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INNOVATSIOONIKLASTRI TOETUSE INNOVATSIOONITEGEVUSE LÕPPARUANNE 
 

1. Elluviidud innovatsioonitegevuse kirjeldus1 
Põhikultuuri järel vahekultuurina kasvatamiseks sobivate liikide ja segude ning nende viljelemiseks 
sobiva agrotehnika välja töötamine.  
Periood: 07.03.2017 – 06.01.2022 
Partner: Eesti Maaülikool  
Inimesed: juhtivad teadlased Liina Talgre ja Enn Lauringson, kaasatud Hille Lass, Helena Madsen, Merili 
Toom, katsetöödel osalesid tudengid Sven Eerik Pärendson, Kervin Adamson ja Karl Egert Sepp. 
 

Klastri töös osalesid Eesti Maaülikoolist: 
Liina Talgre; projekti tegevuste juht, katsete planeerimine, läbiviimine ja tulemuste analüüs ja 
publitseerimine ning levitamine erinevatel õppepäevadel, konverentsidel. Aruannete koostamine. 
Enn Lauringson; katsete läbiviimine, andmetöötlus, tulemuste analüüs ja publitseerimine ning tulemuste 
levitamine õppepäevadel. Aruannete koostamine. 
Hille Lass; katsete rajamine, proovide kogumine ja ettevalmistamine keemilisteks analüüsideks, katsete 
hooldus.  
Helena Madsen; katseandmete kogumine ja analüüs (lapsehoolduspuhkusel) 
Merili Toom osales doktorandina katseandmete kogumisel (katsed toimusid EMÜ ja ETKI põldudel) ja 
analüüsimisel ning andmete publitseerimisel.  
Katsetöödel osalesid ka tudengid Sven Eerik Pärendson, Kervin Adamson ja Karl Egert Sepp. 
 
EESMÄRGID: 
Antud innovatsioonitegevuse eesmärgiks oli selgitada, kas lisaks seni kasvatatud liikidele sobivad meie 
kliimasse ka Euroopas enamkasvatatud vahekultuurid, testiti uute kultuuride kasvatussobivust Eesti 
kliimas;  

a) Selgiti, millised vahekultuuride segud on perspektiivsed kasvatamiseks  Eesti tingimustes, mis 
annavad suurima biomassi saagi ja maksimeerivad seeläbi orgaanilise aine sisendit mulda;  

b) Selgitati, millised liigid ja segud suudavad omastada mullast rohkem toitaineid ja seega 
vähendavad leostumist, mõjuvad positiivselt mulla hüdrofüüsikalistele omadustele ja 
bioloogilisele aktiivsusele;  

c) Selgitati erinevate viljavaheldussüsteemide ja mullaharimistehnoloogiate kasutamisel sobivad 
vahekultuuride liigid ja nende segud;  

d) Katsete põhjal uuriti, kas biomassi moodustamise kiiruse mõjutamisel erinevate sisenditega 
(biostimulaatorid, läga) suureneb vahekultuuride biomassi moodustumist ja toitainete sidumist 
(N, P, K, Mg, Ca).  
 

KATSEAASTATE ILMASTIK: 
Vahekultuuride normaalseks arenguks peaks päevane temperatuur olema vähemalt 9°C ja sademeid 
kasvuperioodil 150–200 mm. Vahekultuuride kasvuperioodil arvestatakse efektiivsete temperatuuride 
summat (efektiivsed temperatuurid on >5 °C), mida rohkem neid koguneb, seda suurema biomassi 
vahekultuurid kasvatavad ja rohkem toitaineid seovad.  
2017. a. vahekultuuride kasvuperioodi efektiivsete (>5 °C) temperatuuride summa oli  536°C ja sademeid 
kogunes 278 mm. Vahekultuuride külviaeg ja sellele eelnenud 10 päeva olid väga vihmased, 
vahekultuuride külvile eelneva kuue päevaga oli sademeid 42 mm. Augusti sademete hulk (64 mm) oli 



madalam pikaajalisest keskmisest (89 mm), septembri ja oktoobri sademete hulk oli lähedane (vastavalt 
72 ja 61 mm) pikaajalisele keskmisele (66 mm). Vegetatsiooniperiood lõppes 20. oktoobril. 
2018. a. vahekultuuride kasvuperioodi efektiivsete (>5 °C) temperatuuride summa oli 779°C ja sademeid 
kogunes 158 mm. Kogu vahekultuuride kasvuperiood oli tavalisest kõrgema temperatuuriga: efektiivseid, 
üle 5 kraadi temperatuure kogunes augusti kuu jooksul 428 kraadi, mis on tavalisest 108 kraadi enam, 
septembris 278 kraadi (tavalisest 101 kraadi enam) ja oktoobris 72 (tavalisest 12 kraadi enam). 
Vahekultuuride kasvuperiood oli sademetevaene; augusti sademete hulk (59 mm) oli 30 mm madalam 
pikaajalisest keskmisest ja oktoobri sademete hulk oli 40 mm madalam kui pikaajaline keskmine. 
Septembris sadas veidi rohkem võrreldes pikaajalise keskmisega. Vahekultuuride seemnete idanemist ja 
tärkamist mõjutas 2018. a. põud: juulis sadas vaid 13 mm ja vahekultuuride külv toimus väga kuiva mulda, 
esimesed sademed tulid alles 12 augustil. Vegetatsiooniperiood lõppes 23. oktoobril. 
2019. a. vahekultuuride kasvuperioodi efektiivsete (>5 °C) temperatuuride summa oli 591°C ja sademeid 
kogunes 114 mm. Efektiivsete temperatuuride poolest oli vahekultuuride kasvuperiood üsna keskmine ja 
sarnane 1922–2017 aastate keskmisele, sademete hulk jäi alla keskmise. 
2020. a. vahekultuuride kasvuperioodi efektiivsete (>5 °C) temperatuuride summa oli 679°C ja sademeid 
kogunes 115 mm. Vahekultuuride kasvuperiood oli sademetevaene; sademete hulk oli nii augustis, 
septembris kui ka oktoobris väiksem võrreldes pikaajalise keskmisega. Vegetatsiooniperiood lõppes 26. 
oktoobril (joonis 1). 
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Joonis 1. Efektiivsete temperatuuride summa (°C) vahekultuuride kasvuperioodil sõltuvalt külviajast. 
 
Vahekultuuride külvijärgseid sademeid oli kõige enam 2017. aastal ning sademetevaesem augustikuu oli 
2019. aastal. 2018. aasta juuli ja augusti esimene pool oli väga sademetevaene ning see mõjutas 
vahekultuuride tärkamist augusti alguse külvidel. 2020. aasta august oli soe ja sademetevaene (joonis 2). 
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Joonis 2. Sademeid (mm) vahekultuuride kasvuperioodil sõltuvalt külviajast. 
 

EMÜ KATSEPÕLLUL LÄBIVIIDUD KATSED: 
1. Vahekultuuride segude katsed 

Katsed vahekultuuride segudega on läbi viidud Eerikal EMÜ katsepõllul, kus uuriti 9 erineva vahekultuuride 
segu biomassi moodustumist ja toitainete sidumise võimet. Iga segu koosnes 3–4 st liigist (tabel 1). Segud 
koostati põhimõttel, et igas segus oleks liblikõieline kultuur (lisakasu õhust seotud lämmastik). 2017. a. 
külvati segud 8. augustil ja eelviljaks oli talinisu, 2018. a. külvati segud 1. augustil ja eelviljaks oli talioder, 
2019.a. külvati segud 6. augustil ja eelviljaks oli varajane oder ning 2020.a. külvati segud 5. augustil ning 
eelviljaks oli varajane oder. 
Eelviljana kasvatatud teravilja põhk purustati ja jäeti põllule. Vahekultuuride biomassi suurus ja toitainete 
sisaldus määrati oktoobris vegetatsiooni perioodi lõpus ja talvituvatel lisaks kevadel vahetult enne kündi. 
Vahekultuuride biomass koguti kõikidel katselappidel kolmes korduses 0,25 m2 raami abil. Vahekultuurid 
sorteeriti liikide viisi, eraldati umbrohud ja peale seda kuivatati  proovid 80°C juures konstantse kaaluni. 
Vahekultuuride biomass on esitatud kuivaine massina (KA kg ha-1). 
Keemilised analüüsid taimede toitainete sisalduse määramiseks teostati Eesti Maaülikooli Mullateaduse 
õppetooli laboris. Taimse materjali proovid kuivatati õhkkuivaks ja jahvatati. Saadud proovist määrati EMÜ 
mullateaduse õppetooli laboris N, P, K, Ca, Mg ja C sisaldus.  
 
Tabel 1. Vahekultuuride segude koostis (kg ha-1) 

Segu 
nr. 

Keeris- 
pea 

Tatar Kesa- 
redis 

Tali- 
vikk 

Hernes Al.ristik Ink.ristik Tali- 
oder 

Rukis Kaer 

1 3   17    30   

2 3     5  30   

3 3  2   3     

4 3 12   30      
5 3  2 10  2     

6 3     5    60 

7 3   17     60  

8   2   4 5   30 

9 3 12  17       

 

Vahekultuuride biomassi saak võib olla aastate lõikes küllaltki varieeruv, sõltudes külviajast ja 
sügisperioodi aktiivsete temperatuuride summast ning sademete hulgast. Samuti mõjutavad biomassi 



suurust segusse valitud liigid. Katsetulemuste põhjal on stabiilsema ja suurema biomassi moodustanud 
segu 5, mis koosnes talivikist (10 kg ha-1)+kesaredis (2 kg ha-1) + keerispea (3 kg ha-1) + Aleksandria ristik (2 
kg ha-1). Sellele järgnesid segu 1, milles oli 17 kg ha-1 talivikki + 3 kg kg ha-1 keerispead ja 30 kg taliotra ning 
segu 9, milles oli 17 kg ha-1 talivikki + 3 kg  kg ha-1 keerispead ja 12 kg tatart (Joonis 3). Kõige suurema 
biomassi segudes on moodustanud keerispea ja kesaredis. Talivikk on meie tingimustes talvekindel ja 
alustab kevadel vara kasvu ning sissekünni ajaks võib biomass olla juba kahekordistunud. Talivikk on väga 
hea lämmastiku siduja ka madalamate temperatuuride juures. Kesaredis moodustab kõige massiivsema ja 
sügavamale tungivama juure, mistõttu on ta võimeline siduma toitaineid ka mulla sügavamatest kihtidest. 
Nii Aleksandria kui ka inkarnaatristik on aeglase arenguga ja väikese konkurentsivõimega ning seetõttu 
jäävad nad segudes alarindesse ja moodustunud biomass on madal (enamasti jäi alla 100 kg KA ha-1). 
Inkarnaatristik võib meie tingimustes talvituda, aga Aleksandria ristik hävib juba mõne miinuskraadi juures. 
Ka kõrreliste vahekultuuride (rukis, kaer, talioder) biomass vahekultuuride segudes kasvatamisel jääb 
tagasihoidlikuks. Kõrrelised vahekultuurid on sügisel head pinnakatjad, kuid nende juured ei tungi sügavale 
mulda ja seega oleks neid hea kasvatada just segus teiste liikidega. Talvise  vahekultuurina kasvatakse 
rohkem rukist, tema hea talvise pinnakaetuse ja umbrohtude allasurumisvõime tõttu. Otsekülvi 
tingimustesse sobib paremini kaer, mis talvega hävib, kuid jätab maapinnale multšikihi. 
Tulemuste poolest erines teistest aastatest 2020. a, kui suurima biomassi moodustasid segud 1 ja 2 (joonis 
3), milles taliodrast ja talivikist ei olnud keerispea  võimsale kasvule konkurentsi ja nad jäid alarindesse. 
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Joonis 3.  Katses olnud segude biomass (kuivainet kg ha-1) 2017–2020. a. Vearibad joonisel tähistavad 
standardviga. 
 

Toitainete sidumise võime sõltus liigist: vahekultuuridest sidusid segudes enam lämmastikku keerispea ja 
kesaredis, sõltuvalt aastast ja biomassi suurusest vastavalt kuni 82 kg ha-1 ja 83 kg ha-1. Õhulämmastikku 
siduv talivikk akumuleeris segudes sügisel kuni 37 kg N kg ha-1, seega sobib ta just segukultuurina 
kasvatamiseks koos mitteliblikõielistega. Mitteliblikõielised seovad mulla lämmastikku ja seguna koos 
kasvatades toimub nii mulla- kui õhulämmastiku sidumine ning mullaviljakuse säilitamine ja parandamine.  
Katseaastate keskmisena oli segudest suurim toitainete siduja segu 5, millel oli ka suurim biomass. Seotud 
toitainete kogus sellel segul oli sõltuvalt aastast 108–401,5 kg ha-1. Segu 5 sidus sõltuvalt aastast N 37–55 
kg ha-1, P 6,7–19 kg ha-1, K 38–185 kg ha-1, Ca 17–129 kg ha-1 ja Mg 10–32 kg ha-1 (Joonis 4). 
2017–2019 .a. sidus kõige vähem toitaineid segu 2. Erandlik oli 2020 .a., kus see segu moodustas kõige 
suurema biomassi ja sidus segudest suurima koguse toitaineid.  Toitainete kogus sellel segul oli sõltuvalt 
aastast 32,8–592 kg ha-1. Segu 2 sidus sõltuvalt aastast N kg 25–101 kg ha-1, P 3–32 kg ha-1, K 17–274 kg ha-

1, Ca 7–171 kg ha-1 ja Mg 2–14 kg ha-1 (Joonis 4). 



 

  

  
Joonis 4. Segude poolt seotud toitainete kogused (kg ha-1) aastal 2017–2020.  
 
Innovatsioonitegevuse tulemusena selgus:  
Vahekultuure peaks kasvatama mitmest liigist koosneva seguna. Segu eelisteks on kasvatusriskide 
vähenemine, sest erinevad kultuurid reageerivad erinevalt mulla- ja ilmastikutingimustele, sellega 
kaasneb toitainete leostumise vähenemine, mullakaetuse (väheneb erosioon) ja bioloogilise 
mitmekesisuse suurenemine. Kuna kasvukiirus on taimeliigiti erinev, siis on erinevatest liikidest segude 
korral võimalik kasvatada suurem kogus biomassi. Kõige suurema konkurentsivõimega liigid antud 
katsete põhjal on keerispea ja kesaredis. Katsetulemuste põhjal on stabiilsema ja suurema biomassi 
moodustanud segu 5, mis sisaldas segudes enim domineerinud liike ja lisaks alarinde moodustavaid liike: 
talivikk (10 kg ha-1) + kesaredis (2 kg ha-1) + keerispea (3 kg ha-1) + Aleksandria ristik (2 kg ha-1). 
Toitainete sidumine oleneb biomassi suurusest: mida suurem biomass, seda rohkem seotakse toitaineid.  
 

2. Külviaja mõju vahekultuuride biomassile ja toitainete sidumisele 
Külviaegade mõju biomassi suurusele ja toitainete omastamisele uuriti viie liigiga (talivikk, kesaredis, 
keerispea, inkarnaatristik, Aleksandria ristik).  Eelviljad külviaegade katsel olid samad, mis segudel. 
Vahekultuurid külvati pärast eelneva kultuuri koristamist ja olenevalt eelvilja valmimise ajast ja 
koristamisest oli mõningane külvaegade erinevus. Külviaegade valik sõltus ka vahekultuuride külviajal 
olnud ilmastikutