘Bordoo’) olid ma-
hukad – kokku 18 katset, igas 40 katselappi suurusega 11 või 12,5 m2. Tööd 
katsetel (katseala mõõdistamine, väetiste laotamine, külviridade markeerimine, 
seemnete külvamine käsikülvikuga, harvendamine, rohimine, arvestuslappidelt 
saagi koristamine ja kaalumine ning proovide võtmine) viisin läbi praktiliselt 
ilma abijõudu kasutamata. Juurviljade biokeemilised analüüsid (kuivaine, nitraa-
did, suhkur, karotiin) tegin köögiviljanduse osakonna laboratooriumis Juulikul.  

Köögiviljanduse osa konna peahoone Juulikul. Foto Ants Didrik
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Juurviljade saagi- ja kvaliteedinäitajate andmed sai töödeldud EMMTUI arvu-
tuskeskuses elektronarvutil Minsk-22 regressioonanalüüsiga ruutmudeli järgi. 
Regressioonvõrrandite alusel leidsin väetiskoguste ja saagi kvaliteedinäitajate 
vahelised seosed ning selgitasin välja porgandile ja söögipeedile optimaalsed 
lämmastik-, fosfor- ja kaaliumpõhiväetise normid (4, 5, 6). Selgus, et keskmise 
viljakusega mineraalmullal osutus optimaalseks anda söögipeedile külvieelselt 
N100P48K115 kg/ha ja porgandile –  N70P40K150 kg/ha. Sellised väetisekogused ta-
gasid rentaabluse 176–230%. Uurimistulemuste alusel sai koostatud vastavad 
soovitused köögiviljakasvatajatele (7, 12, 13, 17). 

Kolme aasta jooksul kogutud uurimistulemuste põhjal valmis mul 1975. 
aastaks eesti keeles mahukas väitekiri põllumajandusteaduste kandidaadi kraadi 
(hiljem võrdsustatud PhD teaduskraadiga) taotlemiseks. Kuid just millalgi 1970-
ndate keskpaiku lõpetati Eestis aastateks teaduskraadide kaitsmisnõukogude töö 
ja valminud väitekirjad pidid pikaks ajaks ootele jääma. Samas hakati otsima 
teaduskraadi kaitsmise võimalusi väljaspool Eestit. Selgus, et Läti Maaviljeluse 
Instituudi juures tööd alustavas nõukogus saab väitekirju kaitsta agrokeemia eri-
alal. Pärast täiendava kandidaadimiinimumi eksami sooritamist agrokeemias ja 
töö tõlkimist vene keelde õnnestus see kaitsta venekeelsena Riias alles 1978. 
aastal (6).

Pean tunnistama, et minu kandidaaditöö unikaalse metoodika ja tule-
muste tõlgen damisega oli raskusi paljudel tolleaegsetel professoritel. Enne 
väitekirja kaitsmist tuli selle kohta saada hinnang nn juhtivalt asutuselt (ведущее 
предприятие). Selleks oli kaitsmisnõukogu väitekirja saatnud Moskvasse Timir-
jazevi-nimelise Põllumajanduse Akadeemia agrokeemikutele. Kirjaliku hinnangu 
kättesaamiseks pidin ise kohale sõitma. Mäletan, et tuli väga palaval ajal aeglase 
bussiga linnast välja sõita, oodata kuni professor loengu lõpetab, et siis vajaliku 
paberi kättesaamisel kuulda ainsa lausena: „А без математики нельзя было 
бы?” („Kas ilma matemaatikata poleks saanud?”). Mul oli sellal väga raske aeg, 
ees ootas noorima õe matus. Võimatu oli saada Moskvast tagasisõidu piletit. Öö 
läbi rongiga sinna sõites õnnestus mul hommikul vagunisaatjaga kokku leppida, 
et ta paigutab mind ära õhtul väljuvale rongile. Kohale jõudes aga selgus, et ron-
giga kaasa sõitva kontrolli tõttu pole see võimalik. Mingil moel õnnestus saada 
pilet järgmisel hommikul väljuvale lennukile. Öö veetsin lennujaama ootesaalis, 
mäletan, et sama saatusega oli ka Voldemar Kuslap. 

Väitekirja kaitsmise ajal avaldasid mõned vanemad professorid  mõistma-
tust dissertandi valiku kohta tulemuste esitlemisel. Oldi ju harjunud, et tava-
liselt riputab dissertant üles hulganisti tihedakirjalisi tabeleid, kuigi ettekandeks 
on aega antud napilt paarkümmend minutit. Minul oli vaid viis graafilist joonist 
juur viljade saagikuse ja kvaliteedinäitajate ning väetisnormide vaheliste seoste 
kohta. Edumeelse andmetöötluse ja esitluse kaitseks astusid otsustavalt välja 
kaitsmisnõukogu esimees prof dr. agr. Peteris Barbalis ja noorim kaitsmisnõu-
kogu liige prof dr. biol. Dubikovski Valge venest. Viimane pidas vajalikuks mai-
nida, et Albert Einstein kaitses oma relatiivsusteooria ära vaid kahel leheküljel. 
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Kogu kaitsmise protse duur lindistati, mille alusel tehti Moskvasse kõrgemasse 
atestatsioonikomisjoni (VAK) saadetav stenogramm. Selle pärast tuli veel mitmel 
korral Riiga sõita. VAK omistas mulle põllumajandusteaduste kandidaadi kraadi 
agrokeemia erialal veel sellel samal 1978. aastal.  

Väetiste kaalumine katselappide jaoks. Ants Did-
riku foto

Pikema kasvuperioodiga 
köögiviljade hea saagikuse taga-
miseks siiski ei piisa ainult külvi 
alla antud väetisest, üldjuhul on 
vaja väetada ka kasvu ajal. Aastail 
1977–1980 korraldasin Sakus 
Jälgimäe poldrialal pea kapsa, 
porgandi ja söögipeediga mahu-
kad 8-variandilised pealtväeta-
mise katsed, mille läbiviimisel 
oli alati tubliks abiliseks Juuliku 
katsebaasi töötaja Valve Laks. 
Katsete eesmärk oli välja selgi-
tada lämmastikväetise (ammoo-
niumsalpeeter vs karbamiid) ja 
kaaliumväetise (kaaliumsulfaat 
vs kaalium kloriid) optimaalsed 
annused ja väetamise ajad – seda 
nii saagikuse kui ka saagi kva-

liteedi (eeskätt nitraatide sisalduse) seisukohalt. Kasvuaegne pealtväetamine või-
maldas köögiviljade saagikust oluliselt tõsta. Teaduslikult põhjendatud väetamis-
soovitused juurutati tootmisse (7, 13–17, 19). 

Aastail 1980 ja 1982–1985 tegin mitmeid köögiviljade väetamise katseid 
nitri fikatsiooni inhibiitorite efektiivsuse selgitamiseks. Nitrifikatsiooni inhibii-
toreid kasutatakse lämmastikukadude vähendamiseks ja lämmastikväetiste 
efektiivsuse tõstmiseks. Need konserveerivad mulda viidud ammoonium- ja 
karbamiidväetiste lämmastiku ammooniumi vormis, takistades selle edasist nitri-
fitseerumist mullabakterite toimel. 

Uurisin, kas kulude kokkuhoiu eesmärgil on nitrifikatsiooni inhibiitorite 
abil võimalik vähendada väetamiskordade arvu, ilma et saagid väheneksid, 
aga samas vähendada saagi nitraatidesisaldust. Kõigepealt katsetasin USA 
pärit oluga preparaati N-serve. See inhibiitor osutus efektiivseks, sest võimaldas 
kogu kasvuperioodi jooksul vajamineva lämmastiku anda ühe annusena kevadi-
sel mullaharimisel. 
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Mitme aasta jooksul katsetasin avamaa- ja katmikköögiviljadel Jaapani 
päritoluga nitrifikatsiooni inhibiitorit ATC-60 (4-amino-1,2,4-triasool) ja Riik-
likus Lämmastikutööstuse Instituudis (ГИАП) ditsüaandiamiidi (DD) erinevate 
kontsentratsioonidega inhibeeritud karbamiidide katsepartiisid. Kuigi mitmed 
nendest, võrreldes kontrollvariandiga, vähendasid oluliselt teatud köögiviljade 
(hiina kapsas, nuikapsas, redis) nitraatidesisaldust, kaasnes sellega üsna suur 
saagilangus. Sellest tegin järelduse pidada nitrifikatsiooni inhibiitorite kasutamist 
Eestis ebaotstarbekaks (8).

Klassikalises aianduskirjanduses on olnud aia- ja köögiviljakultuuride lii-
gitamise üheks aluseks teatavasti ka nende klooritaluvus. Traditsiooniliste 
avamaaköögiviljade (peakapsas, söögipeet, porgand) väetamiseks ei ole vaja 
kasutada toimeaine poolest tunduvalt kallimat ja varasemal ajal üsna defitsiitset 
kaaliumsulfaati, neile sobib väga hästi ka kloriide sisaldav kaaliumväetis. Meie 
1977–1980 aastate põldkatsetes, kus muuhulgas võrreldi ka erinevate kaalium-
väetiste toimet, oli avamaaköögiviljade keskmine saagikus kaaliumkloriidi puhul 
veidi suurem, nitraatidesisaldus ja toodangu omahind aga madalam kui kaalium-
sulfaadi puhul (11, 22, 23).    

Aastatel 1986–1990 uurisin katmikala tingimustes läbiviidud arvukates 
katsetes võrd levalt kaaliumsulfaadi ja kaaliumkloriidi toimet turvassubstraadi 
põhiväetamisel. Eesmärgiks oli leida võimalusi nitraate rohkesti akumuleerivate 
köögiviljaliikide (salat, spinat, hiina kapsas, redis) toodangu nitraatidesisalduse 
vähendamiseks. Oluline oli ka selgitada, kas rabaturba baasil kasvusubstraadi 
valmistamiseks on võimalik asendada väetamisretseptis olev kallis ja tollal 
defit siitne kaaliumsulfaat ekvivalentse kaaliumkloriidi kogusega. Selgus, et 
kaalium klo riidi kasu tamine kasvusubstraadi kaaliumiallikana oli otstarbekas, 
sest selle tulemusel katmikköögi viljade saagikus praktiliselt ei muutunud. Küll 
aga vähenes kloriidide toimel nitrofiilsete köögiviljade nitraatidesisaldus – ole-
nevalt liigist, kasvukohast ja valgustingimustest 8–40% (9, 11).

Nitrifikatsiooni inhibiitor N-serve mõju köögiviljadele

Kultuur, väetamine Saak, t/ha Nitraadid, mg/kg 
Peakapsas Amager   
     N180 karbamiidina (kontroll)      89,3            99,4 
     N180 karbamiidina + N-serve (1% N-st) 91,2 62,0 

PD0,95 5,7 17,6 
Porgand Nantes   
     N120 karbamiidina (kontroll) 33,7 326 
     N120 karbamiidina + N-serve (1% N-st) 34,8 277 

PD0,95 2,6 28 
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Aastail 1991–1992 ja 2001–2002 uurisin võrdlevalt kasvusubstraadi valmis-
tamisel kasutatud kloriidide ja sulfaatide toimet köögiviljaistikute kasvule ja 
arengule (10, 11, 22). Kloriide sisaldaval kasvusubstraadil arenesid tomatiistikud 
paremini. Normaalsete valgustingimuste korral talusid tomatitaimed hästi ka 
võrdlemisi kõrgeid (kuni 600 mg/l) kloriidiooni kontsentratsioone. Turvassubst-
raadi valmistamisel kaaliumsulfaadi asendamine kaaliumkloriidiga suurendas 
tomati saaki keskmiselt 8% ning vähendas tomativiljade nitraatide sisaldust 33% 
ja orgaaniliste hapete sisaldust 12%, degusteerimisel maitseerinevusi ei tuvas-
tatud. Kurgiistikute kasvatamiseks turvassubstraadil sobis ühtviisi hästi nii sul-
faate kui ka kloriide sisaldav kompleksväetis. Uurimistulemused edastati juu-
rutamiseks kompleksväetist tootvale ettevõttele (Võru EPT).

Kultuur, näitaja Kaaliumsulfaat Kaaliumkloriid 
Kasvuhoonekurk* (n = 208)   
        Istiku mass, g 30,9 31,0 
        Istiku lehepind, cm2 191 192 
Kasvuhoonetomat* (n = 208)   
        Istiku mass, g 37,8 41,7 
        Istiku lehepind, cm2 481 508 
* Tulemused on nelja sordi keskmisena aastail 1991–1992 ja 2001–2002;  n – istikute arv 
 

Kaaliumsulfaadi ja kaaliumkloriidi mõju lehtköögiviljadele

Kaaliumsulfaadi ja kaaliumkloriidi mõju kurgi ja tomati istikutele

Katse koht / kultuur Proovide
arv 

Kaaliumsulfaat Kaaliumkloriid 
saak 

g 
nitraadid
mg/kg 

saak 
g 

nitraadid 
mg/kg 

Talvekasvuhoone (1987–1990)     
     Salat 32 344 2828 352 2470 
     Pekingi kapsas 32 348 3063 375 2812 
Kevadkasvuhoone (1986–1988)     
     Salat 24 325 808 338 627 
     Pekingi kapsas 24 381 830 414 714 
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Tomatite degusteerimine 2002. aastal. 
Malle Järvan ja Anne Toru

Tomatite korjamine kaaliumväetiste 
võrdlemise katselt 2002. aastal
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Köögiviljade kvaliteet
Köögiviljade kvaliteedi defineerimisel piirdutakse sageli vaid nende üksikute 

omadustega, mis parasjagu on määravad kas siis kaubastamise, töötlemise, 
tervise ohutuse või muu seisukohast. Tegelikult on mõistel „köögiviljade kvali-
teet” hoopis laiem ja mitmekülgsem sisu. Minu arvates on selles osas üks pari-
maid professor Werner Schuphani (1961) käsitlus.

Välised omadused: suurus, kuju, värvus, lõhn, valmimisaste, vigastuste ja  ►
taimekahjustajate esinemine või puudumine. 

Tarbimisväärtus: see on köögivilja sobivus toiduaineks või toiduainetöös- ►
tuses kasutamiseks. Siin hinnatakse kuivainesisaldust, säilivust, keedu-, kül-
mutus- ja muid tehnoloogilisi omadusi.

Bioloogiline väärtus: see haarab toiteväärtust ja terviseohutust. Siin hinna- ►
takse süsivesikute, valkude, rasvade, vitamiinide, mineraalainete jne sisaldust, 
aga ka ebasoovitavate lisandite (pestitsiidijäägid, raskemetallid, nitraadid, 
oksalaadid jne)  sisaldust. Bioloogilist väärtust ei saa hinnata üksikute näita-
jate sisalduse alusel, arvestada tuleb ka nende omavahelisi mõjusid ja suhteid. 
Oma uuringutega seonduvana näiteks lisaksin, et teatud köögiviljaliikide 
taunitud nitraadilembuse kõrval tuleks kindlasti tähtsustada köögiviljades 
tasa kaalustava faktorina sisalduvaid vitamiine ja teisi elutähtsaid ühendeid. 
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Minu köögiviljade kvaliteedialased uuringud kuuluvad bioloogilise väär-
tuse valdkonda (vt ka lisa 1). Katsete kavandamisel ja läbiviimisel püüdsin ma 
üldreeg lina eesmärgiks seada nii kvantiteedi st saagikuse kui ka kvaliteedi. Bio-
keemilisi analüüse tegin Juulikul köögiviljanduse osakonna juures asuvas laboris 
alates aspirantuuri algusest (1972) kuni 1980-ndate keskpaigani praktiliselt ise. 
Keemiliste analüüside tegemise kogemused olin omandanud töötades aastail 1966–
1971 agrokeemikuna Vabariikliku Agrokeemialaboratooriumi söötade osakon-
nas ja EMMTUI keemia kesklaboratooriumis. Hiljem on minu köögiviljakatsete 
materjali analüüsitud keemia kesklaboris, mille eest tahaksin tunnustavalt mai-
nida Peep Rausbergi, Helmo Niinet, Anne Kaske, Lehte Kompi, Kiira Männikut 
ja Aime Svännit. Teatud analüüse sai tellitud ka väljastpoolt instituuti, näiteks 
raskemetallid Põllumajandusuuringute Keskusest (PMK), osa nitraadianalüüse 
PMK-st, TPI toiduainete tehnoloogia osakonnast ja Aianduse KTB laborist. 

Avamaaköögiviljade väetamiskatsetes määrasin saagikuse kõrval ka mõningaid 
saagi kvaliteedi näitajaid (nitraadid, kuivaine, üldsuhkur, C vitamiin, karotiin, 
mineraalained). Suurim tähelepanu aastate jooksul oli pühendatud nitraatide-
sisaldusele, sellest edaspidi. 1972–1974 mahukate katsete ja arvukate analüüside 
tulemusena selgus, et fosfor- ja kaaliumväetised ei mõjutanud juurviljade keemi-
list koostist. Lämmastikväetise toimel kuivaine- ja suhkrutesisaldus küll vähenes, 
kuid kuna saagikus oluliselt suurenes, siis suurenes ka kuivaine ja suhkrute kogu-
saak pinnaühiku kohta. Saagikuse seisukohalt optimaalne lämmastikunorm 
suurendas porgandi karotiinisisaldust keskmiselt 21%.

Aastail 1980–1981, mil Eestis oli juba harukordseid võimalusi välismaiste 
sortide katsetamiseks, võrdlesin Hollandi hübriidseid peakapsa sorte meil seni 
kasvatud säilituskapsastega. Võrreldes sortidega ‘Amager’ ja ‘Dauerweiss’ olid 
F1 hübriidid tunduvalt parema kvaliteediga: sisaldasid rohkem kuivainet, suhkruid 
ja C-vitamiini, kuid vähem nitraate. Hübriidsortide vitamiinisisaldus isegi suu-
renes säilitusperioodi jooksul. Säilituskaod, mida määrasin pärast 110- ja 165-
päevast hoidmist jahutuseta hoidlas, olid hübriidsortidel rohkem kui poole 
väiksemad (24, 34).

Peakapsa C-vita miini 
sisalduse muutumine 
säili tamisel 
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Küllalt sageli on poleemikat põhjustanud tava- ja looduspärase viljelusviisi 
võrdlemine – kumb on parem, seda nii saagi suuruse kui ka kvaliteedi seisukohalt? 
Aastail 1995–1997, teadaolevalt ainulaadsete katsetena vähemalt Eestis, võrdlesin 
neid viljelusviise põhitoitainete võrdsete koguste alusel. Looduslähedases ehk 
mahevariandis aiajäätmete kompostiga igal aastal mulda viidud NPK kogused 
andsin tavapärases variandis NPK ekvivalentsete kogustena mineraalväetistega 
(15, 35). Katsesse võtsin mitmeid aiakultuure (kartul, peakapsas, peet, porgand, 
kaalikas, juurseller) ja nende erineva kasvuajaga sorte. Saagi tulemused olid 
mitme kesised ja sõltusid üsna palju ilmastikust ja köögiviljaliigist või -sordist. Kui 
ühtlase sademetejaotusega aastal olid saagid suuremad mineraalväetiste varian-
dis: porgandil näiteks 25%, keskvalmival peakapsal 39% ja varajasel kap sal isegi 
60%, kuid kaalikal vaid 14% võrra rohkem kui kompostiga, siis suhte liselt kuiva 
ja jaheda kasvuperioodiga aastal piirdus mineraalväetistega saadud enamsaak, 
võrreldes komposti variandiga, peakapsa puhul vaid 10%-ga, porgandi sortide puhul 
aga olid saagid suuremad hoopis komposti variandis. Köögiviljade keemilises 
koostises ei ilmnenud olulisi ja selgesuunalisi erinevusi. Nitraatide sisalduse 
erinevused (7–10%) viljelusviiside vahel jäid ühel aastal katsevea piiri desse, tei-
sel aastal aga oli mineraalväetiste variandi kapsas ja porgandis nitraate 73–76% 
võrra rohkem kui kompostiga.

Köögiviljade kvaliteeti terviseohutuse aspektist lähtuvalt, eeskätt nendes 
sisalduvaid raskemetalle ja nitraate, uurisime nii avamaa- kui ka katmikala 
tingimustes (16, 17, 18). Kuna kasvukeskkonna happesuse neutraliseerimiseks 
kasutatakse mitmesuguse päritoluga lubimaterjale, millest tööstuse kõrval-
produktidena tekkivad karbonaatsed materjalid (põlevkivituhk, klinkritolm) 
sisaldavad nimetamisväärses koguses raskemetalle, siis üldsust huvitas küsimus: 
kas lubiväetistega kasvukeskkonda viidud raskemetallid jõuavad ka taimedesse 
ja saagisse. Meie uuringute eesmärgiks oli selgitada raskemetallide (Pb, Cd, Zn, 
Ni, Cr) sisaldust süsteemis lubiväetis – muld (substraat) – taim – saak.  Uurimis-

Juuliku laboris C-vita-
miini määramas, Malle 
Järvan ja Leopold Meen-
salu. Ants Didriku foto
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Lubiväetiste katse salatiga 1997. aastal

objektiks olid Eesti kohalikud lubiväetised: tolmpõlevkivituhk, lubjakivijahu, 
dolomiidijahu ning lubjakivi- ja dolomiidijahu erineva Ca:Mg vahekorraga segud. 
Katsekultuu rideks olid avamaa- ja kasvuhooneköögiviljad. 

Lupjamiskatsed avamaaköögiviljadega (peakapsas, porgand, söögipeet) 
Lõuna-Eesti tugevalt happelisel mullal viis minu kavandatud metoodika koha-
selt läbi Priit Põldma EPMÜ Raja katseaias. Kõik raskemetallide analüüsid teos-
tas tollases Riigi Taimekaitse ameti Agrokeemiakeskuses Aita Kruus. Selgus, 
et kuigi lubi väetistega (lupjamisnorm 5 t/ha CaCO3) viidi raskemetalle mulda 

märkimisväärses koguses (Pb 
80–150, Cd 1,4–2,2, Zn 11–48, 
Ni 36–61 ja Cr 47–122 g/ha), sisal-
dasid lubjatud mullal kasvanud 
köögiviljad raskemetalle vähem 
kui lupjamata mullal (16, 18). 
Teatavasti väheneb mulla lup-
jamisel raskemetallide liikuvus 
(omastatavus). Kui katses olnud 
köögivilju omavahel võrrelda, 
siis juur köögiviljad akumulee-
risid saagi kuivainesse 1,6–2,0 

Viljelusviisi mõju köögiviljade saagile ja kvaliteedile

Kvaliteedinäitaja 
Köögivili 

1996 1997 

Väeti-
seta 

Väetatud Väeti-
seta 

Väetatud 
kompos-

tiga 
mineraal-
väetisega

kompos-
tiga 

mineraal-
väetisega 

Saak, kg/m2       
Peakapsas F1 Erdeno 7,9 9,5 13,2 7,2 9,5 10,5 
Söögipeet F1 Pablo 2,0 3,6 4,2 4,4 6,2 5,6 
Porgand F1 Clairon 3,1 5,7 7,1 3,7 4,8 4,1 
Nitraadid, mg/kg       
  Peakapsas  185 189 209 202 252 437 
  Söögipeet  1445 1950 2088 1353 1486 1582 
  Porgand  76 86 94 31 113 199 
Üldsuhkur, %       
  Peakapsas  5,6 5,6 5,8 * * * 
  Söögipeet  9,4 9,0 7,7 * * * 
  Porgand  7,0 6,9 6,6 * * * 
Toorkiud, %       
  Peakapsas  0,96 1,03 0,96 * * * 
  Söögipeet  1,13 1,04 1,00 * * * 
  Porgand  0,90 1,01 1,00 * * * 
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Kurgitaimed erinevate lubiväetistega 
neutraliseeritud substraatidel 1998. a

korda rohkem Cd ja 1,5–2,5 korda rohkem 
Zn kui peakapsas. Samade katsete baasil 
selgus ühtlasi, et happelise mulla lupjamisel 
saagid suurenesid: söögipeedil 42–51% ja 
porgandil 20–23%; porgandi puhul vähen-
das lupjamine nit raatidesisaldust 18–48% 
ning suurendas suhkrute sisaldust kuni 
7% (17). Katsed kasvuhooneköögivilja-
dega (salat, kurk, tomat) korraldasin Sakus 
endise karantiini aia kasvuhoones rabatur-
bast (pHKCl3,1) valmis tatud substraati-
del, mille happesuse neutraliseeri miseks 
kasu tasin erinevaid lubi materjale nor-
miga 8 kg/m3. Selgus, et lubi materjali 
raskemetalli sisaldus (RMS) üldiselt ei 
korreleerunud nendel substraatidel kas-
vatatud köögiviljade RMS-ga. Salati RMS 
sõltus substraadi happesusest: dolomiidi-
jahu puhul, mille neutra liseerimisvõime oli 
nõrgem (subst raadi pHKCl 5,6), sisaldas salat 
kuni 18% roh kem Cd ja kuni 30% rohkem 
Zn kui teiste lubimaterjalide puhul. RMS kurgi ja tomati viljades oli mitmeid 
kordi madalam kui leh tedes ja ei sõltunud turba neutralisee rimiseks kasutatud 
lubimaterjali RMS-st ja kasvusubs traadi pH-st (16).

Küllalt pika aja jooksul olen uurinud köögiviljades nitraatidesisaldust. Kui 
minu teadusliku tegevuse algperioodil oli see uuringute otseseks eesmärgiks, siis 
edaspidi kaasnes nitraatide määramine ka mitmesuguste teiste uurimisteemade 
raames. Järgnevalt lühidalt nitraadiprob leemi olemusest.

Nitraadid taimedes on igati normaalne nähtus, sest see on osa looduslikust 
lämmastikuringest. Paraku jääb üks osa nitraatidest alati taandumata kujul lõpp-
toodangusse. Nitraadid iseenesest ei ole tervisele ohtlikud, kuid teatud tingimus-
tel võivad elanikkonna tundlikele gruppidele mõningast ohtu kujutada nitraatide 
taandumisel tekkivad nitritid ja nitritite baasil erandjuhtudel tekkida võivad prot-
sessid. Inimese jaoks on põhiliseks toiduga saadavate nitraatide allikaks köögi-
viljad. Kuid kuna köögiviljad sisaldavad rohkesti selliseid ühendeid (nt C-vita-
miin, kiud- jt bioloogiliselt aktiivsed ained), mis vähendavad nitraatidest tekkida 
võivate kahjulike ühendite toksilisust ja imendumist seedetraktis, siis ei maksaks 
nitraatide ohtu üle dramatiseerida. 

1970. aasta paiku alustasid Eesti tervishoiuteadlased nitraatidesisalduse  
uurimist köögiviljades ja toiduratsioonides ning välja töötama nitraatide lubata-
vaid piirkontsentratsioone (LPK), mis köögiviljade jaoks esmakordselt  regle-
menteeriti 1978. aastal. Normatiive korrigeeriti mitmel korral. Pikka aega keh-
tisid EV peasanitaararsti poolt 1991. aastal kinnitatud nitraatide hügieenilised 
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normid, millega reglementeeriti kartuli ja 22(!) köögiviljaliigi nitraatidesisaldus. 
Samal ajal oli Lääne-Euroopa riikides reglementeeritud vaid mõne üksiku roh-
kesti nitraate akumuleeriva köögiviljaliigi nitraatidesisaldus ning sealsed nor-
matiivid olid tunduvalt leebemad kui Eesti omad. Meie köögiviljakasvatajad 
seisid üsna sageli olukorra ees, kus teatud köögivilja (nt kasvuhoonekurk, salat, 
varajane kapsas) partiide nitraatidesisaldus ületas kehtivaid normatiive. Sanitaar-
järelevalve eeskirjad ei lubanud sellist köögivilja realiseerida inimtoiduks, see 
tuli suunata loomasöödaks. Olen korduvalt olnud selliste sanitaarinspektori ja 
aiandusagronoomi vaheliste ägedate lahkhelide tunnistajaks, näiteks Sauel, Aud-
rus. Järelevalvetöötajate põhiliseks ainuargumendiks oli, et köögiviljade kõrge 
nitraatidesisaldus on põhjustatud väetiste liigsest kasutamisest. 

1980-ndatel tõusis köögiviljade nitraadiprobleem Eestis ülimalt aktuaalseks. 
Selle kümnendi jooksul ilmus rida ebakompetentseid artikleid, mis külvasid ela-
nikkonnas hirmu ja ebakindlust köögiviljade tarbimisel. Nitraaditeema oli kor-
duvalt päevakorras nii Tervishoiuministeeriumi kui Agrotööstuskomitee (ATK) 
istungitel, kuhu sageli kutsuti ka mind kui teadusepoolset esindajat (vt lisa 2). 
Toimus mitmeid ümarlaudu, kus oma seisukohti kaitsesid nii tervishoiuteadlased, 
sanitaarjärelvalve esindajad kui ka agrokeemikud-põllumajandusteadlased. Nii 
näiteks oli 1988. aasta novembris ajakirja Sotsialistlik Põllumajandus toime-
tuses toimunud vestlusringi kutsutud meedikute esindajatena Eksperimentaalse 
ja Kliinilise Meditsiini Instituudist selle direktor, akadeemik Pavel Bogovski ja 
vanemteadur Maarja Rooma; järelevalveorganitest Vabariikliku Sanitaar-Epide-
mioloogiajaama peaarst Heino Lutsoja; laboriteenuste osutajatena Keemia 
Ins tituudi direktor, professor Jüri Kann ja Agrotööstuskomitee KTB labori-
juhataja Udo Järvan ning põllumajandusteadlaste poolt Malle Järvan. 

ATK käskkirjadega aastatest 1983 ja 1986 kohustati EMMTUI-d „välja 
töötama abinõud, mis kindlustaksid ENSV majandites kasvatatavates põllu-
majanduskultuurides nitraatidesisalduse vastavuses kehtivate sanitaarnormidega 
ning laiendama taimekasvatussaaduste nitraatidealaseid uuringuid eesmärgiga 
leida võimalusi toodangu nitraatidesisalduse vähendamiseks.”  

Köögiviljade nitraatidesisalduse agronoomiliste ja agrokeemiliste aspektide 
uurimist alustasin instituudis 1972. aastal. Aspirantuuri aastail uurisin seda 
eeskätt seoses väetiste kasutamisega. Kolme aasta mahukate katsete põhjal sai 
Riias 1978. aastal kaitstud kandidaadi- ehk PhD väitekiri agrokeemia erialal. 
Järgnevatel aastatel, seoses mitmesuguste teiste uurimisteemadega, lisandus veelgi 
hulk teaduslikke andmeid köögiviljade nitraatidesisaldust mõjutavate tegurite 
kohta. Kui iseloomustada tehtud tööde mahtu, siis laekusid andmed minu poolt 
aastail 1972–1992 läbi viidud 44 põldkatsest, 37 mikropõldkatsest, 73 nõukat-
sest ja 3 tootmiskatsest. Nitraatide sisaldus määrati ühtekokku rohkem kui 2800 
köögivilja proovist. Nende uuringutulemuste põhjal valmis väitekiri „Köögiviljade 
nitraatidesisaldust mõjutavad tegurid” (238 lk), mille kaitsmisel 1994. aastal Eesti 
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Vestlusring ”Hirmul on suured silmad”, november 1988. (Sotsialistlik Põllumajan-
dus, nr 1, 1989) 

Heino Lutsoja:„Kehtiva korra järgi peab 
nit raatide sisaldust kontrollima tootja ise.”
Pavel Bogovski: „Terve inimese organism 
võib nitraatidega paremini hakkama saada, 
kuid haiged on ohustatud.”
Jüri Kann: „Kui suure nitraadisisaldusega 
köögiviljast teha kodus mahla, siis surume 
taimerakud katki ja pressime nitraadid mah-
lasse.”

Maarja Rooma: „Ajalehed kirjuta-
vad, et üle normi nitraate sisaldavaid 
köögivilju on sadade tonnide kaupa 
prügimäele veetud.”
Malle Järvan: „Normid ei tohi olla nii 
ranged, et hakkaksid tootmist takista-
ma.”
Udo Järvan: „Meil on vaja kiirmeeto-
dit, millega saab nitraatide sisaldust 
operatiiv selt määrata majandis või tu-
rul.”

Heino Lutsoja Pavel Bogovski Jüri Kann Maarja Rooma Malle Järvan Udo Järvan

Põllumajandusülikooli doktorinõukogus pälvisin põllumajandusdoktori (dr. agr.) 
teaduskraadi taimekasvatuse erialal (10). Kaitsmisel oponeerisid prof. dr. agr.
Karl Annuk, dr. agr. Richard Kalmet ja prof. dr. agr. Elmar Järvesoo USA-st.

Mitmesuguste tegurite roll köögiviljasaagi nitraatidesisalduse mõjutajana 
sai  väitekirjas tõendatud minu pikaajalise uurimisperioodi jooksul tehtud arvu-
kate nitraadianalüüside baasil. Tegurid tähtsuse järjekorras võib jagada järgmis-
tesse suurematesse gruppidesse:

Köögiviljade bioloogilised iseärasused ( ► 11)– taimeliik, sort, taimeorganid, 
taime vanus e kasvuaja pikkus.

Kasvutingimused ( ► 11) – aastate erinevus, niiskus (sademed), valgus (sh 
lisa valgustamine katmikalal, kasvatamine ajutiste katete all), temperatuur, 
muld, kasvutihedus, umbrohtumus, taimehaiguste ja -kahjurite esinemine.

Väetamine ( ► 12) – lämmastikväetised (väetisenormid, -liigid, väetamise aeg 
ja viis (1–4, 7, 21, 23), nitrifikatsiooni inhibiitorid; kaaliumväetised (avamaal 
ja katmikalal), kloriidsed vs. sulfaatsed väetised (8, 9, 13); mikroväetised; or-
gaanilised ja bioaktiivsed väetised; kasvusubstraatide väetamine (9, 13).  
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Köögiviljade nitraatidesisaldus (mg/kg) sõltuvalt taimeliigist 

(13)* – analüüsitud proovide arv.

Olgugi, et 1994. aastal doktoritöö kaitsmisel teistest teadusasutustest arva-
muste saamise nõue enam ei kehtinud, laekus laialisaadetud autoreferaatide baasil 
üsna palju positiivseid hinnanguid nii Eestist kui välismaalt (mõned neist vt lisa 
3). Doktoritöö baasil, täiendatuna uuemate teadmistega, sai aastaid hiljem aval-
datud laiemale lugejaskonnale mõeldud trükis „Nitraadid taimekasvatustoodan-
gus” (19), mis on kättesaadav ETKI kodulehel. 

Möödunud sajandi 80-ndatel oli Eesti nn nitraadiuuringute lipulaevaks. 
Meditsiiniteadlased korraldasid tervise- ja keskkonnateemadel Tallinnas mitmeid 
üleliidulisi konverentse, kus oli võimalus osaleda ja esineda ka põllumajandus-

346
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167

1042
74

1659
191
261

1903
297

1048
242

702
1606

924
65

1300

.

.
varajane (13)*

keskvalmiv (20)
hiline (228)

Lillkapsas (12)
Nuikapsas (38)
Rooskapsas (3)

Söögipeet (637)
Porgand (557)
Kaalikas (52)

Seller, lehed (5)
Seller, juurviljad (11)

Petersell, lehed (8)
Petersell, juurviljad (3)

Redis (12)
Till (7)

Rabarber (7)
Sibul, mugul (4)

Sibul pealsed (2)

AVAMAAL:
Peakapsas:

varajane (13)*
keskvalmiv (20)
hiline (228)

Lillkapsas (12)
Nuikapsas (38)
Rooskapsas (3)
Söögipeet (637)
Porgand (557)
Kaalikas (52)
Seller, lehed (5)
Seller, juurviljad (11)
Petersell, lehed (8)
Petersell, juurviljad (3)
Redis (12)
Till (7)
Rabarber (7)
Sibul, mugul (4)
Sibul pealsed (2) 1300

715
102

264
66
29

2091
2323

2997
3901

Sibul, pealsed (2)
Porrulauk (4)

Kurk (14)

Kasvuhoonekurk (210)
Tomat (188)
Paprika (6)
Redis (103)
Salat (207)
Spinat (18)

Pekingi kapsas (132)

Sibul, pealsed (2)
Porrulauk (4)
Kurk (14)

KATMIKALAL:
Kasvuhoonekurk (210)
Tomat (188)
Paprika (6)
Redis (103)
Salat (207)
Spinat (18)
Pekingi kapsas (132)
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teadlastel (5). Minu nitraadiuuringute üks esimesi väljundeid Eestist väljapoole 
oli siis, kui osakonnajuhataja 1979. aastal esitles neid Soomes. Pärast seda, kui 
õnnestus avaldada nitraatide teemaline teadusartikkel (1) venekeelses laia levikuga 
teaduslikus ajakirjas, hakkasin paljudest NSV Liidu kohtadest saama kutseid 
tulla esinema. Kõikjale paraku ei saanud minna, aga esinesin korduvalt näiteks 
Moskvas üleliidulistel konverentsidel, aianduskonverentsidel, Leedus ATK majandi-
juhtide nõupidamisel jm. 

