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Tatar sobib hästi
vahekultuuriks.

Vahekultuurid
kaitsevad
ja rikastavad
mulda
Kui põld on taimkatteta, mis toitaineid kinni
hoiaks, toob see kaasa
toitainete leostumise.
Nende kadu saab ära
hoida vahekultuuride
kasvatamisega.
LIINA TALGRE
Eesti Maaülikooli teadlane

ROOSI SOOSAAR
MTÜ Põllukultuuride Klastri tegevjuht

Euroopa temperatuur on viimase kümne aasta jooksul olnud
1,3 °C üle tööstuseelse taseme.
Eestis toob see kaasa muutusi sademetes: talvel kasvab sademete hulk eeldatavasti kuni 80% ja
suvel ennustatakse vähenemist
kuni 10%. Vihmaga viiakse külmumata mullast ära taimetoitaineid, mis võivad jõuda veekogudesse ja põhjavette.
Selle vältimiseks on abi vahekultuuridest, mida kasvatatakse põhikultuuride vaheajal.
Vahekultuuride kasvatamine
mitte ainult ei vähenda toitainete leostumist ja erosiooni, vaid
rikastab mulda orgaanilise ainega, parandades seeläbi mullaviljakust, suurendab mulla mikroobide aktiivsust ja vihmausside
arvu ning nende pikaajalisem
kasutamine külvikorras tõstab
põhikultuuri saagikust ja kvaliteeti. Lisaks surutakse alla umbrohtusid ning väheneb haigusetekitajate ja kahjurputukate arv.

de sobivust erinevaid mullaharimise tehnoloogiaid kasutades
ning väetamise mõju biomassile.
Uuriti ka uusi liike – kesaredist,
talivikki, aleksandria ja inkarnaatristikut, et teada saada nende külmataluvust ning sobivust
meie kliimasse.
Katsed viidi läbi Maaülikooli
katsekeskuses ning Põllukultuuride Klastri liikmete Soone
Farmi, Avanduse Agro, Rannu
Seemne ja Uuetoa Talu tootmispõldudel. Uuriti järgmisi liike ja
nende segusid: talivikk, talioder,
rukis, kaer, tatar, kesaredis, valge
sinep, keerispea, inkarnaatristik,
aleksandria ristik.
Vahekultuurideks sobivad
taimeliigid, millel on kiire kasv,
hea mullakatvus, väike külvisenorm, hilisem õitseaeg, hea vee
kasutamise efektiivsus ja mis on
hõlpsasti kõrvaldatavad. Kui kasvatada vahekultuurina liblikõielisi, näiteks hernes, talivikk, inkarnaatristik, aleksandria ristik,
uba, on boonuseks õhulämmastiku sidumine.

Talvised
vahekultuurid
Talvised vahekultuurid külvatakse kohe pärast varavalmivate kultuuride (taliviljad, varased
suviviljad, varajane köögivili,
hernes) koristust sügistalviseks
perioodiks. Vahekultuuridest
on seda rohkem kasu, mida varem nad külvatakse. Seda ta-

suks teha kohe pärast põllukultuuri koristust. Hea aeg külvamiseks on augusti keskpaigani
ning parima tulemuse annavad
kiire biomassi arenguga vahekultuurid.
Külviga hilinemisel jääb maapealne biomass ja juurestik väiksemaks ning väheneb toitainete
sidumine sügavamatest mullakihtidest. Sel juhul tuleks valida
kiire algarenguga lühikese kasvuajaga kultuure, näiteks kesaredist, valget sinepit ja keerispead.
Vahekultuuride kasvuaeg
peaks olema vähemalt 50 päeva.
Kui efektiivsete temperatuuride
(üle +5°) summa jääb augustis
ja septembris madalaks, moodustub vahekultuuridel suhteliselt tagasihoidlik biomass.

Liblikõielistest
on hea talivikk
Kui kasvatada vahekultuurina
liblikõielisi (hernes, talivikk, inkarnaatristik, aleksandria ristik,
uba), on lisakasu õhulämmastiku sidumine. Eriti oluline on see
maheviljeluses. Liblikõielistest
vahekultuuridest on Eestis seni
peamiselt kasutatud uba ja hernest, mis moodustavad küllalt
suure biomassi ka hilisema külvi
korral.
Katsed näitasid, et Eesti tingimustes sobib talvise vahekultuurina kasvatada talivikki. See
on talvekindel ja alustab kasvu

VA H E K U LT U U R I D

Vahekultuurid
levivad ka Eestis
Maaülikoolis hakati vahekultuure uurima 2008. aastal. Viimased
neli aastat on katseid tehtud
Põllukultuuride Klastri raames.
Katsetati vahekultuuride segusid, et hinnata taimede kasvukiirust, konkurentsitaluvust ja
toitainete sidumist. Hinnati segu-

Miks kasvatada segusid?








Vähenevad kasvatusriskid.
Liigid täiendavad üksteist ja tagavad parema pinnakaetuse.
Liblikõielised segus parandavad lämmastikutoitumist.
Kõrrelised segus aeglustavad lämmastiku vabastamist.
Suureneb mulla mikrobioloogiline mitmekesisus.
Paraneb umbrohtude ja patogeenide allasurumise võime.
Mitmekesistub juureeritiste toime.

MULL AK AIT SE

Põllukultuuride Klaster
Teemad: täppisviljelusmeetodite testimine, katte- ning vahekultuuride kasutamine, orgaaniliste väetiste väljatöötamine, bioloogiline taimekaitse.
Täppisviljeluses katsetatakse keskkonnasäästliku põllumajandustootmise kaugseire lahendusi. Vahekultuuride uurimise
eesmärk on leida segud, mis sobivad kasvatamiseks põhikultuuri
järgselt järelkultuuridena. Orgaaniliste väetiste puhul uuritakse
nende tõhusust.
Kajastatakse ka mullatervise näitajate (füüsikaline ja keemiline koostis, veesidumisvõime, bioloogiline mitmekesisus jm)
hindamise tulemusi, mille eesmärk on hoogustada innovaatiliste
toodete ja tehnoloogiate arendust ning virgutada mulda parandavate agrotehnikate kasutamist.
Allikas: www.soilprotection.earth

vara ning sissekünni ajaks võib
biomass olla kahekordistunud.
Talivikk on väga hea lämmastiku
siduja ka madalamate temperatuuride juures. Varase külvi korral moodustab ta suure biomassi.
Katsetamist vajab, kas otsekülvikuga saaks kevadel külvata vilja
taliviki sisse. Ilmselt tuleks sel juhul taimik muljur-rullidega eelnevalt surmata, muidu lämmatab see külvatava kultuuri.

Ristõielised:
kesaredis ja sinep
Vahekultuurideks sobivad hästi ka ristõielised, millest katses
olid õlirõigas, valge sinep, kesaredis. Nad on kiirekasvulised,
moodustavad suure biomassi
ning koguvad toitaineid ka sügavamatest mullakihtidest. Lisaks
sellele on nad head umbrohu
allasurujad.
Selgus, et kõige massiivsema
ja sügavamale tungivama juure
moodustab kesaredis, mistõttu
on ta võimeline siduma toitaineid mulla sügavamatest kihtidest. Kesaredis hävib püsivate
külmakraadide juures, taim kõduneb talvel ning jätab mulla ko-

bedaks, sobides nii ka otsekülvi
tingimustesse.
Kui külv jääb hilisemaks,
võiks kasutada valget sinepit. Et
vältida taimehaiguste levikut,
tuleb ristõielisi vahekultuurina
kasutades kindlasti jälgida seda,
et ristõieline ei oleks põllul sagedamini kui kord kolme aasta
jooksul.

Kõrrelised
vahekultuurid
Kõrrelised vahekultuurid rukis
ja kaer on sügisel head pinnakatjad, kuid nende juured ei tungi
sügavale mulda ja seega oleks
neid hea kasvatada segus.

Mida mitmekesisem on
sobivatest liikidest
koosnev segu
ja suurem biomass,
seda suurem
on positiivne
mõju.

Tegevus on rahastatud MAK 2014–2020 Innovatsiooniklastri toetusmeetmest.

Talvise vahekultuurina kasvatatakse rohkem rukist hea talvise
pinnakatvuse ja umbrohtude allasurumisvõime tõttu. Otsekülvi
tingimustesse sobib paremini
kaer, mis talvega hävib, kuid jätab maapinnale multšikihi.
Head vahekultuurid on tatar ja keerispea. Seniste katsete
põhjal soovitaks neid kasvatada
segus teiste liikidega. Nad on kiirekasvulised ja võimelised kasutama mullast ka fosforit. Lisaks
sellele ei ole neil meil levinud
põllukultuuridega ühised haigusi ning kahjureid.

Meie põldudele
sobivad segud
Vahekultuure võiks kasvatada
mitte üksikliigi, vaid seguna.
Katsetes uuriti erinevate segude
biomassi moodustumist ja toitainetesisaldust. Iga segu koosnes
kolmest-neljast liigist.
Segu eelis on kasvatusriskide
vähenemine, sest eri kultuurid
reageerivad erinevalt mulla- ja
ilmastikutingimustele. Sellega
kaasneb toitainete leostumise
vähenemine ning mullakaetuse ja bioloogilise mitmekesisuse
suurenemine. Kuna kasvukiirus
on taimeliigiti erinev, saab segudest kasvatada suurema koguse
biomassi. Segusse peaks valima
vähemalt ühe liblikõielise ja juurde erineva kasvukiiruse ning juurestiku sügavusega liike.
Mida mitmekesisem on vahekultuurideks sobivatest liikidest
koosnev segu ja suurem biomass,
seda suurem on positiivne mõju.
Katsetes andis suurima biomassi
ja sidus kõige rohkem toitaineid
segu talivikk (10 kg/ha) + kesaredis (2 kg/ha) + keerispea
(3 kg/ha) + aleksandria ristik
(2 kg/ha).