Huvitav oli lugu pääsemisega Saksa DV-s väljaantava ja sotsmaades levi-
tatava Gärtnerposti (oli tellitud ka meie instituuti) veergudele. Nimelt keegi 
ajakirjanik tõenäoliselt polnud minu üleliidulistes ajakirjades avaldatud artiklite 
refereerimisel  vene keelest päris õigesti aru saanud, aga avaldas Gärtnerpos-
tis kokkuvõtte. Saatsin toimetusele märgukirja, osutades vigadele refereeringus. 
Selle peale tuli ajakirja peatoimetajalt („mit kommunistischen Gruss!”) vabandus 
ja ettepanek ise kirjutada väljaandele põhjalik lugu nitraatide alal tehtud uurin-
gutest. See avaldati kiiresti (3).

Üheks oma elu suurimatest saavutustest, peale tublide poegade ja dok-
toritööde kaitsmise, pean väljapääsemist suletud nõuka-süsteemist suurele 
aianduskong ressile Hamburgis 1982. aastal. Selle eellugu lühidalt oli järgmine. 
Septembris 1981 toimus Moldaavias Tiraspolis rahvusvaheline köögiviljade 
kvaliteedialane sümpoosion. Paljude välisriikide nimekate teadlaste osavõtu tõt-
tu oli see üks erakor d seid sündmusi tollase Nõukogude Liidu tingimustes. Ka mul 
avanes võimalus koos Aianduse Peavalitsuse juhataja Gundo Roosve ja oma otsese 
ülemuse Leopold Meensaluga kaasa sõita, sest Eestist ainuke ettekanne oli minul 
– ja seda tookord väga elavat huvi pakkuval aktuaalsel teemal – köögiviljade 
nitraatidesisalduse sõltuvus väetamisest. Esinesin vene keeles, sünkroontõlge oli 
inglise keeles, küsimusi tuli päris mitu. Vaheajal astus ligi professor Dietrich 
Fritz Saksa FV-st, vestlesime saksa keeles, hiljem sain teada, et ta on rahvus-
vahelise aiandusteaduse ühingu (ISHS) president. Muuseas ütles ta, et tahaks 
samateemalist ettekannet ka aasta pärast toimuvale XXI rahvusvahelisele aian-
duskongressile. Sain professor Fritzilt ametliku kongressikutse. Näidates seda 
oma osakonnajuhatajale, kes selle peale ütles, et võin ju asju ajada, aga vaevalt 
ma sinna pääsen, hakkasin siiski entusiastlikult tegutsema. Kuna mul oli isiklik 
kutse ISHS presidendilt, siis koostasin osavalt NSV Liidust väljasõiduks vajaliku 
teaduslik-tehnilise põhjenduse (научно-техническое обоснование), mille lahkelt 
allkirjastasid ENSV ATK esimehe asetäitja Ilmar Aamisepp ja Maret Hurt välis-
suhete osakonnast ning edastasid Moskvasse. Rohkesti ja korduvalt oli tegemist 
– nn esimese osakonnaga, ekspertiisikomisjonidega ja Glavlitiga, et saada luba 
ettekande ja kongressi kogumikus avaldatava teksti väljaviimiseks riigi piiridest. 
Lõpuks ime siiski sündis! Olin arvatud NSV Liidust kongressile sõitva grupi 
(nn научный туризм) 22 liikme hulka. Grupi nimekirjas olid kas üle liiduliste 
instituu tide direktorid või professorid, oli ka kaks viinamarjasovhoosi direktorit Gruu-
siast, Baltikumist olid peale minu Aianduse Peavalitsuse juhataja Gundo Roosve 
ja Vitenai katsejaama direktor Klemensas Palaima. Selle grupi liikmeist ainult 
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Avaldatud teadusartiklid
1. Ярван, M. 1980. Содержание нитратов в продукции овощеводства. – Химия в 

сельском хозяйстве, N 10, c. 27–29.
2. Järvan, M. 1981. On the dependence of the nitrate content of vegetables upon 

fertilization. – Abstracts of the II International symposium on vegetable quality. 
Tiraspol, p. 99–100.

3. Järvan, M. 1982. Des Guten zuviel kann schädlich sein. – Gärtnerpost (Berlin), N 7, 
S. 4–5.

4. Järvan, M. 1982. The dependence of the nitrate content of vegetables upon fertili-
zation. – Abstracts Collection XXIst International Horticultural Congress, Vol. I, 
Hamburg, p. 1430. 

5. Ярван, M. 1984. O факторах, влияющих cодержание нитратов в овощах. –  
Oкружающая среда и здоровье населения. – Tаллин, c. 123–124.

6. Ярван, M. 1986. Содержание нитратов в продукции овощеводства. – Научно 
производственная конференция Литовскогo АПК.  Бабтай, 13 c.

7. Järvan, M., Kaup, J. 1986. Lämmastikväetised ja põllusaaduste kvaliteet. – Keskkonna-
kaitse, nr 5, lk 9–11.

8. Järvan, M. 1989. Kloori mõju katmikköögiviljade nitraatidesisaldusele. – Põllu-
majanduskultuuride produktsiooni ja taimekaitse nüüdisprobleeme. – Tartu, 
lk 10–11.

9. Ярван, M. 1990. Влияние хлоридов на содержание нитратов в овощах 
закрытого грунта. – Удорение и качество овощных культур. Вильнюс, 
c. 66–67.

paaril-kolmel olid ettekanded 
ja erandina vist ainult mina pi-
din kongressist osavõtu kulud 
(800 rubla) tasuma isiklikult 
arvelt. Järgmistel aastatel sain 
mitmelt poolt maailmast kut-
seid ahvatlevatele konverent-
sidele (1984 – Prantsusmaale, 
Norrasse, Rootsi), samuti iga 
nelja aasta tagant toimuvatele 
aianduskongressidele (1986 
– USA, California Ülikool; 
1990 – Itaalia, Firenze) jne. 
Paraku ei saanud ühelgi neist 
osaleda, sest instituudil polnud 
selle jaoks valuutat. 

Grupp delegaate NSV Liidust Hamburgi kongressi-
keskuse ees. Vasakult: Malle Järvan, Gundo 
Roosve
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10. Järvan, M. 1994. Köögiviljade nitraatidesisaldust mõjutavad tegurid. Factors 
affec ting the nitrate content of vegetables. Väitekirja referaat põllumajan-
dusdoktori teaduskraadi taotlemiseks. – Tartu, 63 lk.

11. Järvan, M. 1994. Köögiviljade nitraatidesisalduse sõltuvus nende bioloogilistest 
iseärasustest ja kasvutingimustest. – Agraarteadus, nr 2, lk 149–169.

12. Järvan, M. 1995. Köögiviljade nitraatidesisalduse sõltuvus väetamisest. – 
Agraartea dus, nr 3, lk 257–277. 

13. Järvan, M. 1996. Kloriidide toimest köögiviljadele turvassubstraadil. – Eesti 
Teadlaste Kongress 1996. Ettekannete kokkuvõtted. Tallinn, lk 357.

14. Järvan, M., Rausberg, P. 1996. Köögiviljade bioloogilisest kvaliteedist. – Aka-
deemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised 1, Tartu, lk 81–84.

15. Järvan, M., Niine, H., Rausberg, P. 1997. Looduslähedase ja tavapärase viljelus-
viisi mõju aiakultuuride saagile ja bioloogilisele kvaliteedile. – Akadeemilise 
Põllu majanduse Seltsi Toimetised 4, Tartu, lk 17–20. 

16. Järvan, M. 1998. Raskmetallisisaldus köögiviljades sõltuvalt lubiväetise liigist. – 
Agraarteadus, nr 3, lk 176–187.

17. Järvan, M., Põldma, P. 1998. Lubiväetiste toimest avamaaköögiviljadele. – Aka-
deemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised 6, Tartu, lk 23–26.

18. Järvan, M., Põldma, P. 2001. Influence of lime fertilizers on content of heavy 
metals in vegetables. – Proceedings of NJF-seminar „New sights in vegetable 
production”. NJF-rapport 329, pp 20–24.

19. Järvan, M. 2009. Nitraadid taimekasvatustoodangus. – Saku, 116 lk.   

Populaarteaduslikud artiklid
20. Järvan, M. 1976. Peedi ja porgandi kvaliteeti mõjutavatest teguritest. – Sotsialist-

lik Põllumajandus, nr 5, lk 222–225.
21. Ярван, M. 1976. Азотные удобрения, урожай и биологическая ценность 

моркови и свеклы. – Картофель и овощи, N 10, c. 30–31.
22. Järvan, M.1979. Köögiviljade kvaliteedist ja seda mõjutavaist tegureist. – Aian-

dus ja Mesindus. Tallinn, Valgus, lk 65–69.
23. Ярван, M. 1980. Ранние подкормки – залог качества продукции. – Картофель 

и овощи, N 7, c. 23.
24. Järvan, M. 1981. Hollandi hübriidsed peakapsasordid. – Sotsialistlik Põllumajan-

dus, nr 20, lk 779–780. 
25. Järvan, M. 1984. Köögiviljad ja tervis. – Sotsialistlik Põllumajandus, nr 16, 

lk 36–37. 
26. Järvan, M. 1985. Köögiviljade nitraatidesisaldus. – Teaduse saavutusi ja eesrind-

likke kogemusi põllumajanduses. Aiandus ja mesindus, nr 1, lk 24–27.
27. Järvan, M. 1987. Köögiviljade nitraatidesisalduse sõltuvus ilmastikust. – EMMTUI 

teadlaste soovitused tootmisele. – Tallinn, lk 99–102.
28. Järvan, M. 1988. Koduaiast tervislik köögivili. – Sotsialistlik Põllumajandus, 

nr 9, lk 31–32.
29. Järvan, M. 1989. Nitraadivaba köögivilja ei ole olemas. – Sotsialistlik Põlluma-

jandus, nr 12, lk 29–30.
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30. Järvan, M. 1990. Köögiviljade nitraatidesisaldusest. – Aiandus ja mesindus. – 
Tallinn, Valgus, lk 121–124.

31. Järvan, M. 1995. Väärtustagem saagi bioloogiline väärtus. – Eesti Maa, nr 24, 
lk 17.

32. Järvan, M. 1996. Köögiviljade kvaliteedist veidi teisiti. – Aiapidaja aastaraa-
mat, lk 81–85.

33. Järvan, M. 1996. Nitraadid köögiviljades. – Aiapidaja aastaraamat, lk 77–80.
34. Järvan, M. 1998. Valge peakapsa biokeemilise koostise muutumine säilitamisel. 

– Aiapidaja aastaraamat, lk 71–74.
35. Järvan, M. 2001. Looduslähedase ja tavapärase viljelusviisi mõju kartulile ja 

aiakultuuridele. – Aiapidaja aastaraamat. Aiatark, lk 79–83. 

Köögiviljade kvaliteeti on teiste teemadega kaasnevalt uuri-
tud järgmistes projektides

EV Haridusministeeriumi ja Põllumajandusministeeriumi baasfinantseeri- ►
tava projekti EMVI 0001. „Põllu- ja rohumaakultuuride produktsiooni sõl-
tuvus raken datavast agrotehnikast” (Projekti juht: dr. agr. Malle Järvan) all-
teema Taimsete toiduainete bioloogilise täisväärtuslikkuse kriteeriumid ning 
abinõud selle saavutamiseks (vt ka Lisa 1). Põhitäitjad: Malle Järvan (dr. agr.), 
Peep Rausberg (MSc), Helmo Niine (PhD). 

Kestus: 1995–1997. Rahastus: kokku 695 000 EEK. 
Eesti Teadusfondi grant nr 1499.  Keskkonnaohutute dolomiitjate karbo- ►

naatkivimite kasutamine aianduses. Grandihoidja Malle Järvan (dr. agr.).
Põhitäitjad: Malle Järvan, Aada Teedumäe (PhD), Peep Rausberg (MSc), 

Priit Põldma (MSc).
Kestus: 1995–1997. Rahastus: kokku 260 000 EEK. 

Eesti Teadusfondi grant nr 3211. Eesti karbonaatkivimite töötlemis- ja töös- ►
tusjäägid köögiviljakultuuride kasvukeskkonna reguleerijana ning taimetoit-
ainete allikana. Grandihoidja Malle Järvan (dr. agr.).

Põhitäitjad: Malle Järvan, Aada Teedumäe, Peep Rausberg. 
Kestus: 1998–2001. Rahastus: kokku 195 000 EEK. 
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Ettekanne EMVI Teadusnõukogus*, 03.05.1995 
Kvaliteetse saagi agrotehnika osakond moodustati instituudi keemialabori 

baasil umbes pool aastat tagasi, koosseisus on 9 inimest, sh koristaja. Osakond 
alustab uue temaatikaga. Projekti nimetus on „Taimsete toiduainete bioloo-
gilise täisväärtuslikkuse kriteeriumid ning abinõud selle saavutamiseks”. 
Minu ette kanne kujuneb paratamatult nagu sissejuhatavaks lihtsustatud loenguks 
sellesse temaatikasse ja lõpuks räägiksin ka teema täitmiseks kavandatud pikema-
ajalistest uurimissuundadest. 

Siiani on olnud nii, et Eestis on põhjalikult uuritud ning enam-vähem juba 
teatakse, kuidas pidada ja sööta loomi. Mida aga sööb või peaks sööma inimene, 
milline on või peaks olema meie igapäevase toidu koostis ja kvaliteet – sellest 
ei tea me suurt midagi. Toitumisfüsioloogid 
on seda probleemi mõningal määral siiski 
käsitlenud, sageli küll endise N.Liidu ja 
välismaa uurimistulemusi passiivselt üle 
võttes. Nende andmete ülekandmine Ees-
ti tingimustesse ei pruugi aga alati õige 
olla, eriti kui see puudutab taimekasvatus-
saaduste biokeemilist koostist. 

Taimekasvatussaaduste kvaliteeti on 
seni käsitletud ebapiisavalt ja ühe külgselt. 
Väga sageli on nähtud mõiste „kvaliteet” 
taga üksnes produkti ohutust inimeste ja 
loomade tervisele. Sel juhul on määratud 
näiteks pestitsiidijääke, nitraate või muid 
kahjulikke või ebasoovitavaid lisandeid. 
Kehtima hakanud Toiduseadus käsitleb 
toidukvaliteeti – minu arusaamist mööda – 
just sellest vaatepunktist lähtudes. 

Mõnel juhul on kvaliteedi all mõiste-
tud üksnes produkti sobivust toiduaine-
tööstuse toorainena – hinnates näiteks 
teraviljal küpsetusomadusi, kartulil tärklis-
esisaldust ja mugulasisu omadusi jne. Ja 
mõnel juhul vaadeldakse kvaliteedi mõiste all üksnes organoleptilistel hinnan-
gutel baseeruvaid produkti väliseid omadusi. Sellisel alusel on koostatud praegu 
näiteks köögi viljade kvaliteedi nõuded. 

Tegelikult on mõistel „kvaliteet” hoopis laiem ja mitmekülgsem sisu. Püüan 

Lisa 1

Viljelusviiside projektitaotluse tut-
vustamine EMVI teadusnõukogus 
2007. a 

* Kõik projektitaotlused ja projektide lõpparuanded arutati läbi ja kinnitati instituudi 
teadusnõukogus.
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seda seletada köögiviljade näite varal, sest oma uurimistöös olen tegelenud 
eelkõige nendega. 

Köögiviljade kvaliteedi alal rahvusvaheliselt tunnustatud spetsialist, profes-
sor Werner Schuphan Saksamaalt eristab kvaliteedi käsitluses näiteks järgmisi 
omaduste gruppe:

esiteks,  ► välised omadused (äussere Beschaffenheit) – kuju, suurus, vär-
vus, valmimisaste, lõhn, vigastuste ja haiguste ning taimekahjurite esinemine 
või puudumine; 

teiseks,  ► tarbimisväärtus (Gebrauchswert). See on köögivilja sobivus 
toidu ainena või toiduainetööstuses kasutamiseks. Siin hinnatakse kuivaine-
sisaldust, keeduomadusi, säilivust ja muid tehnoloogilisi omadusi;

kolmandaks,  ► bioloogiline väärtus (biologischer Wert). See haarab eelkõige 
toiteväärtust ja terviseohutust. Siin hinnatakse süsivesikute, valkude, rasvade, 
vitamiinide, mineraalainete jne sisaldust, aga ka ebasoovitavate lisandite 
(pestitsiidijäägid, nitraadid, oksalaadid jne) sisaldust.

Ühtlasi märgitakse, et bioloogilist väärtust ei saa hinnata üksikute näitajate 
sisalduse järgi, vaid arvestada tuleb ka nende omavahelisi mõjusid ja suhteid. 
Professor Schuphan ütles rohkem kui 30 aastat tagasi välja järgmise deviisi: 
„ Tänane nõue – see on toote laitmatu välimus, homne nõue – see olgu tervise 
seisukohalt täisväärtuslik kvaliteet!” 

Meil oleks viimane aeg see deviis üle võtta. Sest kui Eesti põllumajandus 
Euroopa konkurentsi tingimustes üldse suudab läbi lüüa, siis kõige tõenäolise-
malt võiks see toimuda kvaliteetse, s.o bioloogiliselt täisväärtusliku ja puhta too-
dangu abil. Kuigi praegu bioloogiliste toidukomponentide (valkude, vitamiinide, 
süsivesikute jms) sisalduse väljatoomist vist ei nõuta, oleks tulevikus vähemalt 
olulisemate nendest tarbijale teatavaks tegemine kaubale kindlasti heaks rek-
laamiks ning suurendaks toote konkurentsivõimet. Eriti, kui rõhutada seda, et 
need toidukomponendid on looduslikud, s.t kasvatatud toodangus juba loomu-
likult olemas, aga mitte lisatud või täiendatud hiljem töötlemise käigus. Teata-
vasti on toitumisfüsioloogid märkinud, et eriti tähtis on saavutada toiduaine bio-
loogiline täisväärtuslikkus juba toodangu kasvatamisel, sest töötlemisel lisatud 
komponente ei omasta organism kaugeltki nii hästi kui looduslikult sisalduvaid. 

Bioloogiliselt täisväärtusliku ja puhta toodangu kasvatamiseks on Eestil 
üsnagi head eeldused. Sest meie keskkond on paljude Euroopa riikidega võr-
reldes suhteliselt puhas. Bioloogiliselt täisväärtuslike põllusaaduste tootmist 
peaksime nägema mitte ainult maheviljeluse eesmärgina. Teatud ulatuses ja tea-
tud väikese osa tarbijate nõudmiste rahuldamiseks tuleb maheviljelust kindlasti 
rakendada. Kuid kõrge bioloogilise väärtusega taimseid toiduaineid saab toota 
ka siis, kui oskuslikult ühendada traditsioonilise maaviljeluse ja maheviljeluse 
elemente ehk rakendades nn integreeritud tootmist. 

Järgnevalt peatuksin taimsete toiduainete bioloogilise täisväärtuslikkuse 
juures. Aga kõigepealt lühidalt sellest, milliseid toitaineid organism peab saama.
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Kerget füüsilist tööd tegev inimene vajab olenevalt soost ja vanusest umbes 
2500–3500 kilokalorit energiat ööpäevas. Toitumisfüsioloogid peavad opti-
maalseks, et toidus oleks valke, rasvu ja süsivesikuid umbkaudselt suhtes 1 : 1 : 4. 
Nende arvates vajab inimene ööpäevas valku umbes 100–120 g, rasva umbes 
samapalju ja süsivesikuid 400–500 g. Peale selle vajatakse veel mineraalaineid ja 
vitamiine, mille kõigi kohta on olemas oma füsioloogilised normid.

Valkudest peaksid ligikaudu pooled pärinema loomsetest ning pooled taim-
setest produktidest. Toiduvalgu väärtuse määrab asendamatute aminohapete (AH) 
sisaldus. Toit on väärtuslik, kui ta sisaldab kõiki asendamatuid aminohappeid ini-
mesele vajalikus vahekorras. Professor Selma Teesalu järgi peab täiskasvanud 
inimene saama AH ööpäevas järgmiselt (grammides): leutsiini 2, metioniini 2, 
fenüülalaniini 2, valiini 1,5, lüsiini 1,5, isoleutsiini 1,3, treoniini 0,9 ja trüpto-
faani 0,5 g. Mitme teise autori arvates aga peaks AH vajadus olema märksa (kuni 
3–4 korda) suurem. Taimseid valke üldiselt ei peeta eriti täisväärtuslikuks, sest 
neis ei ole piisavalt asendamatuid aminohappeid. Teraviljades näiteks jääb vajaka 
lüsiinist, metioniinist, treoniinist. Suhteliselt täisväärtuslikuks hinnatakse kaun-
viljade ja kartuli aminohappelist koostist. 

Köögiviljades, välja arvatud liblikõielistes, on valku üldiselt vähe. Kapsastes 
ja mõningates teistes lehtköögiviljades (salat, spinat) on aga valgusisaldus üsnagi 
märkimisväärne – 2–4%, rooskapsas isegi üle 6%. Seejuures leidub nendes üsna 
palju mitmeid asendamatuid aminohappeid – nagu lüsiini, metioniini, treoniini 
jt, mida jääb vajaka teraviljade puhul. Seega sobivad need köögiviljad üsna hästi 
täiendama teravilju ning aitavad toiduratsiooni muuta bioloogiliselt täisväärtus-
likumaks. 

Organismi päevasest rasvavajadusest soovitatakse pool katta loomsete ja 
pool taimsete rasvadega. Taimsed rasvad, mida leidub eelkõige õlikultuurides ja 
ka kaunviljades, sisaldavad organismile väga vajalikke küllastumata rasvhappeid 
(nt linool- ja linoleenhape), mida varem tunti F-vitamiini nimetuse all. Atero-
skleroosi profülaktikaks on tähtis ka fosfolipiidide sisaldus.

Süsivesikuid saadakse põhiliselt taimsetest toiduainetest – teraviljast, kar-
tulist, köögi- ja puuviljadest, marjadest. Süsivesikud võib jagada kahte suurde 
gruppi: 1) organismi poolt omastatavad mono-, di- ja polüsahhariidid ning 2) mitte-
omastatavad ballastained. Polüsahhariididest on oluline omastatav tärklis, mis 
annab ligikaudu 80% süsivesikute energiast. Organismi elutalitluse seisu kohalt 
on väga tähtsad mitmesugused kiudained, mis loovad täiskõhutunde, soodusta-
vad soolte peristaltikat ning aitavad organismist välja viia kahjulikke ühendeid, 
sh kolesterooli. Kiudaineid saab organism kõige rohkem teraviljadest ja köögi-
viljadest. 

Mineraalaineid vajab inimorganism ööpäevas 20–30 g. Arvatakse, et vaja-
likud on 50–60 elementi, mille ööpäevane tarve ulatub mõnest mikrogrammist 
mõne grammini. Mineraalained on vajalikud esmajoones luukoe moodustamiseks 
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ja hapete-aluste tasakaalu reguleerimiseks. Suure osa mineraalainetest saab orga-
nism taimsest toidust.

Stressirohke elustiil suurendab eriti mõnede vitamiinide (C- ja E-vitamiinid, 
B-kompleks) vajadust, millest meie igapäevases toidus Eesti meedikute andmeil 
on niigi puudus. Normaalseks funktsioneerimiseks vajab organism rohkem kui 
kümmet vitamiini, osa neist pärineb loomsest, osa taimsest toidust. Professor 
Selma Teesalu arvates vitamiinide ja mineraalainete lisamine toidule ei asenda 
mitmekesist põhitoitu.

Toiduainete bioloogilise täisväärtuslikkuse teiseks komponendiks toiteväär-
tuse kõrval on produkti terviseohutus. Selle all tuleks esmajoones hinnata pestit-
siidijääkide, raskemetallide, kahjulike mikroorganismide, toksiinide, nitraatide, 
oksalaatide jne puudumist või nende sisalduse vastavust kehtivatele norma-
tiividele. 

See oli väga lühike ülevaade sellest, mida peaks mõistma taimsete toiduainete 
kvaliteedi ühe osa, nimelt bioloogilise täisväärtuslikkuse all. Kõigi nende eel-
loetletud ja veel loetlemata kasulike ja kahjulike toidukomponentide sisaldus 
saagis on muutlik ning sõltub paljudest teguritest (nt kultuur, sort, ilmastik, 
kasvu tingimused, agrotehnoloogia jne). Nende tegurite mõju ühele või teisele 
kvaliteedinäitajale ongi vaja selgitada ning ühtlasi laiemalt ja süvendatult uurida 
mõnesid esialgselt teada olevaid seoseid.

Meie uurimistöö on planeeritud pikema aja peale ning tihedas koostöös 
instituudi teiste osakondadega. Vajaduse korral kaasatakse teadureid ja spetsia-
liste ka teistest uurimisasutustest ja laboritest. Uurimisperioodi jooksul kogutava 
teadusliku materjali läbitöötamine kaasaegsete meetoditega peaks võimaldama 
prognoosida põllumajandussaaduste kvaliteeti ehk teada saada kasvutingimuste 
ja agrotehnikavõtete kompleksi kasvatamaks esitatavatele kvaliteedinõuetele 
vastavat toodangut. Uurimistöö üheks kaugemaks väljundiks võiks olla ka põllu-
majandussaaduste kvaliteedialase monograafia koostamine autorite kollektiivi 
poolt. 

Kvaliteediprojekt koostati esialgu (1994) erinevaid kultuure  käsitlevate tee-
made kaupa, pidades silmas ka EMVI teiste osakondade uurimissuundi, et osa-
kondadevahelises koostöös ja ilma ülearuseid kulutusi tegemata saada ühtedest 
ja samadest katsetest võimalikult rohkem informatsiooni ka saagi kvaliteedi ja 
seda mõjutavate tegurite kohta. Olid planeeritud eraldi teemad teraviljade, kaun-
viljade, õlikultuuride, kartuli ja köögiviljade osas. Kuna rahanappus on väga 
suur, siis esialgu planeerime alustada vaid kartuli ja köögivilja kvaliteedi ja seda 
mõjutavate tegurite uurimisega.

Kartuli puhul on oluline määrata mitte ainult tärklise sisaldust, vaid ka 
selle kvaliteeti. Tärklis teatavasti koosneb kahest polümeerist – amüloosist ja 
amülopektiinist – ning nende sisalduse ja omavahelise suhte alusel saab otsus-
tada kartulisordi kasutusotstarbe üle – kas toota sellest sordist siirupit, tärklist või 
muud. Hindamaks mugulate sobivust kartulitoodete (nt krõpsud, frii) valmista-
miseks on vaja teada suhkrute, sh redutseeruvate suhkrute sisaldust ning tärklise 
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ja suhkrute vahekorda, mis võimaldab hinnata sordi kalduvust sisu tumenemisele. 
Kuna kartul on olnud eestlastele põhiliseks C-vitamiini allikaks, siis ühe 

kvaliteedinäitajana tuleks ka seda jälgida. Kuniks tervisekaitseorganid peavad 
veel oluliseks kinnipidamist nitraatidesisalduse normatiividest, on vaja jälgida ka 
nitraatide taset mugulates ning täpsustada, millest see oleneb. Siin tõenäoliselt on 
võimalik rakendada teatud analoogiat köögiviljadega, mille nitraatidesisaldust 
mõjutavate tegurite osas on pikaajaliste ja arvukate katsete baasil valminud ja 
kaitstud üksikasjalik uurimistöö (1994, Malle Järvan, D.sc.Agr. väitekiri).

Köögiviljades tuleks olenevalt liigist uurida kindlasti C-vitamiini sisaldust, 
suhkrute, sh mono- ja disahhariidide sisaldust, kiudaineid, karotiini, mõningaid 
mineraalaineid, lehtköögiviljades ka teatud asendamatute aminohapete sisaldust. 
Ebasoovitavatest lisanditest sisaldavad mitmed köögiviljad rohkesti nitraate, 
mõned neist (spinat, rabarber) ka oksalaate, jne. Kaugemas tulevikus ja või-
maluste avardudes on perspektiivis ka mitmesuguste teiste elutähtsate vitamii-
nide (peale C-vitamiini ja karotiini) määramine taimsetes toiduainetes. Vastavad 
määramise metoodikad on laboris igatahes olemas. 

Praegu töötab meie osakonnas viis kõrgharidusega keemikut (PhD Helmo 
Niine, MSc Peep Rausberg, Lehte Komp) või bioloogi (Anne Kask, PhD Viiu 
Hein) ja kaks tehnikut (Kiira Männik, Aime Svänni), kes samuti teevad keemilisi 
analüüse. Täiskohaga töötab 1. aprillist 1995 alates ainult kaks keemikut, teiste 
töökoormus on vaid 0,15 kuni 0,6. Käesolevaks aastaks eraldatud baasfinantsee-
rimine võimaldaks tööl hoida vaid osakonna juhataja ja umbes 1,3 keemiku või 
analüütiku kohta. Taotlemisel oleva nn kvaliteediprojekti täiendav rahastamine 
võimaldaks mõnevõrra parandada osakonna majanduslikku seisu ja normalisee-
rida töötajate koormust. 

Olen arvamusel, et keemialabori kvalifitseeritud kaader ja aparatuur tuleks 
teadustöö huvides igal juhul säilitada. 

____________________________________________________________
EV Haridusministeeriumi ja EV Põllumajandusministeeriumi rahastatud 

baasfinantseeritava projekti 
EMVI 0001. PÕLLU- JA ROHUMAAKULTUURIDE PRODUKTSIOONI 

SÕLTUVUS RAKENDATAVASI AGROTEHNIKAST (Projekti juht: dr. agr. 
Malle Järvan) ühe osana rahastati teemat Taimsete toiduainete täisväärtus-
likkuse kriteeriumid ning abinõud selle saavutamiseks aastail 1995–1997 
kokku 695 000 krooni ulatuses.

Teema põhitäitjad: Malle Järvan, Peep Rausberg, Helmo Niine. 
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ATK nitraadinõupidamine Aianduse Peavalitsuses,  26.09. 1988
Kutsutud osavõtjad Agrotööstuskoondise asutustest ja tervishoiuorganitest, kokku 
23 inimest. Malle Järvanilt palutud teadlase seisukohti, ~15 min.  Järgnevalt 
lühikokkuvõte esinemisest.

Nitraadid toiduainetes on tõepoolest igati ebasoovitavad ühendid. Aga kas 
neid ikka nii paaniliselt karta maksab? On ju nitraadid iga taime loomulik koostis-
osis, ilma nitraatideta ei kasva ükski taim. Ja peaaegu paratamatu on ka see, et 
osa omastatud nitraatidest jääb taandumata ning koguneb saagisse. Kui suur see 
taandumata osa on – oleneb muidugi paljudest tingimustest, eelkõige keskkonna-
tingimustest, aga väga suuresti oleneb see ka taimeliigist. Saksa teadlaste and-
meil näiteks jääb kartulisse nitraatidena ~1% temas sisalduvast lämmastikust, 
porgandisse ~2,5%, kapsasse ~6%, salatisse aga tervelt 29% tema üldlämmas-
tiku sisaldusest. Nitraadid on köögiviljades alati olnud ja päris lahti ei saa neist 
ka parima tahtmise juures. Nende sisaldust vähendada peame aga loomulikult 
püüdma. 

Ma palun vabandust meedikute ees, kui ma oma järgneva jutuga nende kom-
petentsi kuuluvaid probleeme puudutan, aga ehk on vaja mõni asi selgemaks 
rääkida. 

Nitraat iseenesest ei ole ju tervisele kahjulik. Ohtu võivad aga kujutada 
temast tekkivad nitritid. Professor Schlatteri andmeil muutub taimse toiduga saa-
davatest nitraatidest umbes 3–6% nitrititeks. Nitritite toimel tekkida võivat met-
hemoglobineemiat ei olevat Lääne-Euroopas viimasel ajal enam diagnoositud. 
Ma ei tea, kuidas on sellega meil?

Märksa ohtlikumad on aga nitritite abil organismis tekkida võivad nitroso-
amiinid (NA). Kuid sellesama prof. Schlatteri andmeil vaid tuhandikmurdosa(!) 
organismi NA-koormusest on põhjustatud joogivees ja toiduainetes sisalduva test 
nitraatidest. Ma arvan, et sanitaarharidustöötajad peaksid rahvale üksikasjaliku-
malt selgitama, kuidas nitraatidest tekkida võivad ühendid inimest ohustada või-
vad. Üsna sageli aga võib ajalehtedes avaldatu põhjal lugeda vaid, et „Nitraadid 
on kantserogeenid!” Loomulikult ehmatab see elanikkonda väga. 

Nitraadid on taimedes alati olnud. Kui uskuda Saksa LV professoreid, siis 
sajandi algul ei olnud neid köögiviljades sugugi vähem kui praegu 80-ndatel 
aastatel. Söögipeedis, rõikas ja kurgis olevat neid praegu isegi vähem kui tollal. 
Seega ei saa nitraatide olemasolu panna ainult mineraalväetiste süüks – sajandi 
algul mineraalväetisi ju peaaegu et ei kasutatudki. 

Sellega ma, loomulikult, ei taha mineraalväetisi süüst puhtaks pesta. Kaht-
lemata on neil suur osa köögiviljade nitraatidesisalduse suurenemises. Eriti, kui 
mineraalväetisi kuritarvitada, võib toodangu tõepoolest ära rikkuda. Aga kui 
neid anda optimaalses koguses, optimaalsetel aegadel, just siis kui taim väeta-
mist kõige rohkem vajab ja suudab lämmastiku efektiivselt ära kasutada, siis 
N-väetised kvaliteeti ei riku. Julgen isegi öelda, et orgaanilise aine poolest 
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vaes(ema)tel muldadel on mineraalsete N-väetistega taimede toitumise protsesse 
isegi kergem juhtida ja kasvava saagi nitraatidesisaldust prognoosida kui or-
gaaniliste väetistega. 

Köögiviljade sanitaarkontrolli osas sooviksin, et liiga kergekäeliselt, vaid 
üksikproovi analüüsitulemuse alusel, ei prakeeritaks toidukõlbmatuks terveid 
köögiviljapartiisid – nagu seda on mitmeid kordi juhtunud eelkõige väärtuslike 
varajaste köögiviljadega (nt varajane kapsas ja kasvuhoonekurk) meie niigi vita-
miinivaesel kevadisel tarbimisperioodil. 

Nitraatidesisalduse lubatud piirkontsentratsiooni ületamist esines kõige sagedamini 
järgmiste köögiviljade puhul: kasvuhoonekurk, salat, varajane kapsas, söögipeet
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Väljavõtteid Malle Järvani doktoritöö (Dsc.Agr) kohta laekunud 
arvamustest

Pavel Bogovski, meditsiinidoktor, 
Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik (18.03. 1994):

 „Referaat annab hea ülevaate dissertandi poolt paarikümne aasta jook- ►
sul teh tud ulatuslikest katsetest, mis tegid kindlaks olulisi seaduspärasusi 
erinevate köögi viljade nitraatidesisalduse sõltuvusest reast, nii looduslikku-
dest kui ka taimekasvatuse meetoditega seotud teguritest. ... Kokku võiksid 
töös saadud tulemused moodustada arvestatava osa nitraatide kuhjumist väl-
tivate abinõude süsteemis, mille põhimõtteks peaks olema sünergistlikult ja 
antagonistlikult toimivate tegurite kombineerimine maksimaalse efekti saa-
vutamiseks”. 

Horst Marschner, Prof. Dr.Dr.h.c., 
Universität Hohenheim, Institut für Pflanzenernährung (05.04.1994):

„I was impressed not only in the enormous amount of field and greenhouse  ►
experiments but also in the systematic approach of the study. Your study com-
piles the various endogenous and exogenous factors influencing the nitrate 
content in vegetables and shall become, hopefully, a guideline for vegetable 
growers to improve the quality of their products.” 

Dietrich Fritz, Prof. Dr., Technische Universität München, 
President (1979–1982) of International Society for Horticultural Sciences 

(ISHS), (04.07.1994):
„… The General conclusions, finally, present a good survey on the results  ►

of this quite comprehensive, precisely managed and important research work. 
Your dissertation is a useful and valuable contribution to help reduce nitrate 
levels in vegetables, and minimize – and in some cases possibly prevent – 
nitrate leaching from the soil to the ground water. … I think that your dis-
sertation would be of interest for Prof. Dr. Scharpf in Hannover and Prof. Dr. 
Sommer in Bonn, too (in principle indeed for everyone engaged in the field of 
plant nutrition and fertilization).” 

Fritz Venter, Prof. Dr.,
Technische Universität München, Lehrstuhl für Gemüsebau (05.04.1994):

„… Ich möchte gleich eingangs feststellen, dass ich die immense Arbeit,  ►
die in der Dissertation steckt, nur bewundern kann. Es ist ja fast eine 
Lebensaufgabe, über 20 Jahre in mühevollem Einsatz ein Problem so intensiv 
und umfassend anzupacken. … Bei uns hat sich das Nitratproblem aus dem 
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Gemüse – wo es für einige Arten Grenzwerte gibt – zum Grundwasser ver-
lagert. Man versucht mit möglichst wenig Nitrat im Boden oder auch wenig 
leicht zersetzbarer organischer Substanz in den Winter zu gehen, um Auswas-
chungen zu vermindern.” 

Martti Esala, Dr.Agr.,
Agricultural Research Centre of Finland, Institute of Crop and Soil 

Science (29.03.1994):
„… In spite of the long list of factors affecting the nitrate content of vege- ►

tables, and the complexity of these factors, Mrs. Malle Järvan has studied all 
these factors with patience. Most of these factors have, also before this thesis, 
been known to affect the nitrate content of vegetables. However, Mrs. Malle 
Järvan has made valuable work in quantifying these effects. As a result, this 
thesis is a very compre hensive and valuable piece of work in this important 
and complicated topic. In Finland, and even more especially in the countries 
of the Western Europe as well as USA, even a minor part of this thesis could 
have been large enough to be accepted as a doctoral thesis. 

Gediminas Staugaitis, D.sc.Agr., 
Head of vegetable growing department, Lithuanian Institute of Horticul-

ture (27.03.1994):
„Ph.D Malle Järvan is researching various aspects of nitrate content of  ►

vege tables for twenty years already. During this period she has collected a 
lot of valuable research material and became a leading specialist of this cer-
tain branch. Lithuanian vegetable growers and physicians-hygienists know 
Ph.D Malle Järvan’s scientific publications very well. She has participated 
in Lithuanian scientific conferences several times. This research work done 
is very important and urgent. … This will enable vegetable growers to select 
growing techno logy which can provide production with minimum content nit-
rates. According to urgency of researches done, their volume and generaliza-
tion, the Dissertation presented by Ph.D Malle Järvan fulfils the requisitions 
of D.Agr. degree. This degree is called „Habilitated Doctor” in Lithuania.” 

Harri Jänes, meditsiinikandidaat
Hinnang Malle Järvani artiklile „Köögiviljad ja tervis” ajakirjas Sotsia-

listlik Põllumajandus, 1984, nr 16: 
„On väga hea, et see autor paneb köögiviljade nitraatidesisaldust mõjuta- ►

vad asjaolud paika, sest mõned uurijad on tõepoolest lämmastikväetiste osa-
tähtsust selles ülehinnanud.”
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Köögiviljade kasvatamise propageerimine
Seoses NLKP Keskkomitee 1982. aasta maipleenumil vastu võetud Toitlus-

tusprogrammiga tuli selle suunised ellu viia ka Eestis. Asutuste  töötajatele hakati 
suvila- ja aianduskooperatiivide kõrval jagama peenra- ja köögiviljamaad, esi-
algu küll ajutiseks kasutamiseks. Eesmärgiks oli tagada elanikkonna võimalikult 
suurem isevarustatus köögi- ja puuviljaga. Toitlustusprogrammi suuniste raken-
damisega kaasnes rida lisaülesandeid ka teadustöötajatele. Senisest rohkem tuli 
hakata pidama loenguid ja kirjutama artikleid propageerimaks köögiviljade kas-
vatamist ja nende sortimendi laiendamist. Kui varem esinesid teadlased põhiliselt 
aiandus- ja mesindusseltside üritustel, siis edaspidi telliti loenguid veelgi laie-
male auditooriumile – nii asutustes, koolides, täiendkoolitustel ja mujal. Loen-
guid oli vaja pidada ka venekeelsele elanikkonnale. Oli esinemisi raadios ja tele-
visioonis. Teadustöötaja töö tulemuslikkuse hindamisel, mis läks arvesse töötaja 
perioodilisel atesteerimisel ja ametiredelil edasijõudmisele, olid aastaaruannete 
kõrval kriteeriumiteks ka loengud, nii nende arv kui ka kuulajate hulk, ja avalda-
tud artiklid – enamasti siiski populaarteaduslikud, sest teadusartiklite avaldamise 
võimalus tollal piirdus vaid suhteliselt harva ilmuva instituudi (EMMTUI) tea-
duslike tööde kogumikuga. 

Köögiviljade kasvatamist ja eriti nende sortimendi laiendamist piiras külvi-
seemne nappus, seda ka veel 1980-ndatel. Avamaaköögiviljadest kasvatasid aian-
dusmajandid tollal põhiliselt vaid traditsiooniliste liikide (valge peakapsas, por-
gand, söögipeet, kaalikas, kurk) rajoonitud sorte. Juba aastakümneid varem oli 
instituudi köögiviljanduse osakonna teadlaste põhiülesandeks pandud Eesti ko-
halike ja rajoonitud köögiviljasortide parandamine ja eliitseemne tootmine vasta-
valt vabariiklikule tellimisplaanile. Mäletan, et sel ajal, kui mina liitusin köögivil-
janduse osakonnaga, tegelesid näiteks söögipeedi (rajoonitud sordid ‘Egiptuse’ ja 
‘Bordoo’) ja kaalika (sort ‘Kohalik sinine’) eliitseemne kasvatamisega Ants ja 
Linda Linnamägi; peakapsa (sordid ‘Amager’ ja ‘Dauerweiss‘) ja kurgi (kohalik 
sort ‘Tahkuranna’) eliitseemne kasvatamise vastutus lasus Aliide Pajomal; Maia 
Rummel uuris mitme vähelevinud köögivilja (lillkapsas, porrulauk) agroteh-
nikat ja läbi raskuste püüdis väga piiratud koguses kasvatada nende seemet Eesti 
tingimustes.

Eelmise sajandi lõpukümnenditel juba leidus mõningaid võimalusi uute 
köögi viljaliikide ja -sortide väikeste seemnepartiide saamiseks. Nii näiteks õn-
nestus Aianduse Peavalitsuse tolleaegse juhataja Gundo Roosve algatusel Eesti 
aednikel luua sidemeid Hollandi seemnefirmadega ja katsetada nende sorte. 
Mina tegin mitme aasta jooksul katseid peakapsa hübriidsortidega ning võrdlesin 
nende omadusi Eestis rajoonitud sortidega (1). Hollandi F1 hübriidid osutusid 
toiteväärtuse ja säilitusomaduste poolest tunduvalt paremaks kui meie senised 
säilitussordid ‘Amager’ ja ‘Dauerweiss’. Tollal katsetused läbinud suuresaagiline 
sort F1 ‘Erdeno’ oli suurepäraste hapendusomadustega ning järgnevatel aastatel 
kasvatasid aiandusmajandid seda parimat töötlemissorti suurtel pindadel. Pikki 
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aastaid püsis peakapsaste sortimendis esikohal ka väga heade säilitusomadustega 
hübriidsort ‘Bartolo’. 

Peakapsas F1 ‘Erdeno’

Peakapsas F1 ‘Bartolo’

Maalehe tellitud raamatu „Porgand aias ja köögis” (17) koostamisel tutvusin 
lähemalt ka porgandi hübriidsortidega, kasvatades paljusid neist kõrvuti meie 
tavasortidega. F1-hübriididel olid juurviljad väga ühtliku välimusega ja kva-

Valge peakapsa sordivõrdluskatse Juulikul 1980. aastal 

Sort Saak 
ts/ha 

Kuiv-
aine 
% 

C-vita-
miin 
m% 

Suhkur 
% 

Säilituskadu jahutuseta hoidlas, % 
säilitatud  

110 päeva 165 päeva 
Dauerweiss 837 11,3 31,0 4,7 29,6 * 
Hübriidid:       
   SG 614 715 10,6 50,5 5,3 14,3 25,2 
   SG 615 520 11,0 46,5 5,4 17,4 26,8 
   Bartolo 656 12,0 46,9 6,3 15,6 23,8 
   Erdeno 1008 10,6 51,0 5,5 * * 
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liteetsed ning saagikus kõrge. Tolleaegsest valikust silma jäänud varajast sorti F1 
‘Napoli’ olen kasvatanud siiani.

  F1 ‘Navarre’ F1 ‘Newmarket’

  F1 ‘Panther’ ‘Early Nantes 2’

Vähelevinud köögiviljade kasvatamise kogemused hakkasid kogunema sel-
lest ajast, kui meie perel on maja juures koduaed. Nii põnev ja ka majanduslikult 
kasulik oli proovida uusi köögiviljaliike ise kasvatada! Tarkust ja nippe sai lisaks 
otsitud ka saksakeelsest kirjandusest, sest mõnikord õnnestus kätte saada üsna 
häid Saksa DV-s välja antud aiandusraamatuid. 

Minu lemmikuks aastakümnete jooksul on kujunenud paprika. Paprikaga 
esma kohtumine ja -maitsmine toimus 1981. aastal Moldaavias rahvusvahelise 
aianduskonverentsi raames toimunud ekskursioonil. Suurelt põllult ära toodud 
paari vilja (sort ‘Podarok Moldovõ’) seemnetest sain järgmistel aastatel suure-
pärase saagi ja hakkasin paprika kasvatamist kodukasvuhoones teistelegi soovi-
tama (4, 5, 12, 27). Aastate jooksul olen läbi katsetanud rohkesti paprikasorte ja 
leidnud nende hulgast parimad  meie tingimuste jaoks.

Aastate jooksul olen oma koduaias ja võimaluse korral ka Juuliku katsebaasi 
pindadel läbi katsetanud päris mitme vähelevinud köögivilja (nt juurselleri, porru-
laugu, roos-, lill- ja spargelkapsa jt) sorte. Ühel aastal näiteks oli võrdluses koguni 10 
rooskapsa F1-hübriidi Hollandi aretusfirmalt, mis kõik andsid meie tingimustes 
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Paprika, sort ‘Podarok Moldovõ’

Juuliku katsebaasis kasvatati 
pap rikat kilekasvuhoones, 
Leopold Meensalu ja Malle 
Järvan. Ants Didriku foto

Paprikakatsete kaalumine Juulikul köögivil-
janduse osakonna laboris 1986. aastal, 
Malle Järvan. Ants Didriku foto

suurepärase ja kvaliteetse saagi. Olen 
ise analüüsinud köögiviljade biokee-
milist koostist või tellinud vastavaid 
analüüse laboritest, uurinud ja ko-
handanud vähetuntud köögivilja-
liikide agrotehnikat vastavalt Eesti 
tingimustele ning tutvustanud nende 
kasvatamist nii kirjasõnas, loengutel 
kui ka raadios ja televisioonis.

Küllalt sageli kutsuti mind 
köögi viljateemadega esinema ETV 
saadetesse „Vaata aeda” ja „Vaata 
kööki”.  Kuna üldiselt olen üsna suur 
tegija-katsetaja ka köögis, siis 

pr. Lilian Kosenkraniuse algatusel lindistatigi 
mitmed köögiviljatoitude alased telesaated Sakus 
meie pere köögis. Rahuldust pakkuvad olid mit-
med üritused, kus kohale tulnud inimesed said 
köögiviljatoite maitsta ja hinnata. Nii näiteks 
Harju Taluliidu õppepäev 24. oktoobril 2000 
oli pühendatud porgandile: pärast minu loengut 
valmistasime ja degusteerisime porganditoite. 
Osavõtjad kiitsid väga ka Põllumajandusminis-
teeriumis 9. märtsil 2000 toimunud üritust, mille 
initsiaatoriks oli EMVI tollane direktor Hindrek 
Older ja kus instituudi tegevuse tutvustamise 
kõrval degusteeriti ka kartuli- ja köögiviljatoite, 
mille valmistasime koos Luule Tartlaniga. 
Mäletan, et köögivilja toorsalatid ja peedikot-

Tomati- ja paprikasordid kodukasvuhoonest
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letid said suure heakskiidu osaliseks.  
Maalehe Raamatu sarjas valmisid trükised „Porgand aias ja köögis” (2000) 

ning „Paprika aias ja köögis” (2002). Peale kõige muu sisaldasid need raamatud ka 
rohkesti retsepte, mille järgi toidu valmistamise olin enamasti ise läbi proo vinud 
ja vajaduse korral retsepti kohandanud või täiendanud. Üsna põhjalik üle vaade 
köögiviljade, sh vähetuntud liikide kasvatamiseks vajalikest tegevustest, alates 
varakevadisest maa ettevalmistamisest kuni saagi koristamiseni hilissügisel, 
ilmus ajakirja Nõukogude Naine 1983. aasta numbrites (2, 3). Talude taas rajamise 
perioodil sai suhteliselt konspektiivselt tutvustatud tähtsamate köögivilja liikide 
kõrval ka vähelevinud liikide kasvatamist (9). Rida artikleid (25, 28, 29) sai kir-
jutatud ja loenguid peetud nende perede tarbeks, kes linnakorterist asusid maale 
elama ja oma aeda rajama, omamata selleks eelnevaid kogemusi. 

1980-ndate paiku lisandus köögiviljanduse osakonna teaduritele lisaüles-
anne Eesti NSV Aianduse Ministeeriumilt: aidata välja selgitada mujale NSV 
Liidu piir kondadesse väljaveetavate köögiviljade potentsiaalsed kogused juba 
kasvuperioodi jooksul, sest vagunid oli vaja aegsasti ette tellida. Prognoosi dega 
hõlmati Eestis kõik spetsialiseeritud aiandussovhoosid. Vastavalt etteantud 
juhendile ja täites vastavaid tabeleid tuli kõik majandi köögiviljapõllud (valge 
peakapsas, porgand, söögipeet, kaalikas) koos majandi esindajaga kahel kor-
ral läbi käia: juunikuus hinnata vastava skaala järgi maaharimise ja külvi kva-
liteeti, taimiku seisundit ja muud ning augustikuu lõpul prognoosida kaubalise 
saagi kogused üksikute põldude kaupa ja majandi kohta tervikuna.  Hindajatelt 
laekunud prognooside alusel valmisid koondid vabariigis sel aastal loodetava 
köögiviljatoodangu kohta. Tihe seos suurtootmisega ülalmainitud ülesande täit-
misel avardas oluliselt teadustöötaja silmaringi ning lisas praktilisi teadmisi. 
Minul oli võimalik aastate jooksul läbi kõndida päris paljude spetsialiseeritud 
majandite köögivilja põllud ning sõbralikult ja üsna võrdsel teadmiste tasemel 
suhelda tunnustatud tippspetsialistidega. Nimetaksin siin mõned neist: Ants Pak 
Ääsmäelt, Ilmar Sõrmus Vaidast, Harri Pregel Kohilast, Veera Külasepp ja Val-
dur Madisson Luunjast, Laine Vihermets Sauelt, Eino Viikoja Kullaarust.  
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UURINGUD LUBIVÄETISTEGA

Muldade lupjamine
Eesti mullastikku iseloomustavad erimite rohkus ja mullareaktsiooni suured 

erinevused. Suur osa muldasid on tekkepõhiselt happelised ja nende reakt-
siooni saab kultuurtaimede jaoks sobivaks muuta ainult regulaarse lupjamisega. 
Mullareaktsioon on üks tähtsamaid maa viljelusväärtuse näitajaid, sellest sõltub 
taimetoitainete kättesaadavus, kultuuride saagikus, saagi kvaliteet ja palju muudki. 
Eestis on happeliste muldade lupjamiseks võimalik kasutada mitmesuguseid 
kohaliku päritoluga lubiaineid – nii looduslikke karbonaatkivimeid kui ka töös-
tuste kõrvaltoodanguna tekkivaid aineid (nt põlevkivituhk, klinkritolm, puu-
tuhk jm). 

Eesti happeliste muldade lupjamise koolkonna rajaja on professor Osvald 
Hallik, kelle loenguid mul EPA päevil oli võimalik kuulata. Tudengipõlvest 
pärinevad pikaajalised kontaktid ka teiste sama valdkonna teadlaste (õppejõudu-
dega) – dotsent Endel Turbase, professor Paul Kuldkepi ja teistega; ühtlasi oli 
agrokeemia kateeder meie kursuse hooldajaks. Professor Halliku koolkond rajas 
ligemale poole sajandi jooksul rohkesti lupjamiskatseid, peamiselt põlevkivi-
tuhaga, ja töötas välja happeliste muldade lupjamise teoreetilised alused. Põllu-
majandusülikooli lupjamiskatsed paraku lakkasid 1990-ndate keskpaiku. Mõned 
aastad hiljem kandus happeliste muldade lupjamise alane uurimistöö Eesti 
Maaviljeluse Instituuti. Kuna lubiväetistest seni valitseval kohal olnud tolm-
põlevkivituha asemel hakati põllumeestele üha rohkem pakkuma klinkritolmu 
ja kohaliku paekivi jahusid, siis vajas see täiendavaid või täiesti uusi uuringuid. 
Neid uuringuid hakkasingi läbi viima firmade AS Kunda Nordic Tsement ja 
Rakke Lubjatehase (hilisem AS Nordkalk) algatusel ja erapooletul finantseeri-
misel, sest mõlemal tehasel tekkis põhitoodangu kõrval rohkesti karbonaatseid 
tootmisjääke (klinkritolmu) või kõrvaltoodangut (paekivisõelmeid, mis peenes-
tati jahuks). Oli ju igati mõistlikum ja keskkonnasäästlik kasutada seda mater-
jali sobivuse korral muldade lupjamiseks, kui et ladestada prügilasse ja maksta 
saastetasu. Alternatiiv sete lubimaterjalide katsetamine oli põhjendatud ka põllu-
meeste ootusel, sest 1990. aastast alates oli oluliselt vähenenud riigipoolne abi, 
nn lupjamistoetus. Suured transpordi- ja muud kulud põlevkivituha tarnimisel 
kaugelt Kirde-Eestist olid põllumeeste jaoks üle jõu käivad. Seepärast oli pers-
pektiivne saada lupjamiseks sobivaid materjale märksa lähemalt – klinkritolmu 
Kundast ja paekivijahusid Vasa lemma, Karinu, Rõstla, Anelema, Kurevere jt. 
karjääridest. Pealegi oli neid materjale pakkuvatel firmadel ka võimekus lup-
jamistööde teostamiseks. Eriti tähelepanuväärne oli Kunda tehase projektijuhi 
Peeter Kuhlbergi, aga samuti Nord kalkist Andres Rammuli ja Raul Eenpuu panus 
ja aktiivne tegevus, kes tihedas koostöös teadlaste ja põllumeestega ning Põllu-
majandusministeeriumist Oolav Tambergi tugeval toetusel võitlesid Eesti hap-
peliste muldade regulaarse lupjamise eesmärgil riigipoolse lupjamistoetuse taas-
tamise ja suurendamise eest. 
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Uudsete lubimaterjalide toime ja efektiivsuse selgitamiseks korraldasin nii 
põld- kui tootmiskatseid ja tegin uuringuid kasvuhoone tingimustes, sh rabaturba 
baasil valmistatud kasvusubstraatidega. 

Üks esimesi uuringuid toimus tootmistingimustes Põlvamaa happelistel 
muldadel, kus Põlva POÜ ja Kaska-Luiga talu põldudel uurisin klinkritolmu 
(lupjamisnorm 3500 kg/ha CaCO3) mõju mulla agrokeemilistele omadustele (7). 
Kevadel vahetult lupjamise eel võetud mullaproovide näitajaid võrreldi juulis ja 
septembris võetud proovidega ning proovidega lupjamata kontrollalalt. Jälgiti 
mulla pH ning omastatavate toitainete (Ca, Mg, K) dünaamikat, aga samuti 
aktiivse mangaani (Mn++) sisaldust, sest happelises keskkonnas võib see toimida 
taimedele toksiliselt. Põldudelt võttis mullaproovid Taimetoodangu Inspektsiooni 
Põlva büroo töötaja Liivi Unt, analüüsid tehti Sakus Põllumajandusuuringute 
Keskuse (PMK) laboris. 

Happelise mulla lupjamise katsed põllukultuuride külvikorras viidi läbi 
klassikaliste põldkatsetena 40 m² suurustel katselappidel neljas korduses EMVI 
Olustvere katsejaamas keskmiselt leetunud kamar-leetmullal (pHKCl5,1) aastail 
1999–2002 ja Sakus Üksnurme katsealal küllastumata kamarmullal (pHKCl 4,8–5,3) 
aastail 2000–2002. Olustveres oli järgmine külvikord: kartul-oder-hernes-nisu; lup-
jamisnormi 5 t/ha tasemel uuriti klinkritolmu, Rakke lubjakivijahu, Anelema 
dolomiidijahu ning lubiaine segude toimet kultuuride saagikusele ja mulla agro-
keemilistele omadustele (11, 14, 20). Etteantud metoodika järgi viisid katsetööd 
läbi põllumajanduskandidaat Taavet Valgus ja Matti Zirk. 

Saku lupjamiskatses oli kultuuride järjestus: hernes-suvinisu-oder ja suvi-
nisu-hernes-oder. Lubiväetised normiga 5 t/ha laotati vöönditena (6 × 65 m), 
katse variantideks olid klinkritolm, Rakke lubjakivijahu, Kurevere dolomiidi-
jahu, Vasalemma lubjakivisõres ning dolomiidijahu ja lubjakivisõrese segu (1:1). 
Katsetööde tegemisel olid abiks Tiia Paide ja Ago Soasepp, kes teatud perioodil 
töötasid osakonnas 0,5 ja 0,2 koormusega. Saku katses jäi lubi väetiste efek tiivsus 
väiksemaks kui Olustvere katses. Kolme aasta kokkuvõttes, arvestatuna metaboli-

Põllukultuuride saagikus (t/ha) ja lupjamise kogumõju Olustvere külvikorras

Lubiväetis, 
norm 5 t/ha 

1999 2000 2001 2002 1999–2002 

kartul oder oder kartul hernes suvinisu
Metaboliseeruvat energiat 

GJ/ha % 
Lubiväetiseta 39,3 3,86 4,18 48,2 2,69 3,23 228 100 
Klinkritolm 48,3 4,71 4,73 51,9 3,06 3,35 258 113 
Lubjakivijahu 42,7 4,05 4,66 50,8 2,99 3,28 244 107 
Klinkritolm + 
dolomiidijahu 48,8 4,41 4,69 53,5 2,88 3,59 259 114 

Dolomiidijahu 44,0 4,01 4,60 52,7 3,00 3,29 248 109 
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Lupjamiskatsel Olustveres 1999. aastal, 
Peeter Kuhlberg ja Malle Järvan

seeruvaks energiaks, saadi lupjamise 
mõjul enamsaaki 5–9%, siingi osutus 
klinkritolm kõige efektiivsemaks. 

Lupjamisteenuse soovi korral ei 
olnud põllumeestel tihtipeale valikut 
töö tegemise aja suhtes. Sellises olu-
korras tekkis küsimus, kas lupjamise 
efektiivsus sõltub lupjamise ajast 
ja kas vahetult enne külvi laotatud 
lubiväetis võib kultuurile halvasti 
mõjuda. 2004. aastal korraldasin Üks -
nurmes happelisel mullal (pHKCl 5,0) 
katse, kus klinkritolm normiga 5 t/ha 
sai vöönditena laotatud erinevatel ae-
gadel: eelmise aasta detsembris mär-
jale lumeta maale; märtsi lõpul kelt-
sale; aprilli lõpul kultiveerimise alla; 
päev enne suvinisu külvi. Katse väe-
tisfoon oli tagasihoidlik: N60 koos 
külvisega. Lupjamata variandi saak 

kuue korduse keskmisena oli 3,05 t/ha. 
Kuna lubimaterjal jäi valdavalt mulla 

pinnakihti, suurenes saagikus lubjatud variantides vaid 4,9–7,9% ega olenenud 
lupjamise ajast. Oluline oli teadasaamine, et vahetult külvi eel laotatud klinkri-
tolm ei halvendanud nisu tärkamist ja arengut, selle variandi keskmine saagikus 
oli 6,9% suurem kui kont rollvariandis. 

Uurimaks lubiväetiste mõju valgele peakapsale, koostasin – tuginedes pro-
fessor Elmar Halleri idanemiskeskkonna teooriale – omapärase katse skeemi, 
mille läbiviimisel osalenud EPMÜ üliõpilane Helis Varik koostas suurepärase 
diplomitöö „Kasvukeskkonna pH mõju valge peakapsa F1 Erdeno saagile ja saagi 
kvaliteedile” (Tartu, 1999). Kapsaistikute ettekasvatamisel makro- ja mikro-
elementidega varustatud turvassubstraatidel, mis olid kas neutraliseerimata või 
neutraliseeritud lubjakivi- ja dolomiidijahu segu (1:1) erinevate normidega, pikee-
riti nendele kapsatõusmed, mis oma esimese arengustaadiumi olid läbinud kas 
neutraliseeritud või neutraliseerimata (pHKCl 3,5) kasvusubstraadil, kusjuures 
neutraliseerimata substraadile külvatav seeme puuderdati eelnevalt lubjakivi- ja 
dolomiidijahu seguga. Mitmefaktoriline 18 variandiga katse viidi läbi Sakus hea 
viljakusega happelisel (pHKCl 5,0) mullal. Katse paiknes põllul kolme vööndina 
(igal vööndil 6 erinevat katsevarianti 3 korduses): lupjamata, lubjatud paekivi-
jahuga (lubjakivi- ja dolomiidijahu 1:1), lubjatud klinkritolmuga. Lupjamisnorm 
oli 3,5 t/ha CaCO3. Tänu sademerohkele, kapsa jaoks soodsale kasvuperioodile ku-
junes saagikus kõrgeks: katsevöönditel keskmiselt vastavalt 75, 93 ja 110 t/ha (9). 
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Lubiväetiskatse varian-
tide visuaalne hinda-
mine kapsapõllul Üks-
nurmes 1998. a, Malle 
Järvan  

Järgmisel aastal kasvatati nendel vöönditel porgandit ja söögi peeti, klinkri-
tolmuga lup jamise järelmõjul suu renes peedi saak 15%  (20). Köögi vilja proovide 
biokeemi lised analüüsid teh ti EMVI keemialaboris. Keemia labori töötajad 
aitasid neid suuremahulisi katseid ka koristada, töö tajate lapsed (Mirjam ja Kaarel 
Rausberg, Laura ja Lennart Komp) said oma esimesed tööharjumused kõplamisel 
ja juurviljade harvendamisel.

Erinevate lubiväetistega lupjamise mõju köögiviljade saagile ja kvalitee dile 
uurisin veel ka koos Priit Põldmaga EPMÜ Raja aias tugevasti happelisel mullal 
(pHKCl < 5,0) läbi viidud katsetes (3, 4, 13).

Nõukatsetes uurisin happelise mul-
la ja rabaturba reaktsiooni dünaamikat 
nende lupjamisel mitmesuguste lubi-
materjalide ja nende perspektiivsete 
segudega. Selgus, et karbonaatkivimite 
jahud, eriti aga dolomiidijahu, neut-
raliseerisid happesust aeglasemalt ja 
vähemal määral kui klinkritolm ja 
tolm põlevkivituhk. Ilmnes, et lubima-
terjalide laboratoorselt määratud neut-
raliseerimisvõime (% CaCO3-na) ei 
peegeldanud tõeselt nende tegelikku 
neutraliseerimisvõimet (10).

Porgandikatse koristamise talgud 1999. 
aas tal. Vasakult: Tiia Paide, Kiira Män-
nik, Heino Lõiveke, Malle Järvan, Aime 
Svänni
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Mullareaktsiooni dü-
naa mika mitme  s uguste 
lubimaterjalide kasu-
tamisel

Lupjamiskatseid ja nendest saadud tulemusi tutvustasin korduvalt põllu- ja 
õppepäevadel, konverentsidel, nende põhjal sai kirjutatud nii teaduslikke kui 
populaarteaduslikke artikleid. Teadlase seisukohti muldade lupjamise eksperdi-
na peeti vajalikuks ära kuulata ka Riigihangete Ameti vahekohtus (26.03.1999). 
Koos Uudo Järvaniga, kes on tunnustatud agrokeemik ja aastakümneid töötanud 
Eesti agrokeemiateenistuses juhtivatel kohtadel, koostasime laiale lugejaskon-
nale mõeldud trükise „Muldade lupjamine” (18).

Lubimaterjalid kasvusubstraatides
Möödunud sajandi teisel poolel hakati aiandites seniste mullal ja kompostidel 

baseeruvate kasvualuste asemel üha rohkem kasutama rabaturbast valmis tatud 
kasvusubstraate. Kõige paremini sobis selleks õhurikas ja suure veemahuta-
vusega sfagnum- ehk turbasamblaturvas. Freesitud rabaturba happesus neut-
raliseeriti enamasti kriidi või tolmpõlevkivituhaga, väetistega lisati makro- ja 
mikroelemente vastavalt kasvatatava taimeliigi nõudlusele. Turvassubstraadi 
põhiväetamise retsept Eesti jaoks, võttes eeskujuks ja aluseks Soome professori 
Viljo Puustjärvi pikaajalised kogemused ja soovitused, töötati välja EMMTUI köö-
giviljanduse osakonnas Ago Hiiopi ja Leopold Meensalu initsiatiivil. Selle nn 
Juuliku retsepti järgi substraatide valmistamine levis Eestis laialdaselt. Kasvu-
hooneköögiviljade turvassubstraadil viljelemise tehnoloogia teaduslike aluste 
väljatöötamise ja juurutamise eest omistati 6-liikmelisele kollek tiivile 1975. 
aastal Nõukogude Eesti preemia. 

Oma katsete jaoks olen selle nn Juuliku retsepti järgi käsitsi kokku seganud 
lugematul arvul substraadipartiisid, mida vajasin mitmesuguste uuringute tege-
misel. Kuna see põhiretsept „töötas” väga hästi, st taimede kasvatamine selle järgi 
valmistatud substraatidel õnnestus alati, siis olen toiteelementide ligilähedaselt 
sellist kontsentratsiooni kasvusubstraadis pidanud etaloniks ka aastakümneid 
hiljem, kui oli vaja selgitada liigagi sagedaste ebaõnnestumiste põhjusi müügil 
olevate kasvuturvastega. Analüüsides PMK laboris erinevate tootjate partiisid, 
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jõudsin selgusele, et mitmel puhul oli tõusmete ja pikeeritud taimede hukkumise 
põhjuseks substraadi liiga madal magneesiumi ja raua sisaldus (27, 29). Mäletan 
oma Juuliku-perioodist, et turvassubstraatide valmistamisel oli vaja lisada mag-
neesiumsulfaati, mis oli tollal väga hügroskoopne (veeldus ja kivistus kergesti, 
seetõttu oli tülikas ühtlaselt turbasse segada) ja üsna defitsiitne. Hiljem, kui juba 
põldkatsetel mitmesuguseid lubimaterjale katsetasin, hakkasin otsima alterna-
tiivseid lahendusi ka katmikala kasvusubstraatide jaoks. Eesmärk oli neutrali-
seerida kasvuturba happesus kodumaise päritoluga lubimaterjalidega ja nende 
sobiva keemilise koostise arvel täiendada substraadis ka taimetoiteelementide 
varu.  

Uuringute jaoks koguti 1995. aastal geoloogiakandidaat Aada Teedumäe 
juhendamisel Eesti erinevates piirkondades paiknevatest paekivimaardlatest 
kivimite ja tootmisjääkide (sõelmete) proove, mille keemiline koostis ja neut-
raliseerimisvõime määrati PMK-s. Sobiva koostisega suuremate kivimipartiide 
kohaletoomisel ja jahvatamisel abistas AS Harbet. Aastate jooksul tehtud uurin-
gute läbiviimiseks võimaldas Taimetoodangu Inspektsiooni peadirektor Roland 
Nymann kasutada asutuse tühjana seisvat kasvuhoonet. 

Esimestes katsetes aastail 1995–1996 kasutasin rabaturba happesuse neut-
raliseerimiseks tolmpõlevkivituhka, Rõstla ja Anelema dolomiidijahusid, Vasa-
lemma lubjakivijahu ning lubjakivi- ja dolomiidijahu segusid vahekorras 1:1 ja 
3:1 normiga 8 kg/m3. Võrdluseks oli klassikaline variant: tolmpõlevkivituhk + 
magneesiumsulfaat (0,4 kg/m3). Uurisin 
nende erineva Ca:Mg suhtega lubi ainete 
toimet substraatide agrokeemilistele näita-
jatele ning köögiviljade (salat, kurk, tomat) 
kasvule, arengule, saagile ja keemilisele 
koostisele. Selgus, et kasvusubst raadi 
Ca:Mg vahekord mõjutas oluliselt taimede 
kasvu ja arengut, sh ka juurekava seisun-
dit. Kaltsiumi liig (lubjakivijahus) või selle 
vaegus (dolomiidijahus) mõjusid nega-
tiivselt. Paremad tulemused saadi lubja kivi- 
ja dolomiidijahu segudega neut raliseeritud 
substraatidel: kiirenes taimede kasv, suu-
renes kurgi saagikus ning paranes tomati 
maitse (1, 2, 5, 8).

Aastail 1998–2000 uurisin rabaturba 
(pH 3,0–3,2) happesuse neutraliseerimisel 
paljusid variante, kasutades lubjakivijahu, 
dolomiidijahu või klinkritolmu ja nende 
segusid erinevate normidega. Substraadi 
klassi kalisel NPK- ja mikroelementide 
foonil võrdlesin nende toimet substraadi 

Tomatiistikute  juurekava seisundi 
hindamine, Malle Järvan
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toiteelementide (Ca, Mg, K) sisaldusele ja omavahelistele suhetele (15); subst-
raatidel kasvatatud  salati saagikusele ning tomati ja kurgiistikute massile ja 
arengule (12); salati kvaliteedile (nitraadid, karotiin, mineraalained) ning põhi-
toiteelementide (P, K, Ca, Mg) sisaldusele kurgi- ja tomatiistikute lehtedes (16).

Turba happesuse neutraliseerimisel klinkritolmuga suureneb oluliselt subst-
raadi kaaliumisisaldus, seepärast uurisin kolmel katseaastal klinkritolmu toimet 
nii NPK- kui ka NP-foonil. NP-põhiväetamise korral kasvasid mõnevõrra kompakt-
semad ja kvaliteetsemad köögiviljaistikud kui NPK-põhiväetamisel, kus subst-
raadi optimaalsest oluliselt kõrgem K-sisaldus võis pidurdada teiste toitainete (Ca, 
Mg) omastamist ning mõjutas selle kaudu negatiivselt taimede arengut (8, 17).

Tomatiistikud klinkritolmu erinevate normidega (6, 8, 10 kg/m3) neutraliseeritud 
subst raatidel: NPK- foonil (8–10) ja NP-foonil (11–13) 

EMVI saagi kvaliteedi analüüsi osakond (november 2001): Malle Järvan, Anne Kask, 
Viiu Hein, Helmo Niine, Peep Rausberg, Kiira Männik, Aime Svänni 
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Turvassubstraatide toiteelementide sisalduse uuringute põhjal järeldasin, et 
erinevate lubiväetistega neutraliseerimisel tuleb vastavalt nende keemilisele koos-
tisele ja neutraliseerivale toimele loovalt suhtuda kasvusubstraatide põhiväeta-
misesse ja taimede kasvuaegsesse väetamisesse ning standardseid väetamis-
soovitusi vastavalt muuta (17). 

Eelkirjeldatud väga analüüsimahukate kasvuhoonekatsete teostamine poleks 
olnud mõeldav ilma meie osakonna koosseisus oleva keemialaborita ja selle suurte 
kogemustega kvalifitseeritud töötajate osaluseta. Minu ja teiste EMVI teadlaste 
edasistele uuringutele mõjus väga negatiivselt see, et põllumajandusministri 
käskkirjaga likvideeriti instituudi keemialabor 2001. aasta lõpul. 
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HARULDASED MULDMETALLID. AS SILMETI 
VÄETISED

Haruldased muldmetallid /rare earths – inglise keeles/ ehk lantanoidid on 
keemiliste elementide perioodilisuse süsteemi elemendid järjekorranumbriga 
57–71. Nende füüsikalis-keemilised omadused on väga sarnased, mineraalides 
esinevad nad alati kooslusena. Haruldased muldmetallid (HMM) – lantaan (La), 
tseerium (Ce), praseodüüm (Pr), neodüüm (Nd), promeetium (Pm), samaarium 
(Sm) jt – ei ole sugugi nii haruldased kui nime järgi võiks eeldada: nende rühm 
on maakoore tähtsamate komponentide seas 15. kohal. HMM suurimad varud 
asuvad Hiinas. HMM tootmine on kontsentreerunud vaid üksikutesse suurfir-
madesse. Sisseveetava tooraine baasil töötav AS Silmet Sillamäel asus HMM 
tootmismahult aastaid maailmas teisel kohal.

Uuringuid HMM ehk lantanoidide kasutamisest taimekasvatuslikel ees-
märkidel on maailmas tehtud vähe ja need on olnud üsna juhuslikku laadi. 
Süsteemikindlamalt on lantanoidide põllumajanduslikku kasutamist uuritud ja 
juurutatud Hiinas; on välja töötatud spetsiaalseid väetisi, mille peamiseks kompo-
nendiks on lahustuvad HMM ühendid ja mille kasutamine on suurendanud saake 
ning parandanud saagi kvaliteeti. Kahjuks on hiinlastel kombeks isegi teadus-
artiklites mitte avaldada täielikku infot uuringute metoodika ja tulemuste kohta. 
Metoodilise eeskuju puudumise tõttu tuli HMM optimaalsed kasutuskontsentrat-
sioonid ja -normid välja selgitada iseseisvalt, nn katse-eksituse meetodil.

Minu jõudmine HMM teema juurde toimus järgmiselt. Teatavasti tekib Sil-
metil HMM tootmisprotsessis mitmesuguseid jääklahuseid, aastakümneid suu-
nati need kurikuulsasse jäätmejärve. Selle tammidest läbifiltreerunud lämmas-
tikuühendid põhjustasid olulist reostust Soome lahes. Vajadusel muuta tootmine 
keskkonnasõbralikumaks hakkas tehas otsima võimalusi lämmastikurikaste jääk-
lahuste, mis sisaldasid mikrokoguses ka HMM, alternatiivseks ärakasutamiseks 
väetisena. 1990-ndate lõpuaastail toodi Silmetist mitmesuguseid väetise proovi-
partiisid ja väetisaineid sisaldavaid lahuseid Sakku Taimse Materjali Kontrolli 
Keskusesse, soovides lasta neid teadlastel katsetada. Katsete läbiviijaks sai Eesti 
Maaviljeluse Instituut. Tihedas koostöös AS Silmeti arendusdirektor tehnikadok-
tor Valentin Suško´ga katsetasin aastail 1997–2004 mitmeid kompleksväetise 
partiisid, püüdsin HMM kõrgekontsentratsiooniliste (ΣR2O3 215–228 g/l) 
nit raadilahuste /RE Nitrate Solution/ baasil välja selgitada optimaalseid HMM 
kontsentratsioone taimede füsioloogiliste protsesside mõjutamiseks, katsetasin 
ja täiustasin Silmeti lämmastikvedelväetist, mis hiljem leidis tootjate poolt laial-
dast kasutamist. 

Silmeti kompleksväetis, mis peale lämmastiku sisaldas ka kaltsiumi, kaa liumi, 
magneesiumi ning haruldaste muldmetallide oksiide (R2O3 0,1%) omas väetus-
väärtust. Doseerituna tema lämmastikusisalduse alusel normiga N60 ja teraviljal 
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ka N90 kg/ha, saadi 2000. ja 2001. aastal Sakus happelisel (pHKCl 5,0–5,7) savi-
liivmullal suurtel katselappidel (olenevalt kultuurist 12,6–35 m2) neljas korduses 
läbiviidud katsetes enamsaaki järgmiselt: suvinisul vastavalt 35 ja 8%, kartulil 
34 ja 32%, porgandil 5 ja  28% ning söögipeedil 29 ja 40% (5). Kompleks-
väetise mõjul paranesid ka saagi kvaliteedinäitajad – suurenesid suvinisu 1000 
tera mass ja proteiinisisaldus ning kartuli kuivaine- ja tärklisesisaldus. Koostasin 
soovitused selle väetise kasutamiseks. Ühtlasi soovitasin Silmeti tehnoloogidel 
tähelepanu pöörata lähteaines sisalduva lämmastiku kadude vähendamisele ja 
ballastaine osatähtsuse vähendamisele lõpp-produktis. Minu teada edaspidi AS 
Silmetis tahkete väetiste väljatöötamise ja edasiarendamisega enam ei tegeldud.  

Rohkesti põld- ja mikrokatseid viisin läbi tugevakontsentratsiooniliste HMM- 
ehk lantanoidilahuste baasil. Kasvuhoone tingimustes korraldatud mikrokatsete 
eesmärgiks esialgu oli selgitada, kas lantanoidid avaldavad mõju taimes toimu-
vatele protsessidele ning millises piirkonnas võiksid olla toimivad kontsentrat-
sioonid. Vastavalt katsete variantidele lahjendasin lähtelahust (ΣR2O3 221–228 g/l) 
veega ettenähtud kontsentratsioonideni vahetult enne katse rajamist. Kontroll-
variandiks oli vesi. Mitmesugustes kontsentratsioonides HMM sisaldavaid lahu-
seid kasutasin kultuurtaimede mõjutamiseks eri viisidel: seemnete leotamiseks, 
koos lämmastikväetisega mulda andmiseks, lisatuna paagisegusse teravilja umb-
rohutõrjel, lahjendatud vesilahusena turvassubstraadisse segamiseks ja taimede 
kasvuaegseks pritsimiseks nõrgakontsentratsiooniliste lahustega. Katseid tehti 
suvinisu, põld- ja aedherne, lehtsalati, tomati ja kurgiga. Minu koostatud 
metoodika järgi tegi põldkatsed Olustveres PhD Taavet Valgus. Saku põldkat-
setel olid abilisteks Tiia Paide, Ago Soasepp, MSc Heli Meripõld ja PhD Heino 
Lõiveke. Mikrokatsed kasvuhoones tegin koos Tiia Paidega ja keemia valdkonna 
prob leemides andsid nõu dr. agr. Richard Kalmet, PhD Helmo Niine ja MSc 
Peep Rausberg. Keemilised analüüsid tehti EMVI keemialaboris.  

Suvinisu ja herne seemnete leotamise puhul kasutasin katsete esimeses jär-
gus ka provokatsiooniliselt väga tugevaid kontsentratsioone. Katsetatud lahuste 
skaala oli: ΣR2O3 0,05–220 g/l. 

Haruldaste muldmetallide kõrgete kuni mõõdukate kontsentratsioonidega lahustes 
leotamise mõju suvinisule. Variandid (vasakult alates), ΣR2O3 g/l: 0 (kontroll) → 
220→110→55→22→11→5,5→2,2→1,1→0 (kontroll)



 
59

Üle poole sajandi põllumajandusteaduses

Haruldaste muldmetallide kõrgete kuni mõõdukate kontsentratsioonide mõju suvi-
nisu tärkamisele ja kasvule

Liikudes tugevatelt kontsentratsioonidelt järk-järgult nõrgemate suunas, 
püüdsin välja selgitada efektiivselt toimivate kontsentratsioonide suurusjärgu, 
et ka edaspidi korraldada katseid sellele lähedases piirkonnas. Katsetasime 
erinevaid leotamisaegu vahemikus 45 minutit kuni ööpäev, samuti erine-
vaid aja vahemikke (mai-juuni ja september-oktoober), s.o selgitasime erineva 
päevapikkuse mõju (1, 3, 8).

Haruldaste muldmetallide madalate kuni mõõdukate kontsentratsioonide mõju suvinisule
Nisuterade leotamisel mõjusid noorte taimede kasvule kõige efektiivsemalt 

lahused, milles ΣR2O3-sisaldus oli 0,1–0,5 g/l. Lahused kontsentratsiooniga 
> 5,5 g/l ΣR2O3 mõjusid toksiliselt – nisu tärkamine pidurdus ning taimede mass 
vähenes järsult (1, 8).



 
60

Üle poole sajandi põllumajandusteaduses

Põldherne seemnete leotamisel saadi paremaid tulemusi kontsentratsioo-
nidega 5,5–22 g/l ΣR2O3, võrreldes vees leotamisega suurenes noorte taimede 
mass 22–31%. Oluliselt suurenes ka fosfori ja kaaliumi sisaldus herne juurtes. 
Sellest võis järeldada, et HMM avaldavad toimet ka taimetoitainete omastamisele 
(1, 3, 8). 

Herneseemne haruldaste muldmetallide lahustega töötlemise mõju taimede kasvule 
ja toitainete omastamisele

Uurimaks külvi eel mulda antud HMM mõju suvinisule, korraldasime 2001. 
aastal ühesuguse skeemi järgi põldkatsed EMVI Olustvere katsejaamas ja Sakus 
Üksnurme katsealal (2, 6, 8). HMM normiga ΣR2O3 0,5 ja 1,0 kg/ha doseeriti Sil-
meti lämmastikvedelväetisesse, mis sisaldas N 204 g/l ja Na 30 g/l ja mida anti 
külvieelse kultiveerimise alla normiga N 60 kg/ha. Olustveres saadi HMM mõjul 
saagilisa 149–310 kg/ha ehk 3,2–6,8%. Saku katse tingimustes ei avaldanud 
külvi eel mulda viidud HMM suvinisule toimet, küll aga saadi 14% saagilisa, 
kui HMM lisati umbrohutõrjel paagisegusse (6).

Katsevariant 
Olustvere, sort Munk Saku, sort Tjälve 

kg/ha % kg/ha % 
Väetiseta 3570 100 4073 100 
Vedelväetis N 60 kg/ha 4587 128 4888 120 
Vedelväetis N 60 kg/ha + 
�R2O3 1,0 kg/ha 4897 137 4838 119 

Vedelväetis N 60 kg/ha + 
�R2O3 0,5 kg/ha 4736 133 4837 119 

PD0,95 273 8 388 10 
 

Lämmastikvedelväetise ja haruldaste muldmetallide mõju suvinisu saagile 
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HMM toimet uurisin ka katsetes kasvuhooneköögiviljadega (4, 8). Mitme-
etapilistes katsetes lehtsalatiga viisin turvassubstraatidesse HMM vastavalt eel-
lahjendatud lahustega kuni 100-kordselt erinevates normides (ΣR2O3 1,07 kuni 
107 mg ühe liitri kasvusubstraadi kohta). Katsete tulemusena selgus, et salati 
jaoks optimaalne HMM kontsentratsioon oli vahemikus 10–50 mg ΣR2O3 ühe 
liitri substraadi kohta; sel puhul suurenes salati saak katsenõu kohta 91–120 g 
ehk 12–16%.

Üks HMM taimekasvatusliku kasutamise võimalusi on ka taimelehtede prit-
simine (lehekaudne väetamine) nõrgakontsentratsiooniliste lahustega. Kasvu-
hoonekurgi istikuid pritsisin nelja pärislehe faasis, tomatiistikuid vahetult enne 
esimese õiekobara nähtavale ilmumist. Kontrolltaimi pritsisin veega. HMM-lahus 
kontsentratsiooniga 0,5% ΣR2O3 põhjustas istikutel tugevaid lehekahjustusi, 
taimede kasv pidurdus. Edasistes katsetes kasutasin taimede pritsimiseks nõrge-
maid kontsentratsioone: 0,05; 0,1 ja 0,2% ΣR2O3. 

Pikaviljalisele kasvuhoonekurgile mõjus positiivselt istikute pritsimine 
0,1% ΣR2O3 lahusega. See suurendas keskmist viljade arvu taime kohta 5,8 tk võrra 
ja saaki ühelt taimelt 0,67 kg ehk 11,2%. Tomatiistikute pritsimine 0,1%- ja 
0,2%-liste lahustega suurendas samuti viljade arvu ning keskmist saaki taime 
kohta vasta valt 11,7 ja 10,3%. HMM nitraadilahustega pritsimise toimel ei 
avaldunud seadus pärasusi tomati ja kurgi viljade keemilises koostises ja maitse-
omadustes.  

Haruldaste muldmetallide lahustega 
töödeldud taimede kujundamine, Malle 
Järvan ja Tiia Paide (taamal)

Haridus- ja Teadusministeerium siht-
finantseeris minu vastutaval täitmisel ole-
vat teemat „Lantanoide sisaldavate töös-
tuse kõrvalproduktide keskkonnasäästliku 
kasutamise võimaluste uurimine põllu- ja 
katmikkultuuride bioloogiliste protses-
side mõjutamisel” aastail 1998 ja 1999 
iseseisva teemana, mõlemal aastal sum-
mas 151 450 krooni. 2000. aastast lii-
deti see allteemana dr. Heino Kärblase 
juhitava teema „Eesti põllumajandusmaa 
agroökoloogilise sei sundi määramise ja 
optimeerimise metoodiliste aluste täien-
damine” juurde, lantanoidide teemat 
finantseeriti 2000. aastal 133 500 krooni 
eest.

Kuna meie poolt läbi viidud arvu-
kad ja mitmekülgsed uuringud näitasid, 
et HMM ehk lantanoidid, kasutades neid 
mikro kogustes – umbes samas suurus-
järgus kui traditsioonilisi mikroelemente 
– mõjutavad taimedes toimuvaid bioloo-
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Haruldaste muldme tal-
lide lahustega töötle-
mise mõju köögivil-
jadele uuriti tihedas 
koostöös keemialabo-
riga. Vasakult: Helmo 
Niine, Malle Järvan ja 
Peep Rausberg 

gilisi protsesse ja lõpptulemusena ka saagikust, siis teaduse seisukohalt olnuks 
igati mõistlik jätkata selle teemaga veel laiemalt ja süvendatult. Seda enam, et 
tänu Silmeti tehase olemasolule olid Eestil sellisteks uuringuteks peaaegu et 
ainulaadsed võimalused maailmas. Seepärast koostasin ja esitasin Eesti Teadus-
fondile 2001. aastal granditaotluse „Lantanoidid taimede toitumises, bioloogi-
liste protsesside, produktiivsuse ja saagi kvaliteedi mõjutajana”. Taotlus sai ret-
sensentidelt, sh väliseksperdilt, kiitva hinnangu – 23 punkti 25-st maksimaalselt 
võimalikust, ja ETF põllumajandusteaduste ekspertkomisjon otsustas rahastada 
seda 2002. aastaks taotletud summas, s.o 150 tuhat krooni. Kuid erakorraliselt 
moodustatud nn bio-geo- ja põllumajandusteaduste paneel hiljem oma otsusega 
(21.01.2002) nullis täielikult selle granditaotluse rahastamise. Põhjuseks: „liialt 
innovaatiline,  taotleda mujalt”. Kuluaaridest aga sain teada, et üheks äraütle mise 
põhjuseks ole vat olnud projekti seostamine Tiit Vähiga (paneeli mõne liikme 
sõnul: „Uurigu seda oma raha eest!”). Nii katkeski Eestis selle vähemalt Euroo-
pa ulatuses ainulaadse teema uurimine, millekohaste teadusartiklitega hiljem 
tõenäoliselt oleksime võinud jõuda rahvusvahelise levikuga teadusajakirjadesse.

EMVI edasine lepinguline koostöö AS Silmeti peadirektor Tiit Vähiga hak-
kas toimuma hoopis teistel – keskkonna- ja ressursisäästlikkuse – eesmärkidel. 
Sillamäe jäätmehoidla oli Eesti suurim lämmastiku punktreostusallikas, andes 
8% Soome lahe vesikonna lämmastikukoormusest (Soome lahe seisund ja tule-
vik. 1998. Tln., Ortwil). Silmeti tootmisprotsessides kivimite töötlemisel kasu-
tatud lämmastikhappe jäägid filtreerusid läbi tammi Soome lahte. Sajandivahe-
tuse paiku hakkas tehas tootmistehnoloogiat muutma keskkonnasõbralikumaks. 
Tootmisprotsessis tekkivat ammooniumsalpeetri lahust, mis sisaldas ka veidi 
naatrium salpeetrit ja mikrokoguses haruldasi muldmetalle, hakati aurutama 
kontsentreeritumaks, sisalduseni ~170 g N liitri kohta. Jäätmehoidla saneeri-
miseks saadi hiljem tõhusat abi Euroopa Liidult. 
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Silmeti üldvaade

18.01.2001 Sillamäele kokku kutsutud nõupidamisel osalesid AS Silmeti 
juhatuse esimees Tiit Vähi ja arendusdirektor Valentin Suško, EMVI-st asedirek-
tor Erkki Hannolainen ja Malle Järvan ning Ülo Niisuke Eestimaa Põllumajan-
dustootjate Liidust ja Aivar Niinemägi Lääne-Viru Taluliidust. Ei tahaks maini-
mata jätta, et olin meeldivalt üllatunud, kui Tiit Vähi – minu seniste uuringute ja 
artiklitega kursis olevana – teatas kogu seltskonna ees: „Ma olen Teie tööga väga 
rahul!” Nõupidamisel jõuti järgmistele seisukohtadele:

Kuna EMVI eeluuringud on näidanud, et mitmeid AS Silmeti tootmisjäät- ►
meid, sh ammooniumnitraadirikkaid lahuseid on võimalik kasutada taime-
kasvatuses väetisena, siis vajab tootmisprotsess muutmist ja jäätmete baasil 
väljatöötatav väetis katsetamist.

AS Silmet tarnib 2001. aasta taimekasvuperioodiks katsepartii vedelat am- ►
mooniumnitraati, mida katsetatakse tootmistingimustes Lääne-Viru maakon-
nas.   

AS Silmet valmistab 2001. aasta taimekasvuperioodiks väetise katsepartii,  ►
millega EMVIs viiakse läbi kompleksuuringud. 

Lepingujärgse ülesandena koostasin oma teadmiste ja varasemate uuringute 
põhjal Silmeti lämmastikvedelväetise esialgse kasutusjuhendi (hiljem täiendasin 
seda 2001. aasta katsete saagi- ja majandusliku efektiivsuse andmetega), mida 
levitati AS Silmetis 24.04.2001 toimunud uut väetist tutvustaval üritusel. Tehas 
väljastas väetist 1 m3 mahuga polüpropüleenist konteinerites hinnaga 500 EEK/m3, 
iga partii oli varustatud kvaliteedisertifikaadiga. Silmeti lämmastikulahus 
registreeriti vastavalt Väetiseseaduse nõuetele väetiste riiklikus registris. Kohe 
algusest peale tekkis Silmeti lämmastikvedelväetise järele suur nõudlus, kuna 
selle toimeaine oli tunduvalt odavam kui teistel väetistel. Telefonikontaktides 
Tiit Vähi ja väetise turundusspetsialistiga kuulsin korduvalt, et laoplats on tühi ja 
väetist saab vaid eeltellimise alusel. Eriti agaralt vedasid vedelväetist Lääne-Viru 
ja Järvamaa põllumehed. Esialgne kartus väetise potentsiaalsest korrodeerivast 
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toimest pritsi metallosadele sai kõrvaldatud, kui Silmeti keemikud leidsid või-
maluse hakata lisama vedelväetisesse stabilisaatorit.

Aastail 2001–2004 uurisin mitmesugustes katsetes suvi- ja taliteraviljadega 
Silmeti lämmastikvedelväetise efektiivsust võrdlevalt ammooniumsalpeetri 
efektiivsusega. 2001. aastal korraldasime Sakus ja Olustveres ühesuguste varian-
tidega väetuskatsed suvinisuga. Külvi eel normiga N 60 kg/ha mulda viimisel jäi 
Silmeti vedelväetise mõju suvinisu saagile küll veidi alla granuleeritud ammoo-
niumsalpeetri mõjule, kuid arvesse võttes nende väetiste tolleaegseid hindasid, 
osutus vedelväetis majanduslikult efektiivsemaks (6, 11). Kolmel aastal tehtud 
katsetes osutus efektiivseks Silmeti vedelväetise väikese normiga (N 10 kg/ha) 
lisamine pritsimislahusesse umbrohutõrjel: kõikidel aastatel suurenes suvinisu 
saagikus ~7%.  

2002. aastal korraldasime Sakus talirukkiga 8-variandilise katse, et võrrelda 
Silmeti lämmastikvedelväetise ja granuleeritud ammooniumsalpeetri efektiivsust 
mitmesugustel väetamise tasemetel (10, 13). Kevadisel pealtväetamisel normidega  
N60 ja N40 + 40 kg/ha olid saagid praktiliselt võrdsed, kuid vedelväetise puhul 
oli arvestuslik kasum 290–470 EEK/ha suurem kui granuleeritud väetisega. Kuid 
ühe korraga antud N80 puhul oli rukkisaak vedelväetise variandis usutavalt väik-
sem (-7,6%). 

Analoogsed pealtväetamise katsed talinisuga viisime läbi aastail 2002–2004, 
maksimaalne väetisnorm oli N120 (7, 10, 13). Väetisnormide N80 ja N120 jaga-
misel kaheks annuseks vedelväetise ja granuleeritud väetise toimes saagile prak-
tiliselt ei olnud erinevusi, kuid ühe korraga antud N80 puhul oli vedelväetise 
toime talinisu saagikusele keskmiselt 7,8% väiksem. Järelikult ei maksa talitera-
viljade pealtväetamisel kasutada suuremaid vedelväetise annuseid kui N 60 kg/ha.  

Silmeti väetistega korraldatud põldkatseid Sakus ja Olustveres  demonstree-
riti iga-aastastel õppe- ja põllupäevadel, nendega käidi tutvumas ka AS Silmetist. 
Neil aastail tellisid põllumehed sageli mind rääkima teraviljade väetamise tee-
madel (nt Lääne-Viru, Harju ja Rapla taluliidud, teabepäevad Adaveres, Väätsal 

Külvi eel mulda viidud Silmeti vedelväetise mõju suvinisu saagile

Katsevariant 

Saku, sort Tjalve Olustvere, sort Munk 

Saak 
kg/ha 

Enam-
saak, 
kg/ha 

Väetisele 
kulutatud 

1 krooni eest 
nisu, kg 

Saak 
kg/ha

Enam-
saak 
kg/ha

Väetisele 
kulutatud 

1 krooni eest 
nisu, kg 

Lämmastikväetiseta 4073 - - 3570 - - 
Ammooniumsalpeeter 

N60  4981 908 2,9 4798 1228 3,9 

Vedelväetis N60  4888 815 3,9 4587 1017 4,9 
Vedelväetis N90  5015 942 3,0 5238 1668 5,3 
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jm). Lantanoidide ja Silmeti vedelväetise teemalisi ettekandeid tegin Akadee-
milise Põllumajanduse Seltsi aastakonverentsidel (2001, 2002), Jänedal innovat-
siooniseminaril (2000), Põhjamaade Põllumajandusteaduse Ühingu (NJF) semi-
naril Sagadis (2001) jne. AS Silmeti tootmisjääkide alternatiivne ärakasutamine 
moodustas ühe osa koondprojektist „Suurtööstuste jääkproduktide keskkonna-
säästliku kasutamise võimalusi põllumajanduses”, millega olin mitmel aastal 
nomineeritud Eesti Vabariigi teaduspreemiale põllumajandusteaduste vald-
konnas. 
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PÕLLUKULTUURIDE OSAKOND    
2002. aastal, pärast Eesti Maaviljeluse Instituudi (EMVI) korduvaid re-

organiseerimisi ja struktuuriüksuste ümbernimetamisi, asus instituudi direktorina 
tööle Arvi Kallas. Minu ametikohaks senise saagi kvaliteedi analüüsi osakonna 
juhataja asemel sai põllukultuuride osakonna juhataja, seda aastateks 2002–2007. 
Seejärel, seoses uue direktori Rein Lillaku tööle asumisega, toimusid järjekord-
sed ümberkorraldused. Alates 2008. aastast töötasin ma vanemteadurina EMVI 
taimekasvatuse osakonnas. Pärast Saku ja Jõgeva instituutide liitmist 01.07.2013 
töötasin vanemteadurina Eesti Taimekasvatuse Instituudi agrotehnoloogia osa-
konnas kuni 31. juulini 2020. 

Põllukultuuride osakonna moodustamise ajaks oli EMVI-s põllukultuuride 
valdkonnas tegutsevate teadlaste arv kahanenud miinimumini. Teaduses pikka 
aega kestnud ebapiisav finantseerimine, aga kindlasti ka instituudi kui asutuse 
ebakindel seisund tuleviku suhtes olid tõenäoliselt põhjuseks, et mitu võimekat 
teadlast (Margus Ameerikas, Arvo Tõnissoo) olid juba varem töölt lahkunud. 
2002. aastaks olime teaduritena põllukultuuride alal jäänud vaid kolmekesi: Ene 
Ilumäe (MSc), Luule Tartlan ja Malle Järvan (dr. agr.); veel mõnda aega töötas 
mittekoosseisulisena Karl Kaarli (PhD). Teadlaskaader vajas täiendamist ja järje-
pidevuse eesmärgil noorendamist. 

Direktor Arvi Kallase soosival toetusel kutsusin 2003. aastal osakonda tööle 
vanemagronoomina Ando Adamsoni (1976) ja agronoomina Elina Akk´i (1968). 
Mõlemad viisid lõpule oma õpingud Eesti Maaülikoolis, kaitsesid põllukultuuride 
osakonna uurimisteemade raames koostatud väitekirjad ja pälvisid 2007. aas-
tal teadusmagistri (MSc) kraadi ning töötasid hiljem aastaid teaduritena insti-
tuudis. Kuna 2004. aastal osakonna õppepäevast osa võtnud Eesti Maaülikooli 
üliõpilane Reijo Simson (1982) soovis tulevikus teadustööle asuda, siis oli mul 
võimalik rakendusuuringu projekti arvelt toetada teda rahaliselt tema viimasel 
õpinguaastal, vormistades ta kohe tööle osalise koormusega agronoomina. Pärast 
ülikooli lõpetamist töötas Reijo agronoomina Luule Tartlani kõrval kartulikasva-
tuse valdkonnas ja kaitses teadusmagistri (MSc) kraadi 2007. aastal. Liina Ede-
sile (1976), kes kaitses teadusmagistri kraadi 2006. aastal, olin teinud ettepaneku 
põllukultuuride osakonnas tööle asumiseks juba tema lapsehoolduspuhkusel 
olemise ajal. Liina asus erakorralise teadurina tööle  alates 1. maist 2006.

 EMVI põllukultuuride osakonna uurimistemaatika – nagu osakonna nimigi 
ütleb – oli üsna lai, alates suvi- ja taliteraviljadest, kaunviljadest, kartulist kuni 
rapsi ja teiste õlikultuurideni. Rahastamine toimus Põllumajandusministeeriumi 
tellimuskirjade alusel. Aastail 2003–2007 täitis põllukultuuride osakond järgmisi 
tellitud teemasid:

1.2. Tera- ja kaunviljade saagis proteiinikoguste suurendamise võimaluste  ►
selgitamine, rapsi agrotehnoloogiate täiustamine. Vastutav täitja MSc Ene Ilu-
mäe.
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1.3. Põllukultuuride osa uurimine mullaviljakuse säilitamisel ökoloogilise  ►
tootmise tingimustes. Vastutav täitja MSc Ene Ilumäe.

1.4. Täiendavate agrotehniliste võtete abil põllukultuuride kasvu- ja  ►
toitumis tingimuste parandamise ning kasvatamise tasuvuse suurendamise 
uurimine. Vastutav täitja dr. agr. Malle Järvan.

1.5. Kartuli kaubalisust, toiteväärtust ning tarbimisperioodi pikkust suu- ►
rendavate agrotehniliste võtete uurimine. Vastutav täitja Luule Tartlan. 

Põllumajandusministeeriumis koordineerisid meie osakonna teemasid Elsa 
Nurk ja Esta Vasar. 

EMVI põllukultuuride osakonna koosseis oktoobris 2006. Vasakult: Arvi Hansson, 
Reijo Simson, Luule Tartlan, Elina Akk-Karron, Ene Ilumäe, Liina Edesi, Sirje Luik, 
Ando Adamson, Malle Järvan, Jaan Erik, Mati Kuuskla

2005. aasta kevadel koostasin Riikliku programmi „Põllumajanduslikud 
rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2004–2008” raames projektitaot-
luse „Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride toidu- ja söödakvaliteedi paran-
damise võimaluste selgitamine, rakendades majanduslikult efektiivseid ning 
keskkonnasäästlikke agrotehnoloogilisi meetmeid” ja taotlesin Põllumajandus-
ministeeriumilt selle projekti rahastamist aastateks 2006–2010. Sellel aastal 
konkureeris taimekasvatuse valdkonnas 32 projektitaotlust, millest 17 otsustati 
rahastada. Põllumajandusministeeriumi ekspertkomisjoni hindepunktide poolest 
asus meie projekt esimesel kohal, olles ühtlasi ka suurima maksumusega projekt 
– viie aasta jooksul kokku 6,6 miljonit krooni. See mahukas projekt suutis nendel 
aastatel katta suurema osa põllukultuuride osakonna palga-, uurimis- ja muudest 
kuludest. Projekt oli jaotatud järgmisteks alateemadeks:

Teraviljade toidu- ja söödakvaliteedi ning küpsetusomaduste paranda mise  ►
võimaluste uurimine Eesti omamaise toiduteraviljaga varustatuse suurenda-
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mise eesmärgil. Põhitäitjad dr. agr. Malle Järvan, MSc Ando Adamson ja MSc 
Liina Edesi.

Toidu- ja söödateravilja proteiinitoodangu suurendamine. Põhitäitja  ► MSc 
Elina Akk.

Rapsi saagikuse stabiliseerimine ja seemnesaagi kvaliteedi parandamine.  ►
Põhitäitja MSc Ene Ilumäe.

Uute, kõrge toiduväärtusega õlikultuuride kasvatamise võimaluste selgita- ►
mine ja Eestis nende külvipinna laiendamine. Vastutavad täitjad Arvi Hans-
son ja PhD Kalju Paalmann. 

Üldvastutus nende alateemade täitmise ja aruannete õigeaegse esitamise eest 
lasus minul kui projektijuhil ja osakonnajuhatajal.

Põllukultuuride osakond korraldas igal aastal, tavaliselt juuli esimesel 
nädalal, traditsioonilisi õppe- ja teabepäevi. Tutvustati Üksnurme ja Kõbu katse-
aladel asuvaid põldkatseid ning jagati uusimat teadusinfot nii suuliselt kui ka 
trükitult temaatiliste EMVI infolehtedena. Varasematel aastatel, kui Eestis toimus 
teabepäevi märksa vähem kui järgnevatel aastatel, oli põllumeeste osavõtt arvu-
kas. Suurt huvi pakkusid rapsi maaletooja Karl Kaarli uuringute jätkaja ja edasi-
arendaja Ene Ilumäe demonstratsioonesinemised, Luule Tartlani kartulikatsed, 
Arvi Hanssoni katsetused kõrgeväärtuslike uute õlikultuuridega – õlilina ja õli-
tudraga. Põllumeeste jaoks täiesti uudne oli ka talinisu väävlivajaduse näitlikus-
tamine minu rajatud põldkatsete varal, seda enam, et näiteks 2003. ja 2004. aasta 
tingimustes oli väävliga väetamise efekt kevadel ja suve esimesel poolel ka 
visuaalselt selgesti eristatav. 2004. aastal toimunud õppepäeva, kus osales üle 
80 inimese, avas põllumajandusminister Ester Tuiksoo. Katsealal ringkäigule 
ja ettekannetele järgnes traditsiooniline põllulõuna OÜ Rocco maitsva supi ja 
saiakestega.  

Õppepäeva avamine 2004. aastal. Paremalt: EMVI asedirektor Erkki Hannolainen, 
EV põllumajandusminister Ester Tuiksoo, Manivald Hellenurm, Malle Järvan, Ene 
Ilumäe, Udo Miller, Reijo Simson, ...., Sulev Uusna
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 Grupp õppepäevast osavõtjaid pärast ühislõunat
Osakonna kollektiivi tihedasse ajagraafikusse mahtus tõsise töö kõrval vahel 

harva ka veidi meelelahutuslikumat. Nii näiteks külastasime paaril korral Soome 
uurimisasutusi ja vaatamisväärsusi, ühised jõululõunad ja aasta lõpu eelsed ring-
käigud looduses, nt Eesti Vabaõhumuuseumis, Rohuneemes. 

Põllukultuuride osakonna õppereis Soome, juuli 2002. Vasakult: Karl Kaarli, koha-
lik giid, Ago Soasepp, Ene Ilumäe, Arvi Hansson, Sirje Luik ja Erkki Hannolainen 
(EMVI asedirektor)

Järgnevates peatükkides käsitlen ma ainult neid teraviljakasvatuse valdkon-
nas tehtud uuringuid ja katseid, mida ise korraldasin. Muidugi oli mul katsetööde 
läbiviimisel abilisi: Tiia Paide (2000–2004), Ago Soasepp (2001–2003), Ando 
Adamson (2003– 2010), Mati Kuuskla (2004–2010), Liina Edesi (2006–2010). 
Mullaharimis-, külvi- ja kombainitööd Üksnurme põldkatsetel olid Jaan Eriku 
hooleks. Tahaksin kõiki neid tänada abivalmiduse ja meeldiva koostöö eest.
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TERAVILJADE VÄETAMINE, SAAK JA SAAGI 
KVALITEET

Väetamine väävliga
Teraviljade väävlivajaduse uurimise idee sai alguse mitmel põhjusel. Esi-

teks, olles EMVI Üksnurme katsealal juba aastaid kõrvalt jälginud kolleeg Karl 
Kaarli edukaid katsetusi rapsi väävliga väetamisel, tekkis mõte, et kas ka tera-
viljade puhul võiks see võte efektiivne olla. Tegelikult ei tähtsustatud maailmas 
veel kuni möödunud sajandi lõpukümnendini spetsiaalsete väävelväetiste vaja-
likkust, sest taimed said vajalikus koguses väävliühendeid õhusaastest, sõnnikust 
ja väävli rikastest lihtväetistest, nt superfosfaadist. Aja kulgedes aga muutus õhk 
puhtamaks ja vähenes sõnniku kasutamine, samas põllukultuuride saakide suu-
renedes suurenes nende väävlitarve. Turule tulid NS-väetised. 

Teiseks väävli kui taimetoitaine uurimise ajendiks sai asjaolu, et vaatamata 
maa heale boniteedile, regulaarsele NPK-väetiste kasutamisele ja ristikule eelvil-
jana, piirdus talinisu saagilagi EMVI Üksnurme põldkatsete alal juba aastaid 
tasemega 3–4 t/ha ning lämmastikväetise (N 120 kg/ha) efektiivsus jäi madalaks. 
Analüüsid näitasid, et liikuva väävli sisaldus mullas oli väga madal.

2003. aastal õnnestus katsetamiseks saada erineva väävlisisaldusega Axan-
tüüpi NS-väetisi, millega rajasin Sakus talinisu ‘Širvinta’ pealtväetamise katse. 
Selle katsega tõestati Eesti tingimustes esmakordselt, et talinisu vajab väävlit 
(1, 25, 26). Väävli mõjul suurenes taimedes oluliselt klorofüllisisaldus ja läm-
mastiku omastamine ning lõpptulemusena saagikus koguni kuni 38%. Selle 
katse positiivsetest tulemustest tiivustatuna kavandasin 2004. aastaks tervelt neli 
suure mahulist põldkatset, et välja selgitada talinisule optimaalne väävli kogus, 
väetamise aeg ja viis. Põldkatsed nii sellel aastal kui ka kõigil järgnevatel viidi 
läbi 25 m2 suurustel katselappidel neljas korduses, andmed töödeldi dispersioon-
analüüsi meetodil. 

2004. aastal korraldasin koos Ando Adamsoniga ühesuguse skeemi järgi 
8-varian dilised talinisu pealtväetamise katsed Sakus kamarkarbonaatmullal ja Auk-

Väetiste mõju talinisule ‘Širvinta’ 2003. aastal

Katsevariant 
 

Väetist 
kg/ha 

 

Lehtedes loomisfaasi algul 
Saak 
kg/ha 

klorofülli 
sisaldus, SPAD-

ühikutes 

N-sisaldus,  
% kuivaines 

Väetiseta - 40,4 1,61 3817 
Ammooniumsalpeeter N 120 43,0 2,01 3993 
Axan-I N 120, S 12 53,3 2,49 5488 
Axan-II N 120, S 31 53,6 2,67 5513 
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sis kamarleetmullal. Katseid kordasime 
2005. aastal. Nende põldkatsete andmeid 
kasutas Ando hiljem magistriväitekirja 
koostamisel ja kaitses 2007. aastal MSc 
teaduskraadi. Uurisime väävli erinevaid 
norme talinisule tollel ajal tavaliselt 
kasu tatava lämmastikunormi (N60 + 
N40 kg/ha) foonil. Saku katsetes jäi 
lämmastikuga väetamine 2004. ja 2005. 
aastal, nagu vara sematelgi aastatel, 
väheefektiivseks: N100 toimel suurenes 
talinisu saak vaid 9–11%. Väävliga väe-
tamine soodustas tugevasti klorofülli 
sünteesi: Saku katses suu renes selle 

Klorofüllisisalduse määramine tali-
nisu lipulehest
sisaldus tali nisu lipu lehtedes, võrreldes kontrollvariandiga, 42–54%. See efekt 
oli katse lappide erineva toonilise rohe lise värvusena ka visuaalselt selgesti eris-
tatav. Väävli mitmesuguste normide mõjul suurenesid talinisu saagid 2004. 
aastal Sakus 29–43% ja Auksis 29–64% ning 2005. aastal vastavalt 10–16% 
ja 0–8% (3, 4, 6). Väävliga väetamise efektiivsus olenes ilmastikutingimustest, 
olles külma ja sademetevaese kevade (2004) korral kõrgem kui varajase ja sooja 
kevade (2005) korral, mil talinisu taimed tõenäoliselt suutsid väävlit omastada 
ka mulla orgaanilistest ühenditest. Nelja katse tulemuste põhjal järeldasin, et 
tali nisu saagi seisukohalt on optimaalne anda lämmastikule (N 100 kg/ha) lisaks 
väävlit (S) normiga 10 kg/ha, N : S suhe seega 10 : 1, ja et väävlit on vaja anda 
juba esimese pealtväetamise ajal.

Talinisu väävliga väetamise katse Sakus 2004. aasta kevadel
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Saagi suurus teatavasti sõltub kolmest komponendist, milleks on produktiiv-
sete võrsete arv, terade arv peas ja tera mass. Eelkirjeldatud katsete läbiviimisel 
sai variantide kõikidelt kordustelt võetud proovivihkude baasil alati määratud ka 
saagistruktuuri elemendid. See oli väga mahukas töö, mis vastavate abivahendite 
ja ruumide puudumise tõttu sai tehtud üsna algeliselt käsitsi ning oma kabinetis 
või kodus verandal. Siiski, 1000 tera massi määramisel oli abiks teraloendur 
Numigral. Kõikides väävliga väetatud variantides arenes taimel rohkem võrseid 
produktiivseks ja suurenes terade moodustumine (3, 4, 6). Optimaalses väetus-
variandis N100 S10, võrreldes kontrollvariandiga (N100), suurenes produktiiv-
võrsete arv nelja katse keskmisena 46,7% ja terade arv peas 14,4%. 

Väävliga väetamise mõju talinisu ‘Lars’ saagile

Väävli mõju talinisu saagistruktuuri elementidele

Katsevariant, 
 väetised 

Väävlit (S) 
kg/ha 

Saak, t/ha 
Sakus, kamarkarbonaat-

muld, pHKCl 6,6–7,2 
Auksis, kamarleetmuld 

pHKCl 6,2–6,3 
2004 2005 2004 2005 

0 0 3,15 4,58 2,32 3,37 
AN + AN 0 3,44 5,08 4,37 6,08 
AN + AxI 4 4,44 5,64 5,63 6,25 
AN + AxII 10 4,92 5,60 5,92 6,25 
AxI + AxI 10 4,92 5,88 5,82 6,55 
AxI + AN 6 4,52 5,72 6,08 6,33 

AxII + AxII 26 4,64 5,93 7,18 6,12 
AxII + AN 16 4,72 5,95 6,99 6,32 

Variandid: 0 – väetamata; teistes variantides N normidega N 60 + N 40 kg/ha. 
Väetised: AN – ammooniumnitraat; AxI – Axan (S 2,7%); AxII –  Axan (S 7%). 
 

Katse koht, 
aasta 

Saagistruktuuri element 
produktiivvõrsete 
arv taime kohta, tk 

terade arv peas, 
tk 

1000 tera mass, 
g 

N100 N100 S10 N100 N100 S10 N100 N100 S10 
Saku 2004 1,16 1,68 26,0 38,2 46,0 42,4 
Saku 2005 1,98 2,89 33,4 40,3 48,7 38,4 
Auksi 2004 1,19 1,64 35,4 37,0 34,6 35,8 
Auksi 2005 2,36 3,60 45,9 45,4 40,2 39,2 
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Talinisu vihkude analüüs, Auksi katse 2005. aastal

Kuna meie varasemad uuringud olid näidanud, et granuleeritud ammoo-
niumsalpeetri ja Silmeti lämmastikvedelväetise mõju talinisu saagikusele ning 
nende väetiste majanduslik efektiivsus olid peaaegu võrdsed, siis 2004. aastal oli 
teise katse eesmärgiks selgitada, kas koos N-vedelväetisega on võimalik rahul-
dada ka talinisu väävlitarvet. Selles katses kasutasin väävli allikana vedelväetist 
Sulfur F3000 (sisaldab S 340 g/l) ja lahustatud ammooniumsulfaati, mida lisasin 
erinevates kontsentratsioonides N-vedelväetisesse enne pritsimist talinisu võr-
sumise ja kõrsumise algfaasides. Vedelväetise foonile (N60 + N60) lisatud väävli 
mõjul suurenes oluliselt produktiivvõrsete arv ja terade arv peas ning talinisu 
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Talinisu lehekaudselt väävliga väetamise katse Sakus 2004. aastal

saagikus, olenevalt S väetise vormist ja S normist, 27–49% (2, 5, 32). Ka seda 
katset kordasin 2005. aastal. Väävli lisamisel suurenes oluliselt küll produktiiv-
võrsumine, kuid et kõrsumisfaasis taimikule pritsitud N-vedelväetis põhjustas 
lehepõletusi, siis 2005. aasta tingimustes väävli positiivne toime saaginumbrites 
ei avaldunud.

Sakus 2004. aastal tehtud kolmandas katses, kus fooniks oli N60 + N60 am-
mooniumsalpeetrina, kasutasin talinisu väävlipuuduse leevendamiseks pritsimist 
väävlit sisaldava fungitsiidiga Thiovit Jet (sisaldab 80% S) taimiku erinevates 
arengufaasides. Thioviti täisnormiga pritsimine nisu võrsumisfaasis suurendas 
lipulehe klorofüllisisaldust 53%, produktiivvõrsete teket 39%, terade arvu peas 
46% ja nisusaaki 55% (2, 5, 32). Kõrsumisfaasis pritsimisel jäi Thioviti efektiiv-
sus oluliselt väiksemaks. Selle katse kordamisel 2005. aasta tingimustes olid 
tulemused üldiselt samasuunalised, kuid Thioviti efektiivsus märksa väiksem. 

2006. aasta katseteks Sakus tehti talinisu külvid eelmisel sügisel kahel 
erineval põhiväetise foonil. Kuid erakordselt pakaseline lumeta talv hävitas 
taimiku täielikult. Nende katsete asemel korraldasin koos Ando Adamsoniga kaks 
tootmiskatset Viljandimaal Auksis meie kunagise kodutalu põldudel. Põllud olid 
erineva viljakusega, eelviljadeks suviteravili ja pikaajaliselt söötis põllumaa. 
Suurtel põldudel (10 ja 12 ha) väetati talinisu võrsumise ja kõrsumise algfaasides, 
pool pinnast ammooniumsalpeetriga ja teine pool NS-väetisega Axan Super (29). 
Väävli mõjul suurenes nii produktiivvõrsumine kui ka terade moodustumine, mis 
tagas oluliselt suuremad saagid.

Talinisu väävliga väetamise uuringuid jätkasin Sakus Üksnurmes ka 2007. 
aastal. Esimeses katses võrdlesin ammooniumsalpeetri ja NS-väetise Axan 
Superi toimet lämmastikutasemel N50 + N50. Kuna talinisu külvil antud komp-
leksväetisega sai põld eelmisel sügisel märkimisväärse koguse väävlit (S 15 kg/ha), 
siis jäi pealtväetisega antud väävli mõju tagasihoidlikuks, saakide erinevus 
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oli vaid 7,5%. 2008. aastal kordasin seda katset, täiendades veel paari lisavariandiga. 
Sel aastal oli Axan Superiga väetamine märksa efektiivsem kui ammoonium-
salpeetriga väetamine, saagikus oli vastavalt 9,26 ja 7,20 t/ha, erinevus seega 
28,6%. Perspektiivseks osutus ka variant, milles esimesel väetamiskorral vähen-
dasin Axani annust N20 võrra ja andsin selle kolmandal väetamisel kõrsumise 
lõppfaasis ammooniumsalpeetrina. Sellisel juhul oli saagikus 8,41 t/ha ja oluliselt 
paranes terasaagi kvaliteet: kleepevalgu sisaldus suurenes 18,6 → 22,3 ehk 20%.

Talinisu väetuskatsed Üksnurmes 2007. aastal  

Talinisu ‘Lars’ tootmiskatsed Auksis 2006. aastal

Põld 
Väetis 

Väetisnorm, 
kg/ha 

Viljavihu analüüsid Saak 

produktiiv-
võrseid taimel

terade arv 
peas 

1000 tera 
mass, g t/ha % 

Auksi - 
Otsa 

Ammoonium-
salpeeter 

N75 
1,20 28,7 33,2 3,39 100 

Axan Super 
N75 S10 1,39 29,4 37,0 4,74 140 

Auksi - 
Oru 

Ammoonium-
salpeeter 

N75 
1,44 30,1 36,0 5,36 100 

Axan Super 
N75 S10 1,84 36,4 34,7 7,80 146 
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Kuna Üksnurme katseala mullas oli madal nii väävli kui ka magneesiu-
mi sisaldus, siis teise katse eesmärk oli uurida kas nende elementide vaegust 
saab leevendada magneesiumsulfaadiga (Bittersalz). Samaaegselt esimese 
N-pealtväe tamisega puistasin katselappidele liivaga segatult Mg-sulfaati, an-
des sellega Mg 7,5 ja S 10 kg/ha. Mg-sulfaadi variandis oli talinisu lipulehtede 
keskmine (n = 30) klorofüllisisaldus vaid veidi kõrgem kui kontrollvariandis; 
produktiivvõrsete arv ja terade arv peas suurem, kuid 1000 tera mass väiksem; 
saagikuseks kujunes 6,12 t/ha, mis oli kontrollvariandist 8,2% kõrgem. 2008. 
aastal kordasin seda katset. Sellel aastal olid kasvuperioodi niiskustingimused 
eelmisest aastast soodsamad. Mg-sulfaadiga väetatud katselappidel oli talinisu 
taimik intensiivsemalt roheline (klorofüllisisaldus 11,3% kõrgem), võrsus märksa 
paremini (produktiivvõrseid 36,7% rohkem), moodustas peas 9,5% rohkem teri 
ja lõpptulemusena kujunes proovivihkude baasil arvutatud bioloogiline  saagikus 
24,9% kõrgemaks kui kontrollvariandi puhul. 2008. aasta koristusperioodi prak-
tiliselt igapäevased vihmad ei võimaldanud meie talinisukatseid Sakus koristada 
kombainiga. 

Talinisu magneesiumsulfaadiga väetamise katsel 2007. aastal pojapoeg Arturiga

Kolmandas katses 2007. aastal uurisin mitmesuguste lisatoitaineid, sh vääv-
lit, sisaldavate lämmastikväetiste mõju talinisule. Väetamistaseme N50 + N50 
foonil võrdlesin järgmisi väetisi: ammooniumsalpeeter (N100, kontrollvariant), 
Axan Super (N100 S13,6), AN-27 (N100 P8,8 S11,2), CAN-27 (N100 Mg8,8) 
ja Opticrop (N100 P13,4 K47,6 S17,6 Mg5,2). Väetised külvasin kahes jaos – 
võrsumise alguses ja võrsumise lõppfaasis. Nisulehtede klorofüllisisaldustes ei 
olnud olulisi erinevusi katsevariantide vahel, samuti ei olnud erinevusi peades 
moodustunud terade arvus. Kontrollvariandis oli produktiivvõrsete arv taime koh-
ta keskmiselt 1,43 ja ruutmeetri kohta keskmiselt 500 tk, ülejäänud väetiste puhul 
vastavalt 1,60–1,83 ja 530–640 tk. 1000 tera mass oli pöördvõrdelises sõltuvuses 
produktiivvõrsete arvuga. Vaatamata sellele, et erinevate väetiste kasutamise puhul 
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olid saagistruktuuri elemendid talinisu saagi kujunemises mõnevõrra erineva 
osatähtsusega, kujunesid väetatud variantide saagid üsna ühesuuruseks, olles pii-
rides 5,81–5,94 t/ha ehk 66–70% suuremad kui väetamata katselappidel. Et väe-
tistes lämmastiku kõrval sisaldunud lisatoitained mõju ei avaldanud – eriti loodeti 
seda magneesiumist ja ka väävlist, mille sisaldus katseala mullas oli madal – selle 
oluliseks põhjuseks võis olla väga sademetevaene kasvuperiood: aprillist kuni 
juuli keskpaigani langes Sakus sademeid kokku vaid 67,5 mm. Pealtväetisena 
antud raskemini lahustuvad taimetoitained lihtsalt ei pääsenud mõjule.

2008. aasta katsed jäid mitmel põhjusel minu viimasteks tegemisteks Sakus 
Üksnurme põldkatsete alal. Edaspidi jätkasin teravilja väetamise uuringuid Vil-
jandimaal Auksis Lapi talu suurtel tootmispõldudel, kus oli rohkem võimalusi 
ühtliku mulla ja eelvilja valikuks ning kus kõik mullaharimis-, külvi-, hooldus- ja 
muud vajalikud tööd tegi Ando Adamson oma kaasaegse masinapargiga. Katse-
ala lauskoristamise eel sai arvestuslappide saak koristatud katsekombainiga, 
mille kasutamist lahkesti võimaldas Viljandi katsekeskuse juhataja Toivo Lauk. 

Talinisu väetamiskatsel Auksis 2009. aastal, Malle Järvan ja Ando Adamson

2009. aastal läbi viidud 8-variandilise katse eesmärk oli selgitada erinevate 
N- ja NS-väetiste ja väetamise aegade (eriti hilisema – lipulehe faasis) mõju 
eeskätt talinisu kvaliteedinäitajatele ja küpsetusomadustele, aga ka saagikusele. 
Hea viljakusega põllul oli eelviljaks suviraps. Katse fooniks (kontrollvariant) anti 
kasvuperioodi algul ammooniumsalpeetrina N50. Võrsumise lõppfaasis anti N50 
kas ammooniumsalpeetri, ammooniumsulfaadi või Axanina; kahe variandi puhul 
väetati veel kolmandat korda, andes lipulehe faasis N30 kas ammooniumsalpeetri 
või Axanina. Saagitase kujunes kõrgeks: kontrollvariandil – 7,08 t/ha ja väetatud 
variantidel 8,33–8,82 t/ha. Antud juhul, erinevalt meie paljude varasemate kat-
sete tulemustest, ei ilmnenud talinisul väävlipuudust. Tõenäoliselt aitas kasvu-
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perioodi sademeterohkus tagada saagiks vajaliku väävlikoguse kättesaadavuse 
mullast ja hea eelvilja (suviraps) koristusjääkidest. Siiski, ka selle katse puhul 
avaldus hilises kasvufaasis antud lämmastiku positiivne toime terade kvaliteedile: 
proteiinisisaldus suurenes 12,4→13,5 ja kleepevalgu sisaldus 26,3→29,2.

2010. aastal rajas Ando Adamson talinisu ‘Ada’ suurel tootmispõllul komp-
leks katse. Eelviljaks oli taliraps. Kõik agrotehnilised tööd põllul tehti kaasaegse 
tootliku tehnikaga. Komplekskatse planeeriti vastavalt masinate töölaiustele sel-
liselt, et katselappide suuruseks kujunes 24 × 24 meetrit (576 m2). Tulemused 
– nii talinisu saagikuse kui ka kvaliteedinäitajate osas – saadi vähemalt neljas kor-
duses. Saagikus arvestati 25,5 m2 (1,5 × 17 m) suurustelt arvestuslappidelt. 
Katsevariante väävli mõju uurimiseks oli kokku kaheksa. Katsevariantidele 
fooniks sai kogu põld ammooniumsalpeetrina N34 kg/ha esimesel pealtväeta-
misel (13.04) ja N34 kolmandal pealtväetamisel (30.05). Teisel pealtväetamisel 
(08.05) anti olenevalt katsevariandist kas ammooniumsalpeetrit (N34 kg/ha) või 
ammooniumsulfaati (N34 S39 kg/ha). Umbrohutõrjel lisati pritsimislahusesse 
poole põllu ulatuses vedelväetist Sulfur F3000 normiga 5 l/ha. Loomisfaasis teh-
tud haiguste tõrjel lisati pritsimislahusesse mitmeid leheväetisi (Krista U ja Aton 
AZ) ning ühe variandina ka Thiovit Jet normiga 10 kg/ha. Komplekskatse üles-
ehitus võimaldas saada võrdlevaid andmeid järgmiste väävliga väetamist puu-
dutavate agrotehni liste võtete osas:

ammooniumsalpeetri ja ammooniumsulfaadi, antuna teisel pealtväetamise  ►
korral, toime võrdlemine;

umbrohutõrjega koos antud Sulfur F3000 efektiivsus; ►
haiguste tõrjega koos antud Thioviti efektiivsus. ►

Ammooniumsulfaadiga väetamine oli väga efektiivne, selle variandi kesk-
mine saagikus oli 7,10 t/ha ehk 30% kõrgem kui ammooniumsalpeetri puhul. 
Saagi esmased kvaliteedinäitajad (proteiin, kleepevalk, langemisarv) olid prak-
tiliselt võrdsed. Küll aga tuvastati erinevusi kleepevalgu kvaliteedis, mis hiljem 
ka küpsetuskatsetes kajastusid. 

Umbrohutõrjel paagisegusse lisatud Sulfur (5 l/ha), millega lehekaudselt 
anti väävlit (S) vaid 1,7 kg/ha, suurendas ammooniumsalpeetriga väetatud 
(kokku N 102 kg/ha) talinisu saagikust keskmiselt 30%, s.o samapalju kui teisel 
pealtväetamiskorral tahke ammooniumsulfaadina antud S 39 kg/ha. 

Talinisu loomisfaasis haigustetõrjel paagisegusse lisatud Thiovit ja ka 
mõlemad leheväetised praktiliselt ei mõjutanud talinisu saagikust. Arvame, et 
põhjuseks võis olla suhteliselt hiline kasvufaas ja kindlasti ka see, et pritsimisele 
järgnenud pikalt kuum periood põhjustas taimedel tugevat stressi. 

Lõpetuseks: nüüdseks juba aastaid on tootjate hulgas sügavalt juurdunud 
teadmine, et väävel on talinisu jaoks esmatähtis toiteelement ja et NS-väetiste 
kasutamine talinisu, eriti toidunisu kasvatamisel on hädavajalik.
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Teravilja kvaliteet. Küpsetuskatsed
Toiduteravilja puhul on tavaliste kvaliteedinäitajate (niiskus, mahumass, 

langemisarv), – mis on mõjutatavad eelkõige ilmastikust, koristamisest, kuiva-
tamisest ja sorteerimisest, – kõrval veelgi olulisemad saagi bioloogilise kvaliteedi 
näitajad. Nende hulgas on tähtsaimateks terade proteiinisisaldus, eriti aga mitme-
suguste valgugruppide sisaldus ja kvaliteet, samuti jahu küpsetusomadused. Pro-
teiinisisaldust on võimalik suurendada lämmastikuga väetamise teel. Kuid sel 
juhul tavaliselt halveneb proteiini bioloogiline kvaliteet, sest eelkõige suureneb 
väheväärtuslike reservvalkude osatähtsus. Proteiini bioloogilist kvaliteeti tõstab 
asendamatute aminohapete osakaalu suurenemine. Seejuures on väävlit sisal-
davad aminohapped metioniin ja tsüsteiin väga olulised nisu küpsetusomaduste 
seisu kohalt.

Selleks, et selgitada väävliga väetamise mõju talinisu saagikuse kõrval ka 
saagi toiduviljaks sobivuse seisukohalt, tellisin Põllumajandusuuringute Kesku sest 
kõikidel katseaastatel praktiliselt kõikidelt katsevariantide kordustelt võetud 
tera proovidest kvaliteedianalüüse. Rakendusuuringuprojekti eelarve võimaldas 
esmaste kvaliteedinäitajate (langemisarv, toorproteiin, kleepevalk, gluteeni-
indeks) kõrval saada andmeid ka tähtsamate aminohapete (tsüsteiin, metioniin, 
treoniin, lüsiin) kohta. Andmed Saku tingimustes aastail 2004–2008 läbiviidud 
katsete kõige olulisemate variantide saakide keskmiste kvaliteedinäitajate kohta 
on esitatud alljärgnevas tabelis.  

Talinisu saagi bioloogiline kvaliteet Saku põldkatsetes 2004–2008 keskmisena

Näitaja Väetisvariant, toiteelemente kg/ha PD0,05 0 N100 N100 S10 
Saak, t/ha  3,66 5,34 6,50 0,36 
Toorproteiin, % 9,4 12,2 11,3 0,7 
Kleepevalk, % 17,0 26,4 23,7 0,8 
Gluteeniindeks, % 86 58 74 7 
Aminohapped terades, g/kg 
    Tsüsteiin 1,92 1,94 2,17 0,18 
    Treoniin 2,77 3,23 3,36 0,15 
    Metioniin 1,47 1,39 1,67 0,12 
    Lüsiin  3,35 3,58 3,57 0,25 
Aminohapped proteiinis, g/kg 
    Tsüsteiin 20,1 15,7 18,9 * 
    Treoniin 30,0 27,0 30,0 * 
    Metioniin 15,4 11,4 14,6 * 
    Lüsiin  35,6 29,1 31,5 * 
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Kõikides Saku katsetes ilmnes, et väävliga väetamisel kaasnes saagikuse 
suu renemisega reeglipäraselt proteiini ja kleepevalgu sisalduse vähenemine. Mit-
med välismaa teadlased on samuti leidnud, et nisu saagikus ja proteiinisisaldus 
on pöördvõrdelises seoses. Samas, gluteeniindeks, mis on kleepevalgu kvaliteedi 
tähtis näitaja, suurenes väävli toimel oluliselt. Statistiliselt usutavalt suurenes 
nisuterades ka väävlit sisaldavate aminohapete sisaldus. Kui teha arvestused pro-
teiinisisalduse kaudu, siis keskmiselt 20,4% võrra suurenenud tsüsteiini ja 28,1% 
võrra suurenenud metioniini osatähtsus nisu valkudes parandasid oluliselt jahu 
küpsetusomadusi – nagu see hiljem prooviküpsetustel selguski. 

Talinisu küpsetuskatsetega alustasime 2005. aasta märtsis. Kõigepealt sai 
need tehtud 2004. aastal perspektiivseteks osutunud väetusvariantide jahudest. 
Talinisu küpsetusomaduste hindamine ja küpsetuskatsed jätkusid ka järgmistel 
aastatel, viimasena tehti need 2010. aasta Auksi komplekskatse saakidest. Küpse-
tuskatsete metoodika kohandas meie katsematerjali jaoks sobivaks PMK taimse 
materjali labori peaspetsialist, pikaajaliste pagaritööstusalaste kogemustega Lea 
Lukme, kes tegi kõik küpsetamised ning jahude ja küpsetiste kvaliteedinäitajate 
määramised ja hindamised. 

Lea Lukme räägib põllupäeval Üksnurmes 
tali nisu küpsetusomadustest

Üsna erineva välimuse 
ja kvaliteediomadustega olid 
küpsetised Saku katsetel 2005. 
aastal kasvanud talinisudest, 
mida esmakordselt saime tut-
vustada järgmisel aastal meie 
põllupäevast osavõtjatele. 2005. 
aastal koristusele eelnenud pika 
vihmaperioodi tõttu oli talinisu 
langemisarv kaugelt madalam 
(alla 100 sek) kui toidunisu 
jaoks optimaalne. Ammoonium-
salpeetriga väetatud nisu jahust 
küpsetiste karkass jäi väga nõr-
gaks ega võimaldanud normaal-
set saia saada. Axaniga väetatud 
talinisu puhul olid aga mitmed 
küpsetuskvaliteeti mõjuta-
vad näitajad (gluteeniindeks, 
tsüsteiin, metioniin) paremad ja sellest tulenevalt olid paremad ka jahu ja taigna 
omadused (taigna stabiilsus ja kvaliteedinumber) ning lõpptoode – sai – täiesti 
normaalse kuju ja sisu kvaliteediga.

Põhjalikud kvaliteedianalüüsid ja prooviküpsetused tegime ka teistelt 
2005. aasta väetuskatsetelt võetud saagiproovidest. Tulemustest näiteks selgus, 
et lehe kaudselt antud väävel (Sulfur F3000 või ammooniumsulfaat lisa tuna 
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Väetatud ammooniumsalpeetriga (N60 + 
N40). Saak 5,08 t/ha, proteiin 13,9%, kleepe-
valk 31,5%, gluteeniindeks 32, tsüsteiin 2,23 
ja metioniin 1,26 g/kg

Väetatud Axaniga (N60 S6 + N40 S4). Saak 
5,88 t/ha, proteiin 13,4%, kleepevalk 30,2%, 
gluteeniindeks 51, tsüsteiin 2,91 ja metioniin 
1,98 g/kg

N-vedelväetisesse enne taimikule 
pritsimist) mõjutas talinisu kvali-
teedinäitajaid ja küpsetusomadusi 
märksa tagasihoidlikumalt kui 
juure kaudselt tahke NS-väetisega 
antud väävel.  

Väävliga väetamise mõju 
tali nisu terakvaliteedile ja jahu 
küpsetus omadustele avaldus väga 
selgelt ka tootmiskatsetes, mis kor-
raldati Auksis 2006. aastal kahel 
erineva viljakusega põllul. Selle 
aasta tingimustes avaldus NS-
väetise oluline paremus, võrreldes 
N-väetisega, peale saagikuse ka 
erakordselt paljude terakvalitee-
di (proteiin, kleepevalk, amino-
happed) ning taigna ja küpsetise 
kvaliteedi näitajate osas.

Talinisu ‘Lars’ saagi kvaliteet ja küpsetusomadused 2006. a tootmiskatsetes

Näitaja 
Auksi-Oru Auksi-Otsa 

N75 N75 S10 N75 N75 S10 
Sai 1 Sai 2 Sai 3 Sai 4 

Saak, t/ha 5,36 7,80 3,39 4,74 
Proteiin, % 10,6 12,0 9,9 13,0 
Kleepevalk, % 20,6 24,7 17,4 26,1 
Gluteeniindeks, % 97 88 99 86 
Tsüsteiin,  g/kg 2,03 2,56 1,93 2,53 
Treoniin,  g/kg 3,75 4,33 3,53 4,68 
 Metioniin,  g/kg 1,48 1,65 1,32 1,66 
 Lüsiin,  g/kg 2,75 2,88 2,48 3,02 
Taigna stabiilsus, min 2,9 6,3 2,4 4,2 
Taigna kvaliteedinumber 31 40 24 34 
Pätsi ruumala, cm3 1252 1551 1095 1465 
Eriruumala, cm3/g 3,34 4,23 2,98 3,92 
Kõrgus : diameeter 0,41 0,54 0,47 0,64 
Poorsus 1: 10 4 6 6 7 
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Saiad 2006 aasta tootmiskatse nisust. 
1 – väe tatud ammooniumsalpeetriga (N75); 
2 – väe tatud Axaniga (N75 S10).

2007. aastal Saku katsetelt 
varutud talinisu proovidega tegime 
pärast pikaaegset säilitamist proovi-
küpsetamised 2009. aasta alguses. 
Praktiliselt kõikide variantide saa-
kidest tehtud küpsetised olid suhte-
liselt nõrga sisestruktuuriga (kar-
kassiga) ning jäid pätsi ruumala 
ja teiste näitajate poolest oluliselt 
alla etalonjahust T-550 valmistatud 
toodetele. Siiski, ka sellel talinisule 
ebasoodsa ilmastikuga aastal saime 
parema kvaliteediga tooted nendest 
jahudest, kus talinisu väetamisel anti 
lämmastikuga samaaegselt väävlit. 

Põhjalikud analüüsid ja proovi-
küpsetused tehti ka 2010. aastal tali-
nisuga ‘Ada’ läbiviidud kompleks-
katse saakidest. Saagi esmased 
kvaliteedinäitajad (langemisarv, 
proteiin, kleepevalk) olid N- ja NS-
väeta mise puhul praktiliselt ühesu-
gused. Kuna 2010. aasta juuli oli 
erakordselt kuum – kuu kesk mine 
tempe ratuur Viljandi vaatluspunkti 
andmeil oli 22,6 kraadi – ei saanud 
tera korralikult täituda ja jäi suh-
teliselt peeneks, eriti just suurema-
saagilise NS-variandi puhul. Ma-
dalaks jäi ka kleepevalgu sisaldus, 
mis oli piirides 20,1–23,3%, 
seejuu res oli kleepe valk liiga tugev 
(gluteeni indeks 95–98). Selliste näi-

tajatega nisust tavaliselt ei saa kõrge kvaliteediga lõpptooteid. 
Samas, kui võrrelda N- ja NS-väetamise puhul katsevariantide keskmisena 

neid näitajaid, mis samuti on olulised lõpptoote (saia) kvaliteedi seisukohalt, 
siis väävli mõjul suurenes terades tsüsteiini ja metioniini sisaldus ning paranes 
oluliselt taigna stabiilsus, mille tulemusena oli pätsi maht suurem, poorsus parem 
ja ümar küpsetis kõrgem.  
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*Katse foon: Esimesel ja kolmandal pealtväetamisel  N34 ammooniumsalpeetrina. Lämmas-
tikunorm katses kokku N 102 kg/ha. Arvud mõlemas tulbas on 8 või 6 (küpsetusproovide 
puhul) katsevariandi keskmised, mis sisaldavad ühesuguseid kasvuaegsete pritsimiste variante.

N- ja NS-väetiste mõju võrdlemine talinisu ‘Ada’ küpsetuskvaliteedile 
Auksi komplekskatses* 2010. aastal

Talinisu saagi kvaliteet ja küpsetusomadused 2010. aastal 
katsevariantides nr 10 ja 11

Näitaja 
Teisel pealtväetamisel, kg/ha 

N34, ammoonium- 
salpeetrina 

N34 S39, ammoonium- 
sulfaadina 

Saak, t/ha 5,46 7,10 
Langemisarv, sek 353 352 
Mahukaal, g/l 801 812 
1000 tera mass, g 43,5 40,6 
Proteiin, % 12,3 12,5 
Kleepevalk, % 22,8 22,8 
Tsüsteiin, g/kg 1,72 1,79 
Metioniin, g/kg 1,40 1,49 
Taigna stabiilsus, min 8,5 16,2 
Taigna kvaliteedinumber 40 42 
Pätsi ruumala, cm3 1456 1501 
Kõrgus : diameeter  0,49 0,52 
Poorsus 1 : 10 6 7 
 

Näitaja 
Katsevariandi number Väetamine, kg/ha 

10 
N102 + Sulfur 5 l/ha 

11 
N102  S39 + Sulfur 5 l/ha 

Saak, t/ha 6,88 6,98 
Proteiin, % 11,9 12,5 
Kleepevalk, % 20,1 22,4 
Gluteeniindeks, % 97 96 
Tsüsteiin,  g/kg 1,70 1,77 
Treoniin,  g/kg 2,69 2,71 
Metioniin,  g/kg 1,41 1,45 
Lüsiin,  g/kg 2,66 3,03 
Taigna stabiilsus, min 7,5 14,6 
Taigna kvaliteedinumber 36 47 
Pätsi ruumala, cm3 1322 1458 
Eriruumala, cm3/g 3,49 3,91 
Kõrgus : diameeter 0,49 0,48 
Poorsus 1: 10 6 7 
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Küpsetisi 2010. aasta komplekskatse väetus-
variantide nr 10 ja 11 saakidest

Fotoseerial on esitatud 
küpsetised katsevariantidelt 10 ja11, 
mille puhul saagikus oli võrdne, 
kuid antud juhul avaldus selgelt 
teisel pealtväetamiskorral ammoo-
niumsulfaadina antud väävli (S 39 
kg/ha) positiivne mõju nii terakvali-
teedile, taigna tehnoloo gilistele näi-
tajatele kui ka küpsetisele, mille 
maht suurenes 10%.   

Väävli mõju uurimise esi-
mestel aastatel tegin mitu katset 
selgitamaks kas ka suvinisu vajab 
väävlit. 2005. aasta kevadel rajasin 
Üksnurmes väetuskatse suvinisu 
‘Vinjett’ põllule (pHKCl 6,0), kus 
eelviljaks oli suviraps ja fooniks 
kevadise mullahari mise alla komp-
leksväetisega antud N36 P18 K18 
kg/ha. Suvinisu külvil anti võrdne 
lämmastikunorm (N60) olenevalt 
katsevariandist järgmiste väetis-
tega: ammooniumsalpeeter, Axan 
ja AN-27. Nende väetiste foo nil 
kasutasime kasvuajal lehekaud-
set väetamist magneesiumsulfaadi 

ja ammooniumsulfaadi lahustega. Katsete materjalist tegime nii saagistruk tuuri 
analüüsi, kvaliteedianalüüsid kui ka prooviküpsetused. Selle katse olulisemate 
näitajate keskmised andmed on koondatud tabelisse järgmisel leheküljel. Tule-
muste põhjal järeldasin, et suvi nisu jaoks ei ole väävel toiteelemendina nii oluline 
kui see on talinisu jaoks. Suvinisu areng algab kevadel juba soojenenud mullas, 
kus väävlit vabaneb mulla orgaanilistest ühenditest.

Talinisu väävlivajadust ja väävliga väetamise katseid sai 2004. aastast alates 
tutvustatud Sakus Üksnurmes toimunud iga-aastastel põllu- ja õppepäevadel, 
põllu meestele peetud loengutel ning avaldatud artikleid nii teaduslikes kui popu-
laarteaduslikes väljaannetes (1–6, 8–10, 18, 19, 25–31). 

Et katsete läbiviimisel olin järginud kõiki teadusuuringutele esitatavaid 
nõudeid (nt kordused, andmete statistiline töötlus jm), siis oli võimalik aval-
dada tali nisu väävliga väetamist käsitlevaid uurimusi ka rahvusvahelise levikuga 
teaduslikes ajakirjades (14–16, 20–24). 2008. aastal avaldasin rakendusuuringu-
projekti finantseerimisel trükise „Väävel taimede toitumises.”
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Väetiste mõju suvinisu ‘Vinjett’ saagile ja küpsetuskvaliteedi näitajatele Sakus 
2005. aastal

2005. aasta õppepäevaks püstitati EMVI Üksnurme põldkatsete alale väike aiamajake

Näitaja 
Külvil väetist, kg/ha 

Ammoonium-
salpeeter, N 60 

Axan Super 
N60 S8,2 

AN-27 
N60 P5 S6,7 

Saak, t/ha 5,02 5,25 5,09 
Proteiin, % 13,8 13,8 13,3 
Kleepevalk, % 31,1 30,6 29,5 
Gluteeniindeks, % 57 64 60 
Tsüsteiin, g/kg 2,97 3,13 3,07 
Treoniin, g/kg 3,23 3,93 4,42 
Metioniin, g/kg 1,82 1,99 2,14 
Lüsiin,  g/kg 3,41 4,34 4,47 
Taigna stabiilsus, min 7,0 6,4 5,9 
Taigna 
kvaliteedinumber 83 75 69 

Pätsi ruumala, cm3 1778 1765 1757 
Kõrgus : diameeter 0,43 0,42 0,43 
Poorsus 1 : 10 5 6 5 
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Väetamine magneesiumi ja mikroelementidega
Sakus Üksnurme katseala karbonaatse mulla fosfori- ja kaaliumisisaldus oli 

küllaldane, liikuva magneesiumi ja väävli ning vase sisaldus aga madal või väga 
madal. Vajaka jäävate elementide tarbe rahuldamise võimalusi teraviljadel nii 
juure- kui lehekaudselt uurisin aastail 2003–2007.

Katsetes suvinisuga külvasin katselappidele võrsumisfaasi alguses magnee-
siumsulfaati liivaga segatult, väetise norm oli 77 kg/ha, s.o Mg 7,5 ja S 10 kg/ha. 
Selle võtte efektiivsus olenes kasvuperioodi ilmastikust ja suvinisu eelviljast. 
Nelja katse keskmisena suurenes suvinisu saagikus 0,31 t/ha ehk 8,9%. Saagi 
kvaliteedis erinevusi ei tuvastatud. Majanduslikud arvestused näitasid, et tollal 
suhteliselt kalli magneesiumsulfaadiga väetamine olnuks õigustatud vaid enam-
saakide 0,8–0,9 t/ha puhul (7).

Kahel aastal katsetasin suvinisu lehekaudset väetamist magneesiumsulfaa-
diga, pritsides seda nisu võrsumisfaasis normidega 10 ja 15 kg/ha lahustatult 
300 liitris vees. 2003. aasta ilmastikutingimustes suurendas see suvinisu ‘Satu’ 
saagikust N120 foonil 0,17–0,24 t/ha ehk 4,6–6,2%. 2005. aastal suurendas see 
võte suvinisul ‘Vinjett’ produktiivvõrsete arvu keskmiselt 26% ja terade arvu 
peas 16%, kuid põuase kasvuperioodi tõttu jäi peentera osatähtsus selles katse-
variandis oluliselt suuremaks kui kontrollvariandis, mistõttu usutavat saagitõusu 
ei saadud (11). 

Kuna magneesiumsulfaadi kasutamisel nii tahkelt kui lehekaudselt osutusid 
enamsaagid suhteliselt tagasihoidlikeks, väetise hind aga oli kõrge, siis eelkirjel-
datud katsetes ei olnud selle väetise kasutamine majanduslikult efektiivne. Tolle 
aja tingimustes osutus teraviljade magneesiumi- ja väävlitarbe rahuldamine mag-
neesiumi- ja väävlivaestel karbonaatsetel muldadel tootjate jaoks küllalt keeru-
liseks probleemiks ning vajas lahendusteede otsimist. 

Umbes 2004. aasta paiku hakati põllumeestele pakkuma Poola päritoluga 
Suplo Mikro vedelväetist eri kultuuride tarbeks. Suplo Mikro teraviljale kujutas 
endast mikrokogustes elementide (Mg, S, Mn, B, Cu, Fe, Mo, Zn) „kokteili”, 
mille tootjapoolne kasutusjuhend nägi ette selle kasutamist teravilja kasvuajal 
normiga 1,5 l/ha kolmel korral: võrsumise lõppfaasis, kõrsumisfaasis ja loomis-
faasis. Juhendi järgi tuli igal pritsimiskorral lisada lahusesse karbamiidi, kokku 
kuni 50 kg/ha. AS Rekle Väetis tellis minult katse Suplo Mikro vedelväetise 
efektiivsuse selgitamiseks. Juba esialgsed arvutused näitasid, et  väetise koos-
tis on suhteliselt lahja ja et juhendis soovitatud Suplo kogustega ei ole mullas 
taimetoiteelementide vaeguse korral seda võimalik leevendada – vähemalt mitte 
magneesiumi- ega väävlivaegust. Küsitavuse tekitas ka karbamiidi lisamise nõue 
– kas vedelväetise efekt viimaks ei taandu karbamiidi positiivsele toimele? On 
ju üldiselt teada, et lehekaudne väetamine karbamiidiga on efektiivne. Seepärast 
täiendasin katseskeemi omapoolsete variantidega. Katsed suvinisuga viisin läbi 
kahel aastal (12). Selgus, et Suplo Mikro teraviljaväetis ei õigus tanud ootusi. 
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* Katse foon: N36 P18 K18 + N60 kg/ha. Nisu pealtväetati kolmel korral: 1. – võrsumise 
faasis, 2. – kõrsumise faasis ja 3. – loomise faasis. SUPLO-vedelväetise norm oli igal kor-
ral 1,5 l/ha. Karbamiidi lisati vastavalt 30, 15 ja 5 kg/ha. Pritsimislahuse kulunorm 200 l/ha. 

Kui väetise kasutusjuhendi kohaselt toimides statistiliselt mitte usutav 4–5%-line 
saagitõus siiski saavutati, toimus see tõepoolest tänu karbamiidi lisamisele. 
Suplo Mikro katsete tulemusi tutvustasin Paides teraviljafoorumil ja mitmes ar-
tiklis. Kuid selle väetise reklaamimine – kas ka müük põllumeestele? – jätkus 
veel aastaid hiljemgi.

Leheväetiste doseerimine pritsimis-
lahusesse, Malle Järvan

2006. aastal korraldasin Üks-
nurme katseala kahel reljeefi poolest 
oluliselt erineval külvikorraväl-
jal suvi nisu leheväetamise katsed, 
erinev oli ka eelkultuur. Tollal pa-
kutava juba üsna laialdase sortimendi 
hulgast valisin katsetamiseks neid 
elemente – magneesiumi, vaske ja 
väävlit – sisaldavad väetised, mille 
tarve katse ala mullas oli suur. Võrd-
luses oli neli erinevat vedelväetist, 
mida andsin kasutusjuhendile vas-
tavas koguses kas eraldi või seguna. 
Pritsimine toimus kõrsumis faasi al-

SUPKLO MIKRO teraviljaväetise mõju suvinisule EMVI katsetes

Sort, aasta, 
katsevariant 

Saak Lange-
misarv

Proteiin 
% 

Kleepe-
valk 
% kg/ha % 

‘Satu’, 2004      
Kontroll* 3632 100 334 12,5 27,1 
SUPLO + karbamiid, 
3 väetamist 3801 105 313 13,1 27,5 

SUPLO, 3 väetamist 3680 101 324 12,7 25,0 
‘Tjalve’, 2005      

Kontroll* 4937 100 118 13,2 27,6 
SUPLO + karbamiid, 
3 väetamist 5120 104 150 13,8 30,2 

Karbamiid, 3 väetamist 5193 105 153 14,0 30,2 
SUPLO, 3 väetamist 5062 103 131 13,1 27,9 
SUPLO topeltnorm + karbamiid
3 väetamist 5266 107 137 13,8 30,6 
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* Katse foon: N 60 + 30 kg/ha. Mikroväetistega pritsiti faasis EC 30–31.
** Põld kõrgel reljeefil, väga põuakartlik.

guses. Esimeses katses suurenes suvinisu saak usutavalt peaaegu kõikides katse-
variantides, kuid sellega enamasti kaasnes proteiini ja kleepevalgu sisalduse 
vähenemine. Teises katses, mis väga tugevalt kannatas ränga põua tõttu, jäi suvi-
nisu saagikus madalaks.

Talinisu pritsimine leheväetistega Üksnurmes 2008. aastal, Mati Kuuskla 

Mikroväetiste mõju suvinisule ‘Vinjett’ 2006. aastal

Katsevariant Norm 
l/ha 

Eelvili: suviraps Eelvili: ristik** 
saak 
t/ha 

proteiin 
% 

kleepe-
valk, %

saak 
t/ha 

proteiin 
% 

kleepe-
valk, % 

Kontroll* - 5,42 12,3 27,0 2,91 15,4 34,5 
Mikro Cereale 3 6,03 12,6 26,7 - - - 
Mikro Cu 0,5 6,03 12,1 26,2 - - - 
Hydromag 4 6,26 12,3 26,7 - - - 
Sulfur 10 6,15 12,2 26,3 - - - 
Hydromag + 
Mikro Cu 

4 
0,5 6,18 12,0 26,5 3,04 15,3 34,5 

Hydromag + 
Mikro Cu + 
Sulfur 

4 
0,5 
5 

6,47 11,9 25,7 3,26 15,0 33,7 

Mikro Cereale 
+Sulfur 

3 
5 5,94 12,0 25,5 3,30 14,8 32,7 

PD95%  0,63 0,6 1,8 0,31 0,7 2,5 
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Talinisu lehekaudset väetamist mikrotoitaineid sisaldavate väetistega uurisin 
2007. ja 2008. aastal Sakus Üksnurme katsealal ning 2009. aastal Viljandimaal 
Auksis suurele tootmispõllule rajatud katses. Võrdlesime paljusid väetisi, igal 
aastal 9–12 erinimelist marki. Tabelis on esitatud tulemused vaid nende väetise-
variantide kohta, mis läbisid katsetused kõigil kolmel aastal. Talinisu pritsiti 
väetiselahustega võrsumise algfaasis (2008) või võrsumise lõppfaasis (2007 ja 
2009). Sellest tulenevalt oli eri aastatel väikesi erisusi saagi struktuurielemen-

*Bioloogiline saak, arvestatud proovivihkude alusel

Talinisu leheväetamise katse Auksis 2009. aastal, Liina Edesi, Ando Adamson ja 
Mati Kuuskla 

Mikroväetiste mõju talinisu saagikusele

Katsevariant Norm 
l/ha 

Saku, sort ‘Lars’, 
eelvili: ristik 

Foon: N50 S6,8 + N50 

Auksi, sort ‘Ada’, 
eelvili: suviraps 

Foon: N50 +N54 S7,4 
2007 2008* 2009 

t/ha % t/ha % t/ha % 
Kontroll - 5,97 100 7,63 100 8,22 100 
Hydromag 4 5,98 100 8,32 109 8,22 100 
Mikro Cereale 3 6,20 104 8,17 107 8,23 100 
Mikro Cu 0,5 6,38 107 8,16 107 8,35 102 
Sulfur 5 6,06 102 8,00 105 8,30 101 
Cereale + 
Sulfur 

3 
5 6,11 102 8,32 109 8,69 106 

Hydromag + 
Mikro Cu  

4 
0,5 6,21 104 8,63 113 8,43 103 

PD95%  0,35  0,67  -  
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tides. Nii näiteks 2008. aasta katse mitmes variandis suurendas leheväetisega 
pritsimine statistiliselt usutavalt nii produktiivvõrsumist kui ka bioloogilist 
saagikust (erakordselt vihmase koristusperioodi tõttu ei saadud kombainisaake). 
Kui lehe väetisi kasutati võrsumise lõppfaasis, ei mõjutanud see enam produktiiv-
võrsete teket, veidi küll suurenes terade arv peas, aga nende mass pigem vähenes. 
2007. ja 2009. aasta katsete tingimustes ei olnud leheväetiste kasutamine efek-
tiivne, välja arvatud variant Mikro Cu, mille puhul talinisu saagikus suurenes ~0,4 
t/ha ehk 7%. Selle variandi puhul suurenes terades 2008. aastal kõigi nelja amino-
happe sisaldus ning 2009. aasta puhul veidi ka proteiini ja kleepevalgu sisaldus. 
Üldiselt aga ei mõjutanud leheväetiste kasutamine saagi kvaliteedinäitajaid.
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VILJELUSVIISID
Minu esimesteks uuringuteks viljelusviiside valdkonnas võib pidada suhte-

liselt väikesemahulisi katseid kultuuristatud aiamullal, kus aastail 1995–1997 
võrdlesin aia- ja majapidamisjäätmetest valmistatud komposti ning mine-
raalväetise mõju, andes mõlemaga mulda võrdsed kogused lämmastikku, fos-
forit ja kaaliumi (1–4). Nendel erinevalt väetatud vöönditel ja väetamata vööndil 
kasvatasin mitmeid aiakultuure 3 m2 suurustel lappidel kolmes korduses, tegin 
saagi arvestusi ning uurisin saagi kvaliteeti. Aiakultuuride saagitaset mõjutasid 
kompost ja mineraalväetis, olenevalt taimeliigist, erinevalt. Kõige suurem oli 
erinevus kartuli puhul, kolme aasta keskmisena +32% mineraalväetise kasuks. 
Köögiviljadest lühema kasvuajaga kartul tõenäoliselt ei jõudnud kompostist suh-
teliselt aeg laselt vabanevaid toitaineid kogu ulatuses ära kasutada saagi moodus-
tamiseks. Ka peedi ning pea- ja lillkapsa saagikusele mõjus mineraalväetis 
paremini kui kompost, erinevus oli keskmiselt 14%. Suhteliselt tagasihoidliku 
toitainetarbega porgand ja kaalikas olid mõlema väetusviisi puhul üsna ühesu-
guse saagikusega. Köögiviljade biokeemilistest analüüsidest selgus, et kui eri 
viljelusviiside puhul anti põhitoitaineid samaväärsetes kogustes, siis saagi bio-
loogilises kvaliteedis ei olnud olulisi erinevusi. Nitraatide mõnevõrra suurem 
sisaldus mineraalväetise variandi saakides oli statistiliselt usutav vaid peakapsa 
ja porgandi puhul (4).  

Eelkirjeldatud katse lõpetamisel 1997. aasta oktoobris soovisin selgust saada ka 
mulla toitainete ja mikrobioloogilise tegevusega toimunud protsessidest. Mulla-
analüüsi tulemuste võrdlemisel selgus, et komposti ja mineraalväetise variandi mul-
dades oli taimedele omastatavat fosforit ja kaaliumi praktiliselt ühepalju, väikesi 
erinevusi oli nitraatlämmastiku ning kaltsiumi ja boori sisaldustes. Mikrobioloo-

Kartulisaak erinevate väetusviiside puhul 1997. aastal
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Olustvere viljelusviiside katse kartuli väljal juulis 2007, Miralda Paivel, Mati 
Kuuskla, Malle Järvan  

gilised analüüsid tegi EMVI teadur Helgi Laitamm. Selgus, et kahel erineval sööt-
mel määratud bakterite üldarv oli väetisi saanud muldades suurem kui kontroll-
variandi (väetamata) mullas. Komposti ja mineraalväetise variantide võrdlemisel 
mitmesuguste mikroobigruppide arvukusele ei leitud reeglipäraseid erinevusi (2). 
Küllap oli kolme aasta pikkune periood liiga lühike selleks, et saaksid toimuda 
olulised muutused mulla mikrobioloogilistes protsessides. 

Millalgi 2007. aasta alguskuudel pöördus koostöö sooviga minu poole 
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool. Kool oli oma õppetalus 2002. aastal 
alustanud 5-väljalise mahekülvikorra sisseviimist. Sellest ajast alates oli kuue- 
hektarilisel maa-alal kultuure järjestatud ja maad haritud maheviljeluse nõudeid 
järgides. Olid olemas dokumenteeritud andmed külvikorra väljade mullaanalüü-
side, varem tehtud tööde, kultuuride seisundi ja saakide kohta. Olustvere TMK 
soovis, et teadlased aitaksid ära kasutada ja suurendada juba rajatud mahe-
külvikorra teaduslikku ja praktilist väärtust. Ühtlasi loodeti, kui teadlastel õnnes-
tub koostada riikliku rakendusuuringute programmi raames edukalt konkureeriv 
projekt, rahalist tuge Olustvere mahekülvikorra edasiarendamiseks tulevikus.

Koostöö EMVI ja Olustvere TMK vahel saigi alguse juba 2007. aasta vara-
kevadel. Koos õpetajate Miralda Paiveli ja Riho Kalaga, kes ühtlasi oli kooli 
õppe talu juhataja, panime paika stabiilse järjestusega külvikorra. Seni oli külvi-
kord olnud veidi muutuv, sellest käis läbi kokku 7 kultuuri, sh tatar ja suvirüps. Viie 
kultuuriga (ristik, tali rukis, kartul, kaer, oder ristiku allakülviga) planeerisime läbi 
viia vähemalt kaks rotatsiooni (2008–2016). Koostasime teaduslike uuringute 
tegemiseks vajaliku metoodika ja tööde tegevuskava ning – lootusega uuringute 
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finantseeri miseks riikliku rakendusuuringute 
programmi (RUP) raames alates 2008. aastast 
– jätkasime töid esialgu puht entusiasmist ja 
minimaalsel rahalisel toel minu momendil 
käimasoleva RUP-i (2006–2010) arvelt. Ke-
vadel jagasime 1,2 ha suurused pikad väljad 
kolme ossa, et võrrelda kaht maheviljeluse 
viisi (sõnnikuta ja sõnnikuga) ning tavavilje-
lust võrdsetes tingimustes. Võtsime keskmised 
mullaproovid kõigi väljade kolmelt variandilt. 
Vastavalt metoodikale said kartulivälja kaks 
osa sõnnikut ning kõigi väljade tavaviljeluse 
osad ettenähtud koguse mineraalväetisi ja her-
bitsiide optimaalsetel tähtaegadel. Teraviljad 
külvasime kahe erineva külvisenormiga, et 
saada selgust kas suurem külvisenorm aitab 
vähendada umbrohtumist. Kartuli väljal kas-
vatasime kaht erineva kasvuajaga sorti. 2007. 
aastal kogusime katsealalt juba ka esimesi 
teaduslikke andmeid.

2007. a sügisel koostasin ja esitasin Põl-
lumajandusministeeriumi konkursile taotluse 
projekti „Maheviljeluse eri viiside ja tavavilje-
luse mõju võrdlemine mulla viljakusele ja 
elustikule ning põllukultuuride saagikusele 
ja kvaliteedile” finantseerimiseks aastateks 
2008–2012. Projekt läbis konkursi edukalt 
ja sai rahastuse 700 000 EEK aastas ehk viie 
aasta jooksul kokku 223 690 €. Hiljem oli vaja 
teha uus taotlus samanimelisele jätkuprojek-
tile. Aastail 2013–2014 rahastati projekti veel 
64 000 € eest. Nendest summadest kaeti pro-
jekti täitmisega seoses olevaid EMVI kulusid 
(asutuse üldkulu, projektis osalenute palgad ja 
muud kulud), lepingute järgselt tasuti Olust-
vere TMK kahele töötajale palgakulud ning 
õppetalu kulutused katsealal tehtud tööde ja 
materjalide eest. Oluline osa projekti mak-
sumusest kulus analüüsidele ja teenustöödele, 
mis telliti Põllu majandusuuringute Keskuselt. 
Viljelusviiside katse oli Olustveres kohapeal 
Miralda Paiveli pideva jälgimise all, tema do-Külvikorra kultuuride järjestus: 

ristik, rukis, kartul, kaer, oder 
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kumenteeris kultuuride fenoloogilisi vaatlusi, võttis mullaproove ja proovivih-
kusid. Koos Riho Kalaga  korraldasid nad katsetel agrotehnilisi töid, milleks 
kasutati kooli õppe talu kaasaegset tehnikat. Proovid umbrohtumise määramiseks 
ja  mullaproovid mikrobioloogiliste analüüside jaoks võttis EMVI teadur Liina 
Edesi. 

Projektitaotluse koostamisel püstitasin uuringute eesmärgiks leida vastused 
järgmistele küsimustele:   

kas maheviljelus võrreldes tavaviljelusega põhjustab mulla väljakurnamist;  ►
kas maheviljelusliku tootmise puhul on mullaviljakuse säilitamine võimalik 
ja millist rolli mängib selles sõnnik;

milline on põllukultuuride saagitase, mullaviljakus ja selle püsimine ning  ►
mullaelustiku seisund sõnnikuga ja sõnnikuta mahekülvikordades ning võr-
relduna tavaviljelusega;

milline on maheviljeluses toodetud taimekasvatussaaduste kvaliteet võr- ►
relduna tavaviljeluse toodanguga;

milline on maheviljelusliku taimekasvatuse majanduslik efektiivsus ning  ►
kas see viljelusviis on ka siis jätkusuutlik, kui vastavad toetused ära kaovad.

Mullaviljakuse olulisemad näitajad teatavasti on huumuse ehk orgaanilise 
süsiniku sisaldus, mullareaktsioon ning omastatavate taimetoitainete sisaldus. 
Viljelusviiside katsetes jälgisin nende näitajate dünaamikat igal aastal pärast 
koristusperioodi lõppu võetud mullaproovide alusel. Katsete lõpetamise aasta 
(2014) analüüsitulemusi võrdlesin katsete alustamise (2008) omadega (tabel lk 96). 
Tabelis toodud näitajad on viie külvikorravälja aritmeetilised keskmised. 

Seitsmeaastase perioodi jooksul avaldus Eesti klimaatilistele tingimustele 
iseloomulik muldade hapestumine kõikide viljelusviiside puhul, statistiliselt 
usutavalt siiski vaid tavaviljeluse variandis. Mulla orgaanilise süsiniku sisaldus 
näitas alanemise tendentsi M-variandis, kus külvikorras ei kasutatud mingeid 
väetisi, ning kerget tõusutendentsi külvikorra jooksul sõnnikut saanud MS- ja 
T-variantides. M-variandis toimus mulla kaaliumivarude väljakurnamine, samuti 
vähenes vase ja boori sisaldus. Kui maheviljeluse külvikorras kasutati sõnnikut, 
püsis mulla kaaliumisisaldus suhteliselt stabiilsena ning katseperioodi lõpuks oli 
suurenenud ka fosfori ja magneesiumi sisaldus (20–22, 25). 

Võttes arvutuste aluseks külvikorra kultuuride saagikuse ja saakide mine-
raalse koostise andmed, leidsin, et kui maheviljeluslikus külvikorras kasutati 
sõnnikut, siis oli taimetoitainete bilanss kõikide põhielementide (P, K, Mg, Ca) 
osas positiivne. Aga kui maheviljeluses väetisaineid üldse ei kasutatud, jäi viie-
aastase külvikorra taimetoitainete bilanss tugevalt negatiivseks eelkõige fosfori 
ja kaaliumi osas – vastavalt 35 ja 105 kg hektari kohta. Seejuures põhiline osa 
sellest kaaliumi kogusest eemaldati kartuli saagiga (22, 24, 25). 

Kartul üldse osutuski Olustvere viljelusviiside külvikorra kõige tülikamaks 
ja töömahukamaks kultuuriks. Mõlema mahevariandi kartulit kahjustasid mit-
mel aastal kartulimardikas ja liiga varajane kartuli-lehemädanikku nakatumine; 
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Näitaja Viljelusviis 2008 2014 Muutus 

pHKCl 

M 
MS 
T 

5,92 
6,12 
6,04 

5,74 
5,98 
5,84 

�0,18 
�0,14 

�0,20* 
     

Orgaaniline süsinik (Corg), % 
M 

MS 
T 

1,56 
1,56 
1,68 

1,48 
1,66 
1,74 

�0,08 
+0,10 
+0,06 

     

Fosfor (P), mg/kg 
M 

MS 
T 

209 
195 
197 

211 
210 
215 

+2 
+15* 
+17 

     

Kaalium (K), mg/kg 
M 

MS 
T 

133 
140 
149 

103 
152 
159 

�30* 
+12 
+10 

     

Magneesium (Mg), mg/kg 
 

M 
MS 
T 

64 
64 
79 

75 
99 

109 

+11 
+35* 
+30* 

     

Kaltsium (Ca), mg/kg 
 

M 
MS 
T 

1148 
1224 
1142 

1168 
1222 
1240 

+20 
�2 

+98 
     

Vask (Cu), mg/kg 
M 

MS 
T 

1,98 
1,70 
1,26 

1,78 
1,52 
1,30 

�0,20* 
�0,18* 
+0,04 

     

Mangaan (Mn), mg/kg 
M 

MS 
T 

118 
117 
103 

120 
116 
102 

+2 
�1 
�1 

     

Boor (B), mg/kg 
M 

MS 
0,44 
0,45 

0,33 
0,38 

�0,11* 
�0,07 

Viljelusviis: M – mahe, sõnnikuta; MS – mahe, sõnnikuga; T – tavaviljelus 
* Statistiliselt usaldusväärne (p < 0,05) erinevus

Mulla agrokeemilised omadused katse algul (2008) ja lõpul (2014)

mehaanilisest vaheltharimisest ei piisanud juurumbrohtude (põldohakas, 
põld-piimohakas, orashein) vaoshoidmiseks, selleks korraldasime mitmel suvel 
mahe kartuli käsitsirohimise talgud. Katsete viimasel aastal (2014) oli umbroh-
tude foon kartuli mahevariantide alal niivõrd tugev, et saak praktiliselt ikaldus. 
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Mahekartuli põllul 2008. aastal, Mati Kuuskla, Liina Edesi  

Kartulimardikas kahjustas mitmel aastal mahevariandi kartulit

Mullaviljakuse ja taimede toitumise seisukohalt on väga olulised taimejuurte 
piirkonnas tegutsevad mikroorganismid, kes lagundavad mullas orgaanilist ainet 
ja parandavad taimetoitainete kättesaadavust raskesti lahustuvatest ühenditest. 
Viljelusviiside katselt mikrobioloogilisteks analüüsideks võetud mullaproo videst 
määras PMK mikrobioloogia labori peaspetsialist Helgi Laitamm aastail 2008–
2013 vastavatel söötmetel mitmesuguste mikroobirühmade arvukuse. Mikro-
bioloogiliste andmete analüüsimine ja nende põhjal järelduste tege mine moodustas 
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põhilise osa Liina Edesi 2015. aastal kaitstud PhD väitekirjast. Mikrobioloogi-
liste protsesside võrdlemisel sõnnikut saanud maheviljeluse (MS) ja tavavilje-
luse (T) külvikordades ei õnnestunud meil katseperioodi keskmisena tuvastada 
usaldusväärseid erinevusi. Siiski, mitmel puhul oli teatud mikroobi gruppide 
arvukus T-variandi mullas usutavalt väiksem kui MS-variandi mullas. Arvame 
– ja seda toetavad ka teaduskirjanduse andmed – et üheks põhjuseks võis olla 
tavavariandi puhul kasutatud mõne pestitsiidi kahjulik toime mullaelustikule 
(18, 19). Küll aga avaldus maheviljeluslikus külvikorras kartulile antud sõnniku 
positiivne toime mulla mikroobikooslusele, seda veel mitmelgi aastal pärast sõn-
niku andmist. Sõnniku otsemõjuna kartuli väljal oli nitrifitseerijate bakterite 
arvukus suurenenud katseperioodi keskmisena 158% ja tselluloosilagundajate 
arvukus – 49%. Sõnniku positiivne toime bakterirühmade arvukusele avaldus 
veel järelmõju aastatelgi kaera ja odra väljadel (22, 24, 25). 

Maheviljeluslikult kasvatatud kultuuride saagikus varieerus aastati üsna suures 
ulatuses, olenedes ilmastikust, rukki puhul ka talvitumistingimustest, kartuli 
puhul eelkõige lehemädaniku kahjustusest ja viimasel katseaastal ka väga tugevast 
umbrohtumusest. Maheteraviljade bioloogiline saagikus, mille arvutasin proovi-
vihkude baasil, oli järgmistes piirides: rukis 1,66–4,03 t/ha, kaer 1,87–4,39 t/ha, oder 
ristiku allakülviga 0,93–2,37 t/ha (17, 25). Kultuuride saagikus katse perioodi 
keskmisena on toodud tabelis. Peentera suur osatähtsus mahevariantide teravilja-
saakides ja sellest tingitud suured koristuskaod olid peamiseks põhjuseks miks 
kombainiga koristatud saagid jäid bioloogilisest saagikusest oluliselt väikse-
maks. 

Kultuur Näitaja 
Viljelusviis 

Mahe Mahe, sõnnikuga Tava 

Kartul 
Kogusaak 17,1    26,0   54,1 
Kaubaline saak 11,3    19,5   48,0 

Kaer 
Bioloogiline saak     2,59      3,19     4,80 
Kombainisaak     1,50      2,04     3,61 

Oder 
Bioloogiline saak     1,43      1,58     2,54 
Kombainisaak     0,76      1,04     2,04 

Rukis 
Bioloogiline saak     2,82      2,90     4,28 
Kombainisaak     2,01      2,20     3,53 

Kultuuride keskmine saagikus (t/ha) viljelusviiside katses aastatel 2008–2014
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Majanduslikud arvestused Olustvere viljelusviiside võrdlemise katsetel teh-
tud tegelike kulutuste baasil tegi Miralda Paivel. Selgus, et katsetes saadud saagi-
tasemete puhul andis maheviljeluslik taimekasvatus kahjumit, suurima kahjumi 
andis kartuli kasvatamine. Tavatoodangu hinnataset (2014) arvesse võttes ja selle-
ks, et mahetootja saaks hakkama ilma toetusteta,  peaks rukki saagikus mahevilje-
luses olema vähemalt 2,5 t/ha, kaeral – 3 t/ha, allakülviga odral – 2 t/ha ja kartulil 
– 20 t/ha (12). Kvaliteetse sõnniku kasutamisel, tööde õigeaegsel  tegemisel ning 
kultuuride kasvatamiseks sobiva ilmastiku olemasolul peaks sellise saagitaseme 
saavutamine olema võimalik.

EMVI vanemteadur Raivo Vettiku poolt Olustvere katse tulemuste baasil 
tehtud majanduslikest arvestustest selgus, et maheviljeluses on sõnniku kasu-
tamine efektiivne ka rahalises mõttes: olenevalt toodangu müügihindadest – kas 
tava- või mahetoodanguna, – oli talus omatoodetud sõnniku kasutamisel võima-
lik saada lisatulu 150–870 eurot hektari kohta (2017. aasta seisuga). Sisseostetud 
sõnniku kasutamine mahekülvikorras oli majanduslikult õigustatud vaid siis, kui 
saadused realiseeriti kõrgemate, mahetoodangu hindadega (22, 24).

Saagi kvaliteedi analüüsid näitasid, et maheviljeluslikult kasvatatud tera-
viljade proteiinisisaldus ja 1000 tera mass olid väiksemad kui tavaviljeluslikel 
saakidel. Viljelusviis ei mõjutanud keskvalmiva kartuli (sort ‘Laura’) nitraatide-
sisaldust, mis oli kõikidel aastatel madal, vaid umbes 10 mg/kg piirides. 
Viljelusviis mõjutas kartuli kaubanduslike mugulate osatähtsust kogusaagis: 
mahe variantide puhul oli see oluliselt madalam (keskmiselt 66% ja 75%) kui 
tavaviljeluse puhul (keskmiselt 89%).

Täiesti uudsed, vähemalt Eesti ulatuses, olid uuringud rukki küpsetuskva-
liteedi osas. Nimelt soovisin selgust saada, kas on erinevusi mahe- ja tavavilje-
luslikult kasvatatud toormest valmistatud leibadel. Rukki küpsetuskatseteks 
võeti kõikidel katseaastatel kombainisaakidest kuus (3 viljelusviisi, 2 külvi-
tihedust) keskmist proovi, mis kuivatati, puhastati ja jahvatati. Rukki täisteraja-
hude kva liteediuuringud ja küpsetuskatsed viis läbi PMK taimse materjali labori 
peaspetsialist Lea Lukme. Leibade valmistamisel kasutati naturaalset rukki-
jahujuuretist. Juuretise algpartii valmistamisel selles tasakaalustatud mikrofloora 
saavutamiseks piimhappe- ja äädikhappebakterite vahel lisati rukkijuuretisele 
täiendavalt mikrobioloog Helgi Laitamme kasvatatud piimhappebakterite 
puhaskultuuri. Taigna retsept sisaldas vähesel määral ka nisujahu, et parandada 
valmistoote mahtu ja struktuuri.

Rukki täisterajahude proteiinisisaldus, olenevalt saagiaastast, oli mahevariandi 
puhul 7,9–10,8% ja tavavariandi puhul 9,3–11,4%. Proteiin küpsetusomaduste 
seisukohalt on rukki puhul väiksema tähtsusega kui nisu puhul. Küll aga sõltub 
küpsetamise lõpptulemus olulisel määral fermentide, eelkõige α-amülaasi aktiiv-
susest rukkijahus, mille üle saab kaudselt otsustada rukki langemisarvu kaudu. 
Meie katsete puhul ei sõltunud langemisarv viljelusviisist, küll aga varieerus see 
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Leivad 2014. aasta saagist: 
3 - maheviljelus, 5 – tavaviljelus

Leivad 2009. aasta saagist: 
B2 - maheviljelus, C2 – tavaviljelus.

päris oluliselt aastate lõikes. 
Maherukki jahu keskmine 
tärklise sisaldus oli usutavalt 
(p <  0,05) kõrgem kui tava-
rukki jahul. Viljelusviiside 
võrdle misel aastate kaupa 
selgus tihe pöördvõrdeline 
korrelatsioon jahu proteiini ja 
tärklise sisalduse vahel. Vilje-
lusviis ei mõjutanud rukki-
jahu toortuha sisaldust ja vee-
sidumisvõimet, need näitajad 
püsisid üsna stabiilsetena ka 
aastate lõikes. Reeglipäraseid 
erinevusi ei ilmnenud ka pätsi 
mahtudes ja sisu poorsuses. 

Katseperioodi viimase 
kolme aasta saagi täisteraja-
hudega tehtud viskograafiline 
analüüs, mis iseloomustab 
rukkijahu tärklisega toimu-
vaid protsesse taigna kuu-
mutamise käigus ja potent-
siaalselt võimaldab saada 
eelteavet lõpptoodangu 
kva liteedi kohta, näitas, et 
viskogrammide erinevus oli 
põhjustatud langemisarvu 
erinevusest, mitte aga vilje-
lusviisist (16, 23, 26).

Seitsme  aasta jook-
sul läbi viidud küpsetuskat-
setest selgus, et mahe-
viljeluse tingimustes ja 
tavaviljeluse mõõduka agro-
fooni tingimustes kasvatatud 
talirukki täisterajahust on 
võimalik saada praktiliselt 
ühe suguste omadustega leiba. 
Paaril korral korraldasime ka 
leibade degusteerimist, mõle-
ma variandi küpsetised mait-
sesid suurepäraselt ja selgeid 
maitse eelistusi välja ei tulnud.
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KESKKONNA HEA SEISUNDI SÄILITAMINE

Mulla ja vee hea seisundi säilitamine
Muld on elusa ja eluta looduse vahelüli,

vältimatult vajalik elu eksisteerimiseks maismaal.

(R. Kask. Eesti mullad. Tallinn, 1996)

Muld on hindamatu väärtusega loodusvara, mida tuleb hoida ja säästvalt 
kasutada. Lisaks kasutamisele põllu- ja metsamajandamises on mullakiht ka 
esmane filter loodusliku kvaliteediga põhja- ja pinnavee kujunemisel. Muld on 
üks maailma suurimaid süsinikuvaramuid, seetõttu on muldade säästev ja jätku-
suutlik kasutamine oluline ka süsiniku sidumise ja kliimamuutuste leevendamise 
seisukohalt. 

Taimekasvatuslikuks kasutuseks sobivate maade pindala väheneb nii Eestis 
kui ka kogu maailmas. See kaasneb maavarade kaevandamisega, uusarenduste, 
teede ja muu infrastruktuuri rajamisega. Teatud osa  aastaid tagasi põllumaana 
kasutatud viljaka mullaga aladest on erinevatel põhjustel tootmisest välja lan-
genud. Need maad on võsastunud, soostunud või kaotanud oma väärtuse potent-
siaalse põllumaana mingil muul põhjusel. 

Kuigi mullakaitse otsene regulatsioon nii Euroopa Liidu kui Eesti õiguses 
praegu veel puudub, pööratakse mulla kaitsele tähelepanu keskkonna- ja põl-
lumajanduspoliitikas. Kui keskkonnapoliitika keskendub mullale peamiselt läbi 
strateegiliste dokumentide ja erinevate reeglite, siis põllumajanduspoliitika tege-
leb teemaga eelkõige läbi toetusmeetmete. Toetuse saamine on seotud teatud 
nõuete täitmisega (nõuetele vastavuse süsteem, rohestamine, põllumajanduslikud 
keskkonnatoetused).   

Kevadine põld rähksel mullal
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Mina hakkasin mullale ja selle väärtusele rohkem mõtlema sellest momen-
dist, kui millalgi 1980-ndatel nägin Vana-Võidu kandis põldusid, mille pind oli 
kaetud lõhkikuivanud paksu sealägakoorikuga, kust vaid harvad peedi- ja mingi 
teravilja taimed olid suutnud läbi kasvada. Tol perioodil elasin väga kaasa kodu-
linn Viljandi elanikele nende võitluses seakombinaadist leviva õhu- ja haisureos-
tusega. Teadsin ka, et sigade suurtootmises kasutatakse haiguste profülaktikaks 
üsna suurtes kogustes veterinaarravimeid, sh antibiootikume. Olles kursis uurin-
gutega, milles mikrobioloogid Helgi Laitamm ja Leelo Alton selgitasid Viljandi 
seakombinaadi läga mõju mulla mikrobioloogilistele protsessidele ja silmas 
pidades Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi konverentsil kuulatud ettekandeid 
mitmesuguste veterinaarravimite mullakaudsest negatiivsest toimest taimede 
arengule, pidasin vajalikuks jagada teatud hoiatavaid signaale mulla tervisliku 
seisundi kaitsmiseks (2–4, 6). Need artiklid olid mõeldud mitte negatiivseks rek-
laamiks vedelsõnnikule, nagu kolleeg Peeter Viil mulle hiljem leebelt on ette 
heitnud, vaid tahtsin juhtida tähelepanu äärmuslikele, mulla seisundit ohustada 
võivatele olukordadele. Vedelsõnniku tehnoloogia algusaegadel oli see alles 
arengu järgus ja vähese kuivainesisaldusega nn vesisõnnik püüti utiliseerida 
farmile suhteliselt lähedastel põldudel, mis mitte just alati ei pruukinud mullale 
hästi mõjuda. Samas olen kindlal veendumusel, et tänapäeval on kaasaegne, 
kesk konda säästev vedelsõnnikutehnoloogia leidnud vääramatu koha tulukusele 
orienteeritud taimekasvatuses.

Teine vedelik, mida ma oma tollastes artiklites veel mainisin ja mille lao-
tamine võib mullas ja vees toimuvaid loomulikke protsesse oluliselt häirida, oli 
juustutööstuse kõrvaltootena tekkiv vadak. Olin selle kohta üht-teist hoia tavat 
lugenud välismaa teadlaste artiklitest. 2006. aastal olin eksperdiks Eesti Teh-
noloogia Agentuurile esitatud projektile, milles üks Lõuna-Eestis asuv firma 
soovis juustutehase vadaku, saepuru ja veisesõnniku baasil hakata tootma väe-
tist ja kasutama seda mahepõllumajanduses. Aga vadak on teatavasti väga 
suure bioloogilise hapnikutarbega, seega looduse jaoks suure reostuskoor-
musega. Vadaku orgaanilise aine lagundamisel võib oluliselt muutuda mikroo-
bide koosseis mullas ja veekogudes – aeroobsete bakterite rühmad asenduvad 
anaeroobsetega. Veekogudesse jõudnud vadak rikub need põhjalikult – nagu see 
avaliku teabe kohaselt oli juhtunud mõni aeg varem, kui sama firma kasutas 
vadakut heinamaade väetamiseks. Loomulikult ei saanud ma selle nn mahe-
väetise tootmise toetamiseks anda positiivset hinnangut. Vadak tegelikult on ju 
väga väärtuslik toidutooraine, kaasaegsed tehnoloogiad võimaldavad selle baasil 
valmistada mitmesuguseid kõrgeväärtuslikke ja suure nõudlusega tooteid, seda 
ka ekspordiks. Seega ei ole enam mingit vajadust otsida võimalusi vadaku utili-
seerimiseks taimekasvatuse kaudu.  

Erinevate muldade kasutamine põllumajanduslikel eesmärkidel oleneb 
otseselt nende viljakusest, sest sellest sõltub tootmise efektiivsus. Mulla vilja-
kus kujuneb loodusliku mullatekkeprotsessi ja inimtegevuse koosmõjul. Mulla-
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viljakuse säilitamine ja taastootmine hõlmab erinevaid agrotehnilisi võtteid: 
viljavaheldust, lupjamist, süstemaatilist väetamist, kivikoristust, veerežiimi 
regu leerimist jne. Mulla viljelusväärtuse säilitamiseks on oluline soodustada 
mikrobioloogilisi protsesse mullas, tagades  orgaanilise aine pideva juurdevoolu 
ja optimaalse mullareaktsiooni.

Väike oblikas – indikaatorumbrohi hap-
pelisel mullal

Põld-varesjalg eelistab kasvada nõrgalt 
leelisesel või neutraalsel mullal

Suur osa Eesti muldadest on tekkepõhiselt happelised, sest need on välja 
kujunenud karbonaadivaesel lähtekivimil. Viljelusväärtuse säilitamiseks vajavad 
sellised mullad regulaarset lupjamist. Eesti taasiseseisvumise järgsel perioodil 
vähenes lubjatud maade pindala varasemate aegadega võrreldes mitmekordselt, 
sest riigipoolne lupjamistoetus vähenes oluliselt ja põllumees oma kesise rahalise 
seisu tõttu ei pidanud seda kuluartiklit esmatähtsaks. Seepärast oligi vaja ärgitada 
tootjaid oma põlde lupjama, näidates vastavate arvestustega, et kulutused lup-
jamisele tasuvad end majanduslikult ära (1, 5, 7). Artiklites selgitasin ka, millal ja 
mispärast eelistada üht või teist lubimaterjali ja mida silmas pidada lubiväetiste 
kasutamisel uudsete tehnoloogiate – otsekülvi ja minimeeritud hari mise – raken-
damise korral (9). 

Haruharva on juhtunud ka seda, et lupjamist mittevajavatel muldadel on lubi-
materjalide või leeliseliste mullaparandusainete, nagu seda oli näiteks poolkoksi 
baasil valmistatud Viru Ramm, kasutamisega üle pingutatud. Seetõttu on mulla  
reaktsioon läinud oluliselt kõrgemaks kui on optimaalne taimede toitumise seisu-
kohalt (12). Fosfor ja enamik mikroelemente ei ole enam kättesaadavad, kui 
mulla pH tõuseb üle 7. Äärmusjuhtudel võivad taimedel tekkida olulised kasvu- 
ja arenguhäired, mis eriti võimenduvad põua tingimustes. Järgnevatel fotodel on 
rida tugeva arenguhäirega taimeliike, millel mulla- ja taimeanalüüside varal tuvas-
tasin tugeva mangaani- ja tsingipuuduse; põhjuseks liiga kõrge pH (7,0–7,1).  

Potentsiaalset ohtu mulla tervisele kujutab endast ristõieliste õlikultuuride 
liiga suur osatähtsus külvipinnas, kui vaheaeg nende samal põllul kasvatamiseks 
jääb liiga lühikeseks.  Selline olukord loob eeldused ohtliku taimehaiguse – 
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ristõieliste nuutri levikuks, mis rikub mulla pikkadeks aastateks ja mille tõrjeks 
ei ole efektiivseid taimekaitsevahendeid. Seega saab loota vaid haigust enneta-
vatele meetmetele. Kuigi kaasajal on järjest rohkem hakatud kasvatama nuutri-
kindlaid rapsisorte, levib nuuter ka ristõieliste umbrohtude kaudu (10, 11, 13).  

Tüüpilised tugeva Mn- ja Zn-puuduse 
sümptomid kartulil ‘Laura’: nekroot-
ilised laigud ja lehtede ülespoole rul-
lumine

Väga tugev 
Mn- ja Zn-puu-
dus ploomipuul: 
lehed väikesed, 
klo rootilised, 
roset ja asetu sega, 
sest uusi võrseid 
ei moo dustu

Masendavat pilti nuutri hävitustööst nägin 2012. aasta kevadel talirapsi 
põldudel ühes Viljandimaa piirkonnas. Põldudel laialt levinud nuutri tõttu firma 
praktiliselt loobus rapsi kasvatamisest mitmeks aastaks. 

Tuginedes tootjatepoolsele huvitatusele ja moraalsele toetusele kirjutasin 
rakendusuuringu projekti „Rapsipõldudel ristõieliste nuutri (Plasmodiophora 
brassicae) leviku põhjuste ja praktiliste tõrjemeetmete väljaselgitamine, raken-
dades molekulaarset diagnoosimeetodit” ja taotlesin projekti finantseerimist 
aastateks 2013–2014. Projekti praktiline eesmärk oli, vältimaks rapsi külvamist 
nuutrinakkusega põllule, aidata tootjatel välja selgitada nakkusvabad põllud juba 
eeluuringuga, mullaproovide baasil. Teaduslik eesmärk oli selgitada välja kiire 
ja ökonoomne meetod nuutriseene eoste määramiseks mullast. Efektiivne diag-
noosimeetod oleks ka keskkonnakaitselise tähtsusega, sest teave nuutriohust või-
maldaks põllumehel kasutusele võtta ennetavaid ja patogeeni pärssivaid tõrje-
võtteid, et vältida nuutrinakkuse levikut. Kaugema tulevikuvisiooni kohaselt 
võinuksid vastavad laborid selle väljatöötatava metoodika baasil hakata tootjaile 
pakkuma mullast nuutrinakkuse määramise teenust.

Mullas nuutrinakkuse kindlakstegemiseks on kaasaegseid molekulaarse 
diagnoosi meetodeid. Taotletava projekti täitmisele oli kaasatud kaks Eesti 
Maaülikooli doktorantuuris õppivat EMVI teadurit ja Tallinna Tehnikaülikooli 
doktorant, kes olid välismaa ülikoolide juures läbinud täiendõppe PCR- ja teiste 
metoodikate alal. Projektitaotluse esitasin Maaeluministeeriumi poolt välja kuu-
lutatud rakendusuuringuprojektide konkursile 1. oktoobriks 2012. Kahjuks ei tea 
ma midagi selle projektitaotluse edasisest käekäigust. Aga sel ajal olid minis-
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Nuutri tõttu hävinud taliraps. Paremal 
– nuutriresistentne sort ‘Mendel’  

Nuutripahaga talirapsi taim

teeriumis tõenäoliselt juba tõsisemalt kavandamisel suured ümberkorraldused 
EMVI kui iseseisva teadusasutusega ...

Keskkonna, sh mulla ja vee hea seisundi säilitamise teoreetiliste ja prakti-
liste probleemidega tuli mul üsna palju tegeleda aastail 2018–2019, mil oli koos-
tamisel „Hea põllumajandustava” uuendatud väljaanne (14). Eelmise väljaande 
ilmumisest (2007) möödunud aja jooksul oli toimunud olulisi muutusi nii põllu-
majanduspraktikas kui ka seadusandluses, mida tuli arvestada uue variandi koos-
tamisel. Uuendatud „Heas põllumajandustavas” on rõhuasetus seatud veekait-
sele – nõuded ja soovitused vastavalt uuele veeseadusele, mis jõustus 1. oktoobril 
2019, ja selle rakendusaktidele. 

Avaldatud artikleid
1. Järvan, M. 2003. On aeg mõelda põldude lupjamisele. – Hüva Nõu, nr 2, lk 2–4. 
2. Järvan, M. 2004. Eesti mullad vajavad kaitset. – EMVI infoleht nr 114. 4 lk.
3. Järvan, M. 2004. Vedelsõnnik võib mulla rikkuda. – Sakala, 08.06.2004. 
4. Järvan, M. 2004. Mullakaitseseadust on hädasti vaja. – Maamajandus, nr 4, lk 25–26. 
5. Järvan, M. 2005. Põldude lupjamine. – AS Maaleht. 15 lk. 
6. Järvan, M. 2007. Hoidkem Eesti muldi! – Soovitusi põllukultuuride kasvatajatele. 

Saku, EMVI, lk 93–96.
7. Järvan, M. 2007. Põllud vajavad lupjamist. – Teraviljafoorum 2007, lk 33–34.
8. Järvan, M. 2009. On aeg mõelda kevadele. – Hüva Nõu, nr. 1, lk 3–4. 
9. Järvan, M. 2012. Happelised mullad vajavad lupjamist. – Maamajandus, nr 4, 

lk 6–7. 
10. Järvan, M, Akk, E., Nurmsalu, U. 2012. Nuutrihaigus ohustab rapsi kasvatamist. 

– Maamajandus, nr 6, lk 8–11. 
11. Järvan, M. 2014. Kas nuutrihaigus võib rapsikasvatust ohustada? – Maaleht/

Messi leht (17.04.2014), lk 18–19.
12. Järvan, M. 2015. Taimetoitainete kättesaadavus oleneb mullareaktsioonist. – 

Maa leht/Messileht (09.04.2015).



 
108

Üle poole sajandi põllumajandusteaduses

13. Järvan, M. 2016. Kas nuutrihaigus võib rapsikasvatust ohustada? – Oilseeds, 
Põllu majanduslikud infopäevad 2016, lk 4–5. 

14. Järvan, M. 2020. Veehoid. Muldade säästev kasutamine ja kaitse. Maakasutuse 
korraldus. Maaparandus. – Hea põllumajandustava (Koostajad Järvan, M., Kop-
pel, M., Päädam, R.). www.etki.ee/taim/public/pdf/Trukised/Hea pollumajan-
dustava.pdf.

Raskesti tõrjutavad umbrohud põllul
Olukord Eestimaa põldude umbrohukoosluses on aegade käigus pidevalt 

muutunud. Kui varasematel aegadel domineerisid teraviljapõldudel põhiliselt 
üheaastased umbrohud, mis tõrjele kergesti allusid, siis 2010. aasta paiku olid 
väga paljud põllud saastunud tugevakasvuliste ja raskesti tõrjutavate umbroh-
tudega. Tähelepanuväärne oli näiteks see, et ka puju, mis varem oli põhiliselt 
põlluservade ja prahipaikade taim, oli väga tugevalt levinud põldudele. Puju on 
mitmeaastane umbrohi, mis levib peamiselt seemnetega, aga võib paljuneda ka 
risoomivõsundite kaudu. Tema põldudel levimise üheks põhjuseks peeti mulla-
harimisviiside muutumist – künnipõhise harimise asendumist minimeeritud hari-
mise ja otsekülviga. Teatud juhtudel võis puju levikut soodustada ka herbitsiidide 
kasutamine vähendatud normides, mis pujutaime küll nõrgestab, kuid ei hävita. 

Aasta-aastalt oli suurenenud tuulekaeraga saastunud põllumaade pind. Kui 
põllukultuuride kasvupinnast moodustas tuulekaeraga saastunud pind Põllu-
majandusameti andmeil 2006. aastal 21%, siis 2011. aastaks oli tuulekaera 
andme kogusse kantud 35% põllukultuuride pinnast ehk peaaegu 203 tuhat hek-
tarit, kusjuures umbes viiendikul sellest pinnast oli tuulekaera palju ja seda kogu 

Puju on levinud teeservalt põllule 
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põllu ulatuses. Kiire- ja kõrgekasvuline ning suure toitainenõudlusega tuulekaer 
vähendas oluliselt teraviljade saagikust. Tõsiseid probleeme põhjustas tuulekaer 
aga seemnekasvatusele, kuna järjest raskem oli leida tuulekaerast vabasid põlde. 
Teatavasti ei tohi sertifitseeritavas seemnes tuulekaera olla. Tuulekaera tõrje on 
komplitseeritud ja kallis. Tema seemned varisevad juba enne teravilja korista-
mist, püsivad mullas elujõulisena aastaid ning võivad tärgata ka üsna suurest 
sügavusest.  

Tuulekaer jätab teravilja alarindesse

Rukkiheina kui taliviljapõldude tülika umbrohuga on Euroopas juba pikka 
aega võitlust peetud. Eestimaa põldudele hakkas rukkihein levima seda enam, 
mida taliviljakesksemaks muutusid külvikorrad. Tema intensiivse leviku ühe 
põhjusena nähakse samuti mullaharimisviiside muutumist. Rukkihein annab 
väga rohkesti seemet, ta konkureerib tugevasti eelkõige talinisuga ning vähendab 
selle saagikust. Sügisel tärkava taimeliigina võib rukkihein arenema hakata ja 
kasvuruumi leida ka näiteks (hilis)suvistes aeglase algarenguga ristikukülvides.

Ajendatuna umbrohtumise olukorrast Eestimaa teraviljapõldudel ja vaja-
dusest välja selgitada selle põhjusi ja võimalikke lahendusteid soovitati mul 
konkursi korras taotleda vastavateemalise rakendusuuringu läbiviimist. Koos-
tasin projekti „Raskesti tõrjutavate umbrohtudega saastunud teraviljapõldudel 
umb rohtude tõrjevõtete uurimine” (2011–2014), mis läbis konkursi edukalt. 
Projekti põhitäitjateks minu kõrval olid EMVI teadurid Ando Adamson ja Liina 
Edesi (2011–2012), abijõuna vanemagronoom Mati Kuuskla ning lepingulise 
töötajana Oilseeds Agro tegevjuht Urmas Nurmsalu.   

Projekti eesmärk oli uurida võimalusi raskesti tõrjutavate umbrohtudega 
(tuulekaer, puju, rukkihein) saastunud teraviljapõldude seisundi parandamiseks, 
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Rukkihein punase ristiku seemnepõllul

kasutades mehaanilisi ja keemilisi tõrjevõtteid. Rakenduslikud uuringud viidi 
läbi regulaarsete vaatluste ja hindamistena Viljandimaal asuvate Savikoti Agro OÜ ja 
Auksi Agro OÜ ning Lapi talu tootmispõldudel, kus kasutati kaasaegseid inten-
siiv- ja masintehnoloogiaid. Projekti täitmisse olid tihedalt kaasatud neid põlde 
majandavad tootjad. Lisaks jälgiti ka teistes piirkondades paiknevate anonüüm-
sete tootmispõldude saastatust tuulekaera, puju ja rukkiheinaga, tehti regulaarselt 
vaatlusi ja tähelepanekuid umbrohtude esinemise osas ning hinnati kuidas on 
muutunud nende põldude umbrohtumus aastate jooksul. 

Külvitühikul kasvav tuulekaerataim võib anda kuni paarkümmend seemneid kandvat 
võrset 
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Tuulekaer taastoodab end jõuliselt külvi-
vigadel ja põlluservadel

Tuulekaeravõrsete lugemine raami abil, Malle Järvan, Ando Adamson

Kahes mikropõldkatses uurisime 
tuule kaera tärkamist erinevatest sügavus-
test. Selgus, et 0–15 cm mullakihtidest 
oli see üsna ühesugune, nelja kuu jook-
sul tärkas umbes kolmveerand mulda 
pandud seemnetest. Umbes pooled tär-
kasid 15 cm ja viiendik 20 cm sügavu-
sest. Üsna tõenäoliselt oli aga osa mullas 
esialgu puhkeolekusse jäänud tuulekaera 
seemnetest võimelised tärkama kas sügi-
sel hiljem või veel järgmistelgi aastatel. 
Seega, ebaühtlane tärkamine muu dab 
tuulekaera tõrjumise kee ruliseks. 

Jälgisime nelja aasta jooksul 14 suurel teraviljapõllul tuulekaera levikut 
mitmel korral kasvuperioodi jooksul, registreerisime kõik põllul tehtud agroteh-
nilised tööd ja tegemise ajad, väetised, pestit siidid, sh herbitsiidide normid ja 
kasutamise tähtajad. Analüüsisime tähelepanekuid ja agrotehniliste võtete tule-
muslikkust tuulekaera tõrjel tihedas koostöös neid põlde kasutavate tootjatega. 

Olulisemad järeldused ja soovitused tuulekaera leviku piiramiseks  (4–7): 
Odavam on tuulekaera vältida kui seda hiljem tõrjuda. Külviks kasutada  ►

sertifitseeritud seemet, külv olgu ühtlik, vältida külvivigu (-tühikuid).
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Rakendada korralikku viljavaheldust – suviteraviljad vaheldumisi põldhei- ►
na, taliviljade ja rühvelkultuuridega. Põllu viimine paariks-kolmeks aastaks 
niitelise kasutusega heintaimede alla aitab oluliselt vähendada tuulekaeraga 
saastatust. 

Jälgida põlde regulaarselt, et tuulekaer avastada varakult. Üksiktaimed  ►
kitkuda välja koos võrsesõlmega.

Keemiline tõrje teha õigel ajal. Liiga varajase pritsimise korral ei ole mulla  ►
sügavamates kihtides kasvama hakanud tuulekaer veel maapinnale jõudnud 
ega saa ära tõrjutud. Samas ei tohi ka hilineda, pritsida tuleb enne tuulekaera 
loomist. Tuulekaera hilisema tärkamise puhul tuleb pritsimist korrata.

Tuulekaera olemasolu korral pritsida selleks ettenähtud herbitsiidi täisnor- ►
miga. Hoiduda ühe ja sama herbitsiidi korduvast kasutamisest, et vältida 
tuule kaera muutumist selle toimeaine suhtes resistentseks. 

Jälgida, et tuulekaer saaks täielikult hävitatud ka põlluäärtel ja nurkades,  ►
puude, postide, kivivarede jm ümbruses, kraavikallastel. Pritsile raskesti ligi-
pääsetavad põlluosad on otstarbekas jätta laiemalt rohukamara alla (panustab 
ühtlasi rohestamise nõude täitmisesse!) ja hävitada tuulekaer regulaarse niit-
misega. 

Kõrrekoorimine teha kohe pärast teravilja koristamist, et provotseerida vari  - ►
s e nud tuulekaer kasvama, vajadusel korrata koorimist. Kasvama läinud tuule-
kaer hävib talve jooksul.

Muuseas, tunnustuseks sellele rakendusuuringule võiks pidada tootjate 
poolset hinnangut, mille Savikoti Agro OÜ juhatuse liige, ühtlasi Oilseeds 
Agro tegevjuht Urmas Nurmsalu sõnastas umbes järgmiselt: „Vaevalt et me ilma 

Kevadel külvatud ristikust läbikasvav tuulekaer hävib korduval niitmisel, kuid põld 
ei saa veel niipea tuulekaeravabaks  
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selle projektita ja teadlastega koostööta oleksime nii palju tähelepanu pööranud 
põldude heakorrale, eriti umbrohutõrjele”. 

2015. aastal täitsin Põllumajandusministeeriumi tellimusel koos Ando 
Adamsoniga eelkirjeldatud uuringute jätkuna projekti „Rakendatavate tuule-
kaera tõrjeabinõude tõhususe hindamine ja uute võimalike tõrjeabinõude raken-
damine tootmises”. Peamised tegevused selle projekti raames olid järgmised: 

olukorra ja tuulekaera tõrje tulemuslikkuse hindamine eelnevatel aastatel  ►
(2011–2014) vaatluse all olnud teraviljapõldudel;

teraviljade saagikuse ja potentsiaalsete saagikadude määramine tuulekaera  ►
erineva saastumisastmega põldudel;

tuulekaera tõrjeabinõude tõhususe hindamine tuulekaera andmekogu  ►
baasil tehtud valimi põldudel, kus on läbitud viieaastane tõrjekava; 

ettepanekud tootmises senisest efektiivsemate tuulekaera vältimise meet- ►
mete ja tõrjeabinõude rakendamiseks.

Tootjatega koos arutasime nende kogemusi ja probleeme, mis takistavad või 
raskendavad põldude puhtaks saamist ja tuulekaeravabana hoidmist. Töötasime 
läbi tuulekaera alased seadusaktid ja tegime ettepanekuid seadusandluse paren-
damiseks ja täiendamiseks. 

Tuulekaera alast seadusandlust muudeti oluliselt Maaelu ja põllumajan-
dusturu korraldamise seadusega, §27 ja  §28 (RT I, 14.03.2017, 1) ja maaelu-
ministri määrusega nr 28 Tuulekaera leviku vältimise täpsemad abinõud (RT I, 
21.03.2017, 11). Seadusandlike muudatustega seoses lihtsustus tootjatel amet-
lik asjaajamine: on loobutud tuulekaera esinemisest teatamise kohustusest, põl-
lumassiivi tuulekaeravabaks tunnistamise menetlusest ning tuulekaera tõrjekava 
koostamise ja kinnitamise kohustusest. Tuulekaera leviku vältimiseks vajalike 
abinõude, mis on loetletud seadusaktides, rakendamise kohustus on maakasutajal. 

Tuulekaera tõrje ei saa olla tulemuslik, kui naaberaladel seda ei tehta 
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Agrotehniliste võtete tõhusust puju tõrjel uurisime mitme aasta jooksul 
toimunud vaatlustena Viljandimaa ja Läänemaa põldudel. Korraldasime ka katse, 
kus eelmisel sügisel harimata jäänud, pujuga saastunud põllul uurisime erinevate 
mullaharimisviiside mõju puju levikule suvinisus. Kõige paremini hävitas puju 
kündmine (22 cm) + randaalimine; puju survet vähendas ka nisu külvile eel-
nenud randaalimine. Kõige rohkem esines puju nisu otsekülvil eelnevalt harimata 
maale. Kõikidel mullaharimise variantidel tehtud keemiline tõrje kaheidulehe-
liste umbrohtude tõrjeks mõeldud mitmesuguste herbitsiididega hävitas tõhusalt 
seemnest kasvama hakanud pujud, kuid ei hävitanud eelmise aasta pujusid – neil 
esines vaid kõverdumist ja värvimuutusi. 

Oilseedsi põllupäev Savikoti Agros 2014. aastal. Paremalt – Urmas Nurmsalu, 
Malle Järvan

Herbitsiidid ei hävita mitmeaastaseid pujutaimi
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Puju otsekülvi talirapsis

Tähelepanekuid ja soovitusi puju tõrjeks:
Mullaharimisviisidest hävitab puju kõige paremini kündmine. ►
Minimeeritud harimisel hakkavad vanemad pujud uuesti kasvama, risoo- ►

mide tükeldamisel puju arvukus suureneb.
Seemnest tärganud puju allub hästi nii mehaanilisele kui ka keemilisele  ►

tõrjele. Kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks mõeldud herbitsiide kasutada 
täisnormides. 

Herbitsiidid ei suuda täielikult ära hävitada vanemaid pujutaimi. ►
Vältimaks põldude saastumist  ► pujuga põllu- ja teeservadel, sõnnikupata-

reidel ja mujal, tuleb neid alasid niita enne puju õitsemist.
Kuigi nendel teraviljapõldudel, mis aastail 2011–2015 olid meie regulaarse 

vaatluse all, esines rukkiheina vaid paaril-kolmel põllul, on rukkihein invasiivse 
liigina avaldamas üha tugevamat survet Eestimaa teraviljapõldudel.

Rukkihein on eelkõige sügisel külvatavate põllukultuuride umbrohi. Tema 
omapäraks on see, et seemned hakkavad idanema vaid hilissuvel ja sügisel; keva-
del kasvu alustavad üksiktaimed ei jõua seemnete valmimiseni. Rukkiheina kas-
vama hakkamise kõrgpunkt on tavaliselt septembri lõpul – oktoobri alguses, s.o 
umbes sel ajal, kui hakkab tärkama talinisu. Talirukis ja taliraps on selleks ajaks 
juba piisavalt arenenud, et rukkiheinaga konkureerida.

Kuigi rukkihein on põhiliselt taliviljade umbrohi, võib ta teatud juhtudel 
osu tuda probleemseks ka suviteraviljades. Näiteks kui otsekülv on tehtud ke-
vadel liigutamata kõrrepõllule, kus eelkultuurist varisenud ja sügisel kasvama 
hakanud rukkihein ei ole hävitatud, kas siis keemiliselt või mehaaniliselt. 
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Rukkihein kõrde külvatud suvinisus

Rukkiheina leviku hindamine talinisu põllul. Vasakult – Ando Adamson, Liina Edesi, 
Mati Kuuskla

Tähelepanekuid ja soovitusi rukkiheina tõrjeks:
Kõrrekoorimine. Talivilja külvile eelnev mulla liigutamine pindmisel  ►

hari misel – vajadusel korduvalt – provotseerib rukkiheina idanema.
Kultuurtaimikus kasvav rukkihein hävitatakse efektiivse herbitsiidiga.  ►

Sügisel tehtavat keemilist tõrjet peetakse märksa tõhusamaks ja teravilja 
vähem kahjustavaks kui kevadist tõrjet. 
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Muld ja kasvusubstraat koduaias 
Möödunud sajandi viimastest kümnenditest alates linnade ja asulate lähistele 

massiliselt tekkivad aianduskooperatiivid olid enamjaolt planeeritud võsastunud, 
väheviljakatele ja tihtipeale ka reguleerimata veeoludega aladele, mille kultuuris-
tamiseks kulus aastaid. Maaharimise ja taimekasvatuse kogemusteta linnaela-
nike abistamiseks telliti teadlastelt praktilisi nõuandeid, seda nii loengute kui ka 
artiklitena. Päris palju häid nõuandeid leidsin saksakeelsetest aiandusraamatu-
test ja kohandasin neid siis Eesti olude jaoks. Teadmisi ja tähelepanekuid mulla 
ning aiapidamise kohta oli mul meeles ka toimetamistest lapsepõlvekodus. Nagu 
näiteks: mulla parandamiseks köögiviljaaias sai peaaegu igal aastal porgandi-
maale juurde toodud mulda meie endisest madalsoost, millega katsime ka külvi-
vaod; sibulapeenardele mulda lisamiseks tõime sõredat liiva talu kruusaaugust; 
kapsad, kurgid, kõrvitsad said alati korralikult läbi käärinud laudasõnnikut; ahju- 
ja pliidituhk leidis kasutamist kapsamaal ning õuna-marjaaias; jne, jne. Paraku 
selliseid klassikalisi mulla parandamise võimalusi paljudel aiapidajatel hiljem 
enam ei olnud ega ole ka praegu. Et meie pere sai 1980-ndate alguses uue kodu 
ja aiamaa omanikuks, oli mul algajatele väikeaiapidajatele üht-teist jagada ka 
oma äsjastest kogemustest. Näiteks: mida teha siis, kui aiamaa mõni osa pärast 
suuremaid sadusid kannatab pikemat aega pinnavee all seetõttu, et kraavivalli 
või vundamendiaugu savi on aiamaale ebaühtlaselt laiali lükatud; kuidas säästa 
vett mullas ja paremini toime tulla kevadisel põuaperioodil; mida silmas pidada 
komposti valmistamisel ja kuidas seda kasutada; kuidas parandada muld kul tuuri 
nõuetele sobivamaks; jne. Nendel teemadel rääkisin loengutel ja kirjutasin ar-
tikleid. Koduaia mullast oli palju juttu ka maheaiapidajatele mõeldud artiklite 
sarjas „Bioaedniku ABC”, mille tõlkisin ja refereerisin saksakeelsest raamatust 
(Kräuter, M.-L. Einmaleins des Biogärtnerns, 1984), see sari ilmus regulaarselt 
väljaantava seeria „Teaduse saavutusi ja eesrindlikke kogemusi põllumajanduses. 
Aiandus-Mesindus” numbrites aastail 1986 ja 1987.
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Kasvuhooneköögiviljade kasvatamisel aitab kastmiskordade arvu vähen-
dada, seega vee- ja ajakulu kokku hoida, kui mulla- või kasvusubstraadi pind 
katta multšiga. Meie oleme juba üsna kohe pärast istikute mahaistutamist katnud 
pinna muruniitmisel kokku kogutud rohu kihiga. See vähendab niiskuse auru-
mist pinnasest ja jahedatel kevadöödel aitab selles ka soojust säilitada. Vastavalt 
vajadusele võib taimedealuse pinna katta muruhakkega veel teisel või kolman-
dalgi korral. Kui taimedel ei esinenud ohtlikke haigusi või kahjureid, võib 
multšijäägid sügisel pinnasesse kaevata. Igaks juhuks siiski on mõistlikum see 
koos substraadi pindmise kihiga kasvuhoonest eemaldada. Selline materjal sobib 
väga hästi näiteks küüslaugupeenra või sibullillede talvekatteks. 

Vakku pandud kartul on kaetud poolvalminud komposti ja niitmisel kogutud muruga; 
vaod mullatakse üles vastavalt kartuli arengule või öökülmaohule. Nii tärkab kartul 
varem ja mulla niiskusekadu on väiksem 

Talvise niiskuse säilitamiseks tuleb mulla pinnakiht kevadel esimesel võimalusel kobestada
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Kasvuhoones mulla perioodiline vahetamine või värskendamine uue mater-
jali juurdesegamisega on üsna raske ja tülikas töö. Märksa hõlpsam on kasutada 
taimede kasvatamiseks rabaturbal baseeruvaid kergeid, õhurikkaid ja suure 
veemahutavusega kasvusubstraate, kas siis lausalise pinnasena või mingites mahu-
tites. Kasvuturvaste tootmisega tegelevad Eestis mitmed firmad, põhiosa toodan-
gust on läinud ja läheb praegugi ekspordiks. Veel paarkümmend aastat tagasi oli 
väikepakendis müügil Tootsis toodetud kasvuturvas eri köögivilja liikide jaoks, 
mille retseptid töötati välja agrokeemia asjatundjate kaasabil ja mille kvaliteedi-
ga olid aiapidajad väga rahul. Aga juba mõnda aega võib kuulda, et taimede kas-
vatamine ostetud kasvuturvastel ebaõnnestub. Kahjuks olen ka mina ise viima-

Kasvusubstraadi katmine multšiga vähendab kastmisvee kulu 

sel ajal nendega nii-öelda alt läinud. Olgugi, et mul on istikute ja köögi viljade 
turvassubstraadil kasvatamise alal rohkem kui aastakümnete pikkune positiivne 
kogemus, seda nii teadlase kui hobiaednikuna. Aga sel ajal valmistasin ma ise 
kasvusubstraadid, lisades rabaturbale liigse happesuse neutraliseerimiseks lubi-
ainet ning vajalikus koguses makro- ja mikroelemente, vastavalt instituudi köögi-
viljanduse osakonnas välja töötatud nn Juuliku retseptile. 

Köögiviljaistikute kasvuturbal kasvatamise ebaõnnestumise probleemides 
pöördusid sageli minu poole nii aiapidajad kui ka aiandusväljaanded, küsides 
nõu ja vastust lugeja kirjadele. Selguse saamiseks lasin PMK-s teha keemilised 
analüüsid jaekaubanduses turustatavate eri firmade kasvuturba partiidest ja 
jõudsin järeldusele, et mitmel puhul oli tõusmete ja pikeeritud taimede huk-
kumise põhjuseks substraadi liiga madal magneesiumi ja raua sisaldus (8, 11). 
Sellisel juhul, kuigi esialgu tõusmed tärkavad normaalselt, jäävad taimed pärast 
pikeerimist kiduma ning hävivad üsna kiiresti. Magneesiumipuudus väljendub 
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Lillkapsa taimekesel väljendub magneesiumipuudus idulehtede hävimises, raua-
puudusel hävib narmasjuurestik

Lillkapsas on pikeeritud: vasakul – kauplusest ostetud kasvusubstraadile; paremal 
– samasse substraadisse on lisatud puuduolevaid toiteelemente (magneesium- ja 
raudsulfaati)
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idulehtedest algavas kloroosis, lehtede järk-järgulises helenemises ja kuivamises. 
Tõusmetel pikeerimise ajaks esialgu päris hästi väljaarenenud juurekava köndis-
tub rauapuudusel, taimeke kiratseb ja lõpuks siiski hävib. 

 Eestis tegutsevad kasvuturba tootjad saaksid selle kvaliteedi köögivilja-
istikute kasvatamiseks oluliselt paremaks muuta, kui kasutaksid rabaturba liigse 
happesuse neutraliseerimiseks sobivamaid, magneesiumi sisaldavaid lubi-
materjale, mida Eestis on küllaldaselt. Seniks aga saab aiapidaja poes pakuta-
vaid kasvuturbaid ka ise suhteliselt lihtsalt paremaks teha. Olen selleks korduvalt 
nõuandeid jaganud (8, 11). Tunnustada tahaksin Kekkilä Profi sarja kasvutur-
baid, nende koostis tundub taimedele sobivat.
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Tasakaal looduses  
See oli umbes kümmekond aastat tagasi, kui ma oma tavapärastel sõitudel 

Põhja-Eestist sisemaa suunas hakkasin järjest rohkem märkama maanteeservadel 
ja äärealadel uhkelt kollendavaid tõlkjaid. Esialgu üksiktaimedena, aga järgmis-
tel aastatel juba üha kaugemale laienevate kolooniatena.

Tõlkjas ehk rakvere raibe on neutraalsete ja nõrgalt leeliseliste muldade 
indikaatortaim, levinud üsna ammustest aegadest Põhja-Eestis. Olen sealsetes 
tööstuspiirkondades näinud ääretuid kollendavaid alasid, kus tõlkjas agressiivse 
liigina on muu taimestiku välja tõrjunud. Samas on mul EPA aegadest väga hästi 
meeles õppejõud Martin Karmini hoiatavad sõnad, et me tulevaste agronoomidena 
mitte mingil juhul ei laseks oma põldudele rakvere raibet. Nagu hiljem teada 
sain, pöörati selle tulnukliigi tõrjele esimese Eesti vabariigi ajal suurt tähelepanu 
– tõlkjas kuulus hävitamisele kogu riigi ulatuses. Eesti eri piirkondades kehtisid 
erinevad ettekirjutused vastavalt tõlkja esinemise astmetele. Nende täitmata jät-
mise korral ähvardas maaomanikke karistus aresti või rahatrahvi näol. Tõlkjast 
loodeti lahti saada 1947. aastaks, kuid sõda ja teised suured muutused ei lasknud 
sellel teoks saada. 

Otsustasin jagada oma muret tõlkja jõudsast levikust üha uuematele aladele – 
seda ka sisemaa suunas, kirjutades sellest Maalehele ja mitmele maakonnalehele. 
Tõlkja seemnetega levimise piiramiseks soovitasin taimed maha niita vähemalt 
enne õitsemise lõppu. Tean, et selline soovitus ei meeldi paljudele – on ju õitsev 
tõlkjas päris kena vaatepilt looduses, ühtlasi hea meetaim ning mõne arvates võib 
teda kasutada ka toiduks ja rahvameditsiinis. 

Tõlkja üksiktaimest areneb lühikese ajaga suur monoliigiline koloonia
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Taimeriigi mitmekesisuse säilitamise eesmärgil on tõlkja tõrjumine siiski 
vajalik. Nii kurb ja lootusetu on vaadata kuidas endistel põldudel, millel olen ku-
nagi köögiviljade külvikvaliteeti hinnanud ja saagikust prognoosinud ning millel 
suurt saaki tõotavat talinisu on majandi peaagronoom uhkusega näidanud, nende 
põllumajanduslikust kasutusest väljajäämise esimeste aastate värvirikkad lille-
niidud üsna kiiresti asenduvad suurte tõlkjakolooniatega. Samasugust masendust 
ja jõuetust tunnen ka siis, kui Audru kandis sõidan mööda kunagistest porgandi- 
ja kapsapõldudest, millel väga kiiresti levib agressiivne, teisi rohttaimi välja suruv 
kanada kuldvits. 

Paljudel niitelisest kasutusest väljajäänud rohumaadel ja lamminiitudel on 
saanud putked peaaegu ainuliigiks. Viljakatel, kunagi ülesharitud soomuldadel 
kasvavad putked tihtipeale kõrge ja tiheda kooslusena: selline keskkond ei ole 
enam meelepärane paljudele metslooma- ja linnuliikidele, sh kaitsealusele rukki-
räägule.  

Putked on prak tiliselt kõik niidutaimed välja tõrjunud 



 
124

Üle poole sajandi põllumajandusteaduses

Kui ma võrdlen praegust olukorda enda ja oma laste lapsepõlve taime- ja 
lillerikkusega, siis muutused on suured. Loomulikult näib möödanik alati ilusam. 
Aga kuhu on kadunud kullerkupud, pääsusilmad, kassikäpad, härgheinad, tõrva-
lilled, seebililled ja paljud teised armsad lapsepõlvetaimed? 

Jälgides autos kõrvalsõitjana maanteelähedasi taimekooslusi, märkan üha 
enam, et kullerkupule biotoobi poolest sobivatelt niiskematelt rohumaadelt on 
need kadunud – seal võimutsevad naat, angervaks ja teised tugevakasvulised 
taimed. Kullerkupp talub väga hästi kerge koormusega karjatamist. Loomad 
seda üldiselt ei armasta, küll aga tagavad talle kasvuruumi, süües teisi taimeliike. 
Meeldivad mälestused on kodukohast, kus tarastatud saarikus aastaid peeti keva-
dest sügiseni koplis vasikaid ja kus kollendasid tuhanded kullerkupud. Kadusid 
vasikad, kadusid ka kullerkupud, jäädes olelusvõitluses alla naadile, keraheinale, 
angervaksale ... 

 Õnnelik lapsepõlv vasikakoplis 1980-ndatel

Kullerkupu-kadastik veel kuus-seitse aastat tagasi. Praegu on seal mustaks talla-
tud lisasöödaala lihaveistele
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Jaanituli lilleaasal

Need lilled viime emmele

Põllumajanduslikust kasutusest väljas olevate alade, suvekodude ja suure-
mate murualade lilleilu säilitamiseks piisab, kui kevadel niita sisse vaid liiku-
miseks hädavajalikud teed ja kogu ala niita alles pärast seemnete valmimist, see 
on alles augustikuus.
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 EESKUJUD JA TOETAJAD TEADUSETEEL 
Ütlen kohe, et selliseid eeskujusid, otseselt kelle sarnaseks ma tahtnuksin 

saada, mul ei ole olnud. Küll aga olen saanud rohkelt teadmisi ja toetust paljudelt 
inimestelt, kellega olen elus kokku puutunud. 

Eduard Maasepp (1918–2009)

Kõigepealt tahaksin alustada oma 
isast. Eduard Maasepp lõpetas 1936. 
aastal kaheaastase õppeajaga Polli 
Põllu töökooli. Hiljem on ta korduvalt 
rääkinud, et tahtis väga minna õppima 
Olustveres asunud Alek sandri Põl-
lutöökeskkooli. Aga takis tuseks sai selle 
kooli pikem õppe aeg, sest Eduardi vana-
isa kehva tervise tõttu vajas Lapi talu kii-
resti peremeest. Nii tuligi isal talu pärija-
na hakata seda pidama juba 18 aastaselt. 
Napivõitu kooliaastatele vaatamata oli 
isa väga elutark. Tänu oma uudishimule 
ja tähelepanelikkusele kõige uue suhtes, 
heale analüüsi- ja sünteesivõimele ning 
loogilisele mõtlemisele kogunes oskusi 
ja teadmisi pidevalt juurde. Meie arvates 
oskas ja teadis isa praktiliselt kõike või 
oma kangekaelsuses ei jätnud järele enne, 
kui leidis lahenduse.  

Ta oli lugupeetud ja kindla sõnaga mees, kellelt küla- ja kolhoosirahvas 
sageli nõu küsis ja kelle arvamusega alati arvestati. Ta ei kartnud kaitsta oma 
tõekspidamisi ja seista õigluse eest. Meile, tema viiele tütrele, oli ta üsna nõudlik 
ja karmikäeline isa, aga see õpetas meid elus läbi lööma. Küll kolhoosiperest 
pärit, aga kõik me saime hea ülikoolihariduse.

Kui nüüd küsida, milline võis olla isa mõju minu elukäigus? Kõigepealt ehk 
see, et isa hindas väga haridust ja teadust. Mäletan, kui suure uhkuse ja lugu-
pidamisega rääkis ta meie suguvõsast pärinevatest Tallinna Tehnikaülikooli pro-
fessor Verner Kikasest (1916–2000) ning kauaaegsest Koeru proviisorist, bib-
liofiil ja koduloouurija Jaan Kikasest (1912–1996). 

Ei tahaks end üle hinnata, kuid arvan, et olen pärinud isa loogilise mõtle-
mise ja oskuse eristada olulist ebaolulisest. Viimane tähendab ka seda, millises 
järjekorras töid teha, mis on tähtis ja mis mitte, mida teha ja mis tegemata jätta. 
Olen selle iseloomujoonega hiljem nii mõnigi kord oma ülemustelt miinuseid 
kogunud, kui olen keeldunud või osavalt välja vingerdanud selliste ülesannete 
täitmisest, mis on mõttetud ja mida tehakse ainult „linnukese” pärast. 
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Isalt olen pärinud ka asjade ja nähtuste üle juurdlemise oskuse. Mitte ainult, 
et „See on nii”, vaid MIKS see on nii? Kuna olin peres kõige vanem laps, sain 
isalt õpetust ja selgitusi paljudes töödes ja oskuste omandamises. Näiteks õuna-
puude lõikamisel: MILLINE oks välja lõigata ja MISPÄRAST? Puude lõhku-
misel: MIKS panna okslik puu raiepakule püsti just seda otsa pidi? MIKS peab 
tahenenud mulla kevadel kiiresti üle äestama? MIKS ja millal peab külvi rullima? 
Jne, jne. Kuna isa oli kolhoosis autojuht, õppisin veoautoga sõitma juba umbes 
13-aastaselt, saades selle kõrval ammendavad teadmised auto mootori ehitusest ja 
töö põhimõttest ning muude osade otstarbest ja töö käigust. Autojuhiload sain 
hiljem EPA-s. Mäletan, et autoehituse õpetaja Vello Malkeni ja sõiduõpetaja 
Aadu Mardisalu ees püüdsin varjata, et ma kõike seda juba tean ja oskan, kartes 
vastasel korral õpetamist häirida ja õpetajatele ebamugavust tekitada. 

Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomiateaduskonna viieaastase stuu-
diumi (1961–1966) vältel saime laiapõhjalise, ütleksin interdistsiplinaarse  hariduse, 
mis andis oskuse näha agronoomia seoseid ka teiste valdkondadega. Õpetust 
jagasid nii professorid TRÜ-st – füüsika ja keemia alal – kui ka paljud nimekad 
põllumajandusteaduste korüfeed EPA-st. Tihedam pikaajaline side kujunes meie 
kursuse hoolduskateedri – mullateaduse ja agrokeemia – õppejõududega: pro-
fessorite Osvald Halliku (1906–1964) ja Endel Kitse (1928–2007) ning dotsen-
tide  Kaarel Tarandi (1907–2008) ja Endel Turbasega (1929–2020). EPA agro-
keemikute poolt õpikute ja teatmikena avaldatud tarkusest ning nende arvukaid 
uuringuid kajastavatest teadusartiklitest olen ma hiljem oma teadustegevuses 
kor duvalt leidnud selgitusi ja toetust.  

EPA-s hakkasin ma tegelema ka teadusliku uurimistööga, kui astusin II 
kursusel Üliõpilaste Teadusliku Ühingu (ÜTÜ) botaanika ja fütopatoloogia ringi 
liik meks. See ring oli aktiivne nii teadustöö poolest (siit võrsus hiljem mitmeid 
nimekaid teadlasi) kui ka seltskondliku suhtlemise liinis. Meenuvad üritused ja 
meeleolukad ringiõhtud Lai (endine Mitšurini) tn 36 kateedris ja peeglite saalis 
koos endisaegsete üliõpilaslauludega vanema generatsiooni (Arnold Laats, Hel-
mut Neerut, Kaljo Kivi) eestvõttel. Sellel perioodil tutvusin teadustöö esmaste 
põhinõuetega, näiteks et katsevariandid rajatakse alati neljas korduses, kordustes 
tehakse ka analüüsid, saadud andmed töödeldakse statistiliselt. Dotsent Helmut 
Neeruti (1914–1977) juhendamisel rajasin kahel aastal põldkatsed, milles uurisin 
mikroelementidega töötlemise mõju porgandile. Temalt sain õpetust ja sõbralikke 
nõuandeid uuringute läbiviimiseks, järelduste ja ettekannete tegemiseks, ÜTÜ 
konverentsidel esinemiseks ja paljus muuski. Kuigi mul nende porgandikatsete 
baasil oli kogunenud piisavalt materjali diplomitöö jaoks, otsustasin  EPA lõpe-
tamiseks valida – kas seda mingi tuju ajel või sõpruskonna mahitusel – siiski 
komplekseksami. Kahetsesin hiljem väga, et valmistasin sellega pettumuse heale 
inimesele, oma esimeste teaduslike uuringute juhendajale.
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EPA botaanika ja fütopatoloogia kateedris koos juhendaja dotsent Helmut Neerutiga 
1964. aastal 

Kui ma 1. augustil 1966 asusin tööle Sakus Vabariiklikus Agrokeemia-
laboratooriumis (VAL), sai minu otseseks ülemuseks söötade grupis Juta Unt, 
kõrgemalseisvateks ülemusteks VAL-i juhataja Leo Kevvai ja EMMTUI direktor 
Ilmar Jürisson. Kõikidest nendest on mul vaid head mäletada. 

Juta oli laia silmaringiga, heasüdamlik, optimistlik ja naljamõistev inimene, 
osanud luua söötade grupis väga mõnusa õhkkonna – oli lausa lust sellesse sulanduda. 
Juta õpetusel, määrates söödaproovidest mitmesuguseid komponente, omanda-
sin analüütilise töö oskused, analüüsimetoodikad ja piisavalt praktilisi kogemusi. 

Juta Unt (1926–2019) Leo Kevvai (1933–2009)   
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Nende oskuste baasil ja neid edasi arendades olin hiljem, Juulikule tööle asudes, 
võimeline iseseisvalt tegema köögiviljadest ja substraatidest  mitme suguseid 
keemilisi analüüse. 

Leo Kevvai oli väga mõnus ja mõistev ülemus. Kõigepealt meenub, et pärast 
laste sündi meie perre võimaldas ta mul mõistlikult ühildada pere- ja tööelu. Tol 
ajal teatavasti kestis emapuhkus vaid kuni lapse kahekuuseks saamiseni. Laboris 
töötamise asemel pakkus hea ülemus mulle kodust tööd: hakkasin mullaanalüü-
side andmete alusel tegema eeltööd mulla väetistarbekaartide koostajatele. Mulle 
tundub, et Leo Kevvai suutis hiljem kaasa aidata ka koha saamisele lastesõimes. 
Lastesõime ja -aia kohad olid tollal tõeline defitsiit. 

Ka oma edasise elukäigu jooksul, kuigi ma umbes paarkümmend aastat 
(1971–1992) töötasin Saku keskusest eemal – Juulikul köögiviljanduse osakon-
nas, sain korduvalt osa Leo toetusest ja tarkusest. Ühest meeldejäävamast seigast 
räägiksin siin pikemalt.

Kui väitekirjade kaitsmise nõukogude töö Eestis 1970-ndate keskpaiku oli 
aastateks katkestatud, selgus et Läti Maaviljeluse Instituudi juures tegevust alus-
tavas nõukogus saab töid kaitsta agrokeemia erialal, kui eelnevalt teha kandi-
daadimiinimumi eksam agrokeemias. 1977. aasta hilissügisel sõitsimegi neljakesi 
– Leo Kevvai, Erkki Hannolainen, Luule Tartlan ja mina – Riiga, et see eksam 
õiendada. Eksami eelõhtul saime kätte eksamiküsimused. Minu jaoks oli see 
täielik šokk, sest olin valmistunud hoopis teist laadi küsimusteks. Olin instituudi 
raamatukogus läbi töötanud Peterburgski agrokeemiaõpikud ning aastakäikude 
kaupa ajakirju Agrohimija ja Himija v selskom hozjaistve. Ja siis oli nii, et 
valmistusime eksamiks terve öö läbi: Leo jutustas kõik eksamiküsimused järje-
korras üksikasjalikult läbi ja meie püüdsime selle tarkuse talletada. Tänu Erkki 
suurepärasele oskusele doseerida õppimise juurde aeg-ajalt parajas koguses musta 
kohvi tilgakese alkoholiga, mis aju erksana hoidis, olime hommikul ärksad ning 
vastasime eksamil kõik hindele „viis”. Hoian siiani alles ettevalmistuslehte, seda 
uuesti läbi lugedes imetlen kui targa jutu, arvud, protsendid jne suutsin ma sinna 
kirja panna, pealegi üsna laitmatus vene keeles! 

Leo Kevvai luges läbi ja tegi mitmeid asjalikke märkusi minu venekeelses 
väitekirjas kandidaadikraadi (PhD) taotlemiseks, mida ma kaitsesin Riias 1978. 
aastal. Suur abi oli Leost ka minu teise väitekirja (dr. agr., 1994) puhul, sellegi 
luges ta põhjalikult läbi ja tänu temale sain doktoritöö välja trükkida laserprinteril. 
Sel ajal olime juba kolleegid agrokeemia osakonnas. 

Esimese väitekirja koostamise ajal oli mul suur abi doktor Arnold Piho 
(1924–1978) tarkusest. Selgitan sedagi pikemalt. Minu katsed olid juhendaja 
Evald Raudvälja (1926–1996) ettepanekul rajatud unikaalse skeemi – ortogo-
naalse kompositsioonplaani järgi. Saagikuse ja kvaliteedinäitajate andmed töödeldi 
EMMTUI arvutuskeskuses elektronarvutil regressioonanalüüsiga ruutmudeli 
järgi. Arvutist mitmekümne meetri pikkuste paberlintidena saadud materjali põh-
jal tõeste võrrandiliikmete väljaotsimisel ja ruutvõrrandite koostamisel jagasid 
mulle esmast õpetust Reet Akkel ja Valdek Loko. Kuid võrrandite lahendamise 
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ning väetiste optimaalsete normide ja efektiivsuse väljaselgitamisega tekkis mul 
esialgu raskusi. Asja sain selgeks, kui võtsin eeskujuks ja töötasin põhjalikult 
läbi vastavad osad Arnold Piho doktoritööst (1976). Et paluda Piholt otsest nõu 
ja õpetust nendes küsimustes, selleks pidasin vahet enda ja erudeeritud doktori 
vahel liiga suureks ja küllap pelgasin ehk asjatult tema äkilist iseloomu. 

Juuliku, see on köögiviljanduse osakonna perioodist, hindan kolleegidest 
väga Aliide Pajomad (1911–1985) ja Ants Linnamäge (1927–2006). Aspirandi ja 
noore teadurina nende töid ja tegemisi kõrvalt jälgides ning nendega suheldes oli 
mul nii mõndagi eeskujuks ja teadmiseks võtta. Ants oli sportlik, napisõnaline, 
kuid hea tabava ütlemisega, humoorikas, suurte praktilise töö kogemustega, sest 
oli enne teadusesse tulekut töötanud pikki aastaid peaagronoomina aiandussovhoo-
sis. Aliide Pajoma oli samuti laialdaste  köögiviljanduse alaste teadmistega, 
mida ta oma tagasihoidliku ja malbe olemuse tõttu kunagi ei kippunud kuuluta-
ma, kuid jagas lahkesti, kui tema poole pöörduti. Tema tegemisi tähele pannes 
omandasin ma mitmeid kasulikke nippe, mida siiani koduaias kasutan. Ta andis 
eeskuju ka teaduskatsete läbiviimisel, milles rangelt nõudis täpsust ja ausust. Ini-
mesena oli ta muhe, nalja mõistev. Mul oli nii mõnigi kord võimalus vaikselt 
kõrvalt jälgida kui toredasti ja humoorikalt suhtlesid kunagised koolikaaslased 
Aliide Pajoma ja  Jõgevalt tööasjus Juulikule saabunud Valve Jaagus. Üks tema 
õpetusi – „väikeste sammudega ja varbad sissepoole” – tuleb alati meelde siis, 
kui kõnnin libedal teel. See on mälestus ühest seigast pärast kahele kolleegile 
omistatud riikliku preemia tähistamist, mil me pimedal ööl, mööda hirmlibedat 
jäist teed, üksteise käevangus olles, kulutasime 2,5 kilomeetri läbimiseks peaaegu 
samapalju arv tunde, jõudmaks Juulikult Sakku. 

Köögiviljanduse osakonnas 1983. aastal: Ants Linnamägi, Leopold Meensalu, Malle 
Järvan. Foto Ants Didrik
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Palju tänu võlgnen põllumajandusdoktor Richard Kalmetile (1911–2006). 
Tal oli suur roll selles, et julgesin hakata taotlema teist doktorikraadi. Algul, kui 
osakonnajuhataja tutvustas dokumenti, et EPMÜ avab 1991/1992. õppeaastal 
vastuvõtu doktoriõppesse individuaalplaani alusel, olime ühisel arvamusel, et 
meid see ei puuduta. Aga siis hakkasin vaikselt mõtlema, et mul on ju rohkem kui 
viieteistkümne aasta jooksul kogunenud suur hulk teaduslikku materjali köögivil-
jade nitraatidesisaldust mõjutavate tegurite kohta. Süstematiseerisin oma uuringud 
tulevaste peatükkide nimetuste alla ja näitasin seda doktor Kalmetile, kes kinni-
tas selle materjali piisavust isegi mitme doktoritöö jaoks. Samal arvamisel olevat 
olnud ka professor doktor Karl Annuk ja soovitanud uurimistulemused kindlasti 
väitekirjaks vormistada. Põllumajandusdoktori kraadi (dr. agr.) taimekasvatuse 
erialal kaitsesin EPMÜ põllumajandus- ja majandusteaduste doktorinõukogu ees 
31. märtsil 1994.

Dr. Richard Kalmet Saku mõisapargis 
1991. a kevadel

Doktor Richard Kalmet on olnud 
Eesti suurim spetsialist mikroelemen-
tide alal. Mina sain teda tundma juba 
EPA vii mase kursuse aegadel, kui ta koos 
Uudo Järvaniga Lõuna-Eestisse mikroväe-
tiste katsetele sõites Tartus ikka ja jälle 
vahepeatuse tegi ning meid Werneri 
kohvikus kostitas. Hiljem käisime pere-
konniti läbi aastakümneid, kuni tema 95. 
sünnipäevani. Richard Kal met oli ühtlasi 
Uudo Järvani akadeemiline isa üliõpilas-
seltsis Liivika. 

Doktor Kalmet oli nooremale 
põlvkonnale eeskujuks oma erudeeri-
tuse, härrasmehelike kommete, laialdase 
kultuurihuvi, muheda ja humoorika ju-
tustamisoskuse ja veel paljude muude 
omaduste poolest. Teadlasena hindas 
ja nõudis ta korrektsust ja täpsust. Ta 
valdas suurepäraselt mikro elementide 
määramise metoodikaid ja tegi põhilise 
osa analüüsidest ise  – küllap seda vist 

ka tulemuste usaldusväärsuse huvides. Olen näinud tema korralikult ja süsteem-
selt täidetud katse- ja analüüsipäevikuid. Eeskuju võtmist vääris tema mõtteselge 
väljendusoskus teadusartiklite koos tamisel, mille kirjutamist ta jätkas kuni väga 
auväärse eani. Nii näiteks aastail 1991–1998 avaldas ta veel tervelt 7 kõrgetase-
melist tööd ajakirjas Agraarteadus.   

Karl Kaarlit (1923–2006) kui silmapaistvat ja väärikat isiksust mäletan juba 
sellest ajast, kui asusin Sakus tööle. Tollal töötas ta katsemajandite osakonnas 
eliitseemnekasvatuse alal. Pärast töötas vanemteadurina mitmes taimekasvatuse 
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Põllumajandus kan didaat Karl Kaarli õnnitleb põllumajan dus doktor Ric hard Kalmetit 
tema 90. sünnipäeval

osakonnas kuni aastani 2001, mil ta koondati. Eestis peetakse Karl Kaarlit 
õigustatult rapsi kui väärtusliku põllukultuuri maaletoojaks. Põllumeeste hulgas 
oli ta väga tuntud ja hinnatud. Hiljem töötas Karl Kaarli veel mõnda aega mitte-
koosseisulise töötajana EMVI põllukultuuride osakonna juures, jätkates talle nii 
südamelähedasi uuringuid rapsi ja teiste ristõieliste õlikultuuride agrotehnoloo-
gia edasiarendamisel ning panustades selle uurimisvaldkonna järjepidevuse taga-
misele.

Ütleksin, et Karl Kaarli oli lausa fanaatiliselt keskendunud oma uuringutesse 
ja uutesse ideedesse rapsi agrotehnika arendamisel ning kasvatamise juuru-
tamisel. Kuigi meie katsed Üksnurme katsealal tavaliselt ei asunud lähestikustel 
väljadel (minu katsed lubiväetistega paiknesid happelisema mullaga äärealal), 
tuli ta vahetevahel ja kutsus mind oma katseid vaatama, ise õhinaga erinevaid 
katsevariante tutvustades ja oma uutest ideedest rääkides. Just sellise õhinapõhise 
teadmis- ja uurimishimu pärast hindasin ma lugupeetud Karl Kaarlit väga. Oli, 
kellelt ja millest eeskuju võtta!

Minu instituudis  töötamise 54 aasta  jooksul (01.08.1966 – 31.07.2020) on 
asutusel olnud 12 direktorit, kellest nimetaksin eelkõige Ilmar Jürissoni (direkto-
rina 1959–1978), Hindrek Olderit (1994–2000) ja Arvi Kallast (2002–2007). 
Ilmar Jürisson oli tõeline peremees tollasele suurele teadusasutusele koos arvu-
kate katsemajanditega. Ei hakka siinkohal kiitma tema tähtsust, suuri saavutusi, 
suurepäraseid juhiomadusi jne. Meenutan vaid isiklikumat. Mäletan, et hommikuti 
tööle tulles direktor vahel seisis teisel korrusel trepi kohal – loodetavasti mitte 
ainult selleks, et jälgida alluvate õigeaegset tööle saabumist – ja ütles kätlemisel 
alati mõne repliigi. Tundis huvi ka töötaja isiklikes küsimustes: töökohaga rahul-
olemine, korteriolud, lapsed, lasteaiakohad jne. Kui olin kandidaadikraadi ära 
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kaitsnud, hakkas ta kohe pärima edasistest plaanidest ja otse tungivalt soovitama 
ära kaitsta doktorikraad. Talle vastamisel eitasin ma alati sellist eesmärki. 

Pärast suure instituudi (EMMTUI) jagunemist alustas Eesti Maavilje-
luse Instituudi (EMVI) direktorina Hindrek Older. Toimusid olulised muutused 
senistes struktuuriüksustes. Näiteks keemia kesklaboratooriumi baasil moodus-
tati saagi kvaliteedi analüüsi osakond. Direktor määras mind selle juhatajaks – 
vaatamata sellele, et ma kunagi pole igatsenud olla administraator. Targa juhina 
ning tunnustatud ja laia silmaringiga teadlasena ei olnud Hindrek Older kitsi 
hindamaks ja esile tõstmaks kolleegide ja alluvate saavutusi. Aastail 1996–2005, 
mil me olime EPMÜ põllumajandusteaduste ja majandusteaduse doktorinõukogu 
liikmed, sõitsime väga sageli koos Tartusse. Teel vestlesime pidevalt, küll eri-
alastel ja muudelgi teemadel. Nii näiteks sain mina palju targemaks rohusöötade 
ja söötmise teemadel, loodan et ehk temagi agrokeemia, teraviljade väetamise, 
küpsetuskvaliteedi jm küsimustes. Ma ei saa siin mainimata jätta, kui meelitatud 
ma olin tema ütlemisest: „Ma ei teadnudki, et sinuga on nii huvitav ves telda!” 
Ja pean ütlema, et ka meie hilisematel kokkusaamistel lahkelt naeratava Hindrek 
Olderiga on mul alati olnud meeldiv juttu ajada.

EPMÜ põllumajandusteaduste ja majandusteaduse doktorinõukogu viimasel is-
tungil 29.04.2005. Esireas: prof pm-dr Karl Annuk, prof pm-dr Olev Saveli, pm-dr 
Malle Järvan (EMVI), prof pm-dr Aleksander Lember. Tagareas: prof pm-dr Raimo 
Kõlli, prof pm-dr Hindrek Older (EMVI), prof maj-dr Mait Miljan (TÜ), prof maj-dr 
Vambola Raudsepp (TÜ), prof pm-dr Olav Kärt, prof pm-dr Harald Tikk, prof pm-dr 
Ivar Etverk, prof maj-dr Mart Sõrg (TÜ), dots pm-dr Paavo Kaimre
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Valve Laks

Arvi Kallas asus direktorina tööle 2002. aastal, pärast seda, kui EMVI oli 
sunnitud oma laborid ja katsejaamad üle andma Põllumajandusuuringute Kes-
kusele, kust teadlased pidid vajalikud teenused ostma. Järjekordselt muudeti 
EMVI struktuuri, minu ametinimetuseks sai põllukultuuride osakonna juhataja. 
Mäletan, kui suur oli tollal direktori ja meie kõigi pidev närvipinge, et minis-
teeriumipoolsete ümberkorraldusideede tuultes püüda püsima jääda iseseisva 
teadusasutusena Sakus. Suur võitlus ja korduv seletuskirjade kirjutamine aitas 
esialgu säilitada taimekasvatuslike katsete tegemise võimaluse Üksnurmes ja 
Kõbus paiknevatel külvikorraväljadel. Arvi Kallase puhul hindan väga tema tasa-
kaalukust, rahulikkust, soliidsust ja seda, et ta – suheldes osakonnajuhatajatega 
iganädalastel koosolekutel ja pidevalt meili teel – hoidis meid kõigega kursis 
ning arvestas meie seisukohtade ja ideedega. Tema väga suur teene oli ajaloolise 
sisuga juubeliraamatu Eesti Maaviljeluse Instituut 1946–2006 koostamine ja 
juubelipidustuste korraldamine. 

Minu teaduslik tegevus poleks kindlasti olnud nii ulatuslik ilma abilisteta 
katsete ja uuringute läbiviimisel. Tahaksin olulisemad nendest ka ära nimetada.

Kui ma aspirantuuri ajal ja veel mõned aastad hiljemgi kõik vajalikud tööd 
(katsepõllu markeerimine, juurviljade külvamine käsikülvikuga, harvendamine, 
kõplamine, saagi koristamine, juurikate pesemine, keemilised analüüsid jne) 
pidin üksinda ära tegema, siis pärast esimese väitekirja valmimist avanes mul 
võimalus kasutada mahukamate tööde puhul Juuliku katsebaasi töötaja, Räpina 
aianduskooli haridusega Valve Laksi abi. Tegelikult olime head tuttavad juba 
varasemast ajast, kui ma Saku näidissovhoosis menetluspraktikal (1965) olles 
jagasin temaga ühist tuba Saku mõisahoones. Valve oli väga töökas, sportlik, 
optimistlik, nalja ja vigureid armastav.

Meie koostöö sujus väga hästi. Aastail 
1977–1980 oli meil rohkesti tööd Jälgimäe 
poldrialal asuvatel köögiviljade väetuskat-
setel. Porgandi-, peedi- ja kapsakatsed olid 
suurtel katselappidel, sageli isegi kuni kuues 
korduses, sest põtrade-kitsede kahjustuste ja 
köögivilja isevarujate (varaste) tõttu tuli osa 
katselappidest enne koristamist sageli pra-
keerida. Suure osa suvest peaaegu et elasi-
megi katsetel, sest põllu ühes otsas katse-
töödega lõpetades tuli seda (eriti kõplamist) 
juba alustada põllu tei sest otsast. Kaitseks 
vih masaju puhul ja töö riistade hoidmiseks 
oli kohale veetud veoauto furgoon. Liikusime 
jalg ratastega, lõunat pidasime põllul. Valve 
abi köögiviljade  põldkatsetel sain kasu tada 
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hilisematelgi aastatel, samuti kasvuhoonekatsete puhul, kui oli vaja segada kas-
vusubstraate suuremas koguses või pikeerida ja istutada taimi.

Sellel sajandil on minu suurimateks abilisteks olnud Ando Adamson (aastail 
2003–2018), Mati Kuuskla (2004–2015) ja Liina Edesi (2006–2012). Lühiaja-
liselt on katsetöödel abiks olnud ka Tiia Paide, Ago Soasepp ja Arvi Hansson. 

Tänu Andole, kes tegevpõllumehena oli paralleelselt ka teadustöötaja, sain 
ma suure osa teravilja väetuskatsetest läbi viia tootmistingimustes tema põldudel 
Viljandimaal, kasutades intensiivtehnoloogiat ja kaasaegset masinaparki. Ando 
avara mõistuse, suure põllumajanduspraktika, laia silma- ja tutvusteringi tõttu 
olen sageli kindluse mõttes küsinud temalt arvamust oma seisukohtadele või 
järeldustele. Koos Andoga oleme teinud ka mitmeid ettepanekuid taimekasvatust 
puudutava seadusandluse parandamiseks ja täiendamiseks.

Kunagine kursusekaaslane EPA-st Mati Kuuskla (1940–2020) pikaajalise 
staažiga kolhoosiesimehe ja peaagronoomina tuli pensionieas mulle appi põld-
katseid läbi viima ja oli pikematel sõitudel vajaduse korral autojuhiks. Ta oli 
tohutute praktilise töö kogemustega, tugeva loogika ja kindla sõnaga mees, kelle 
peale võisin alati loota. Minu tegemiste ja instituudi käekäigu kohta tundis ta 
huvi kuni oma elupäevade lõpuni. Liina Edesiga töötasime põldkatsetel aastaid 
koos heas üksteisemõistmises. Temast oli suur abi ka katseandmete töötlemisel 
ja PowerPoint esitluste vormistamisel, sest tema, erinevalt minust, oli sellel alal 
õpetust saanud. Pärast PhD kraadi kaitsmist Liina iseseisvus ja meie kontaktid 
harvenesid. 

Heade abilistena tahaksin kindlasti mainida ka Ann Akki ja Lea Lukmet 
Põllu majandusuuringute Keskusest (PMK), kes minu uuringutele teraviljade 

Tootmispõllul Viljandimaal 2012. aastal. Vasa kult: Mati Kuuskla, Liina Edesi ja 
Ando Adamson 
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Veelkord tänan kõiki oma abilisi ja toetajaid! 

Lea Lukme EMVI põllupäeval 2006. 
aastal rääkimas nisu küpsetuskatsetest

kvaliteedi valdkonnas õhinaga kaasa 
elasid. Ann Akki olen tundnud juba Sakus 
tööle asumise esi mesest päevast, sest 
töötasime koos VAL-i söötade grupis. 
Lea Lukme on kauaaegne EPKK tun-
nustatud ekspert pagaritoodete alal. PMK 
taimse materjali laboris tehtud teravilja 
põhjalike kvaliteedianalüüside kõrval 
tegi Lea küpsetuskvaliteedi hindamised 
ja küpsetuskatsed praktiliselt kõikide 
aastail 2004–2010 väävliga väetamise 
katsevarian tide talinisudest. Ta täiustas 
ja arendas edasi küpsetuskatsete me-
toodikaid ning küpsetas leivad Olustvere 
viljelusviiside katse tali rukki saakidest. 
Tänu Leale sain ma palju targemaks nisu- 
ja rukki toodete keerulistes ja oluliselt 
erinevates küpsetusprotsessides. Lea ja 
Anni osa lusel olen avaldanud päris mitu 
kõrge tasemelist teadusartiklit. 
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ELULOOLISI ANDMEID

Malle Maasepp-Järvan, 
sündinud 31. juulil 1943 Viljandis.

        Lapsepõlvekodu: Auksi küla, Lapi talu, elumaja lõunavaade 
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Haridustee: ►
1950–1954 Auksi algkool
1954–1961 C.R.Jakobsoni nimeline Viljandi I keskkool
1961–1966 Eesti Põllumajanduse Akadeemia 
                   agronoomiateaduskond, cum laude
1972–1974 aspirantuur EMMTUI köögiviljanduse osakonna juures

Teenistuskäik  ►
Eesti Maaviljeluse Instituudis: ►

 1.08.1966–1971 agrokeemik Vabariiklikus agrokeemia laboratooriumis
                   ja keemia kesklaboratooriumis
1972–1974 köögiviljanduse osakonna aspirant
1975–1978 köögiviljanduse osakonna nooremteadur
1979–1990 köögiviljanduse osakonna vanemteadur
1991–1992 köögiviljanduse osakonna juhtivteadur
1992–1994 agrokeemia osakonna juhtivteadur
1994–2001 saagi kvaliteedi analüüsi osakonna juhataja
2002–2007 põllukultuuride osakonna juhataja
2008–30.06.2013 taimekasvatuse osakonna vanemteadur 

Eesti Taimekasvatuse Instituudis: ►
1.07.2013–31.07.2020 agrotehnoloogia osakonna vanemteadur

Teadusorganisatsiooniline tegevus: ►
1994–2007 Eesti Maaviljeluse Instituudi teadusnõukogu liige
1996–2005 Eesti Põllumajandusülikooli põllumajandusteaduste ja 
                   majandusteaduse doktorinõukogu liige
1998–2006 Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi eestseisuse liige
2000–2002 Eesti Teadusfondi põllumajandusteaduste ekspertkomisjoni liige

Teaduskraadid: ►
Põllumajandusteaduste kandidaat (PhD) agrokeemia erialal (1978), 
Läti Maaviljeluse ja Põllumajandusökonoomika TU Instituut.
Põllumajandusdoktor (DscAgr) taimekasvatuse erialal (1994),
Eesti Põllumajandusülikool.

Tunnustused: ►
 2011 EV Põllumajandusministeeriumi sinine teenetemärk
 2006 Põllumajandusministeeriumi mälestusmedal Kalevipoeg kündmas
 2005 AS Kemira GrowHow stipendium
 2003 Eesti Maaviljeluse Instituudi mälestusmedal Külvaja
 2002, 2001 ja 1999 nominent Eesti Vabariigi teaduspreemiale põllu-

majandusteaduste valdkonnas
 1995 Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi teadustööpreemia
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Perekond:  ►
abikaasa Uudo Järvan (1939); lapsed: Aare (1967) ja Andres (1969); lapse-

lapsed: Kristjan (1990), Kristiine (1992), Artur (2003), Katariina (2006). 

Hobid:   ►
aiatöö, õmblemine, käsitöö (kangakudumine, silmuskudumine, lapitekid, 

tekstiilitoodete taaskasutus), küpsetamine, ristsõnad, Muhu suvekodu. 

Kodu Sakus

Kontakt: malle.jarvan@gmail.com  
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Malle Järvan  
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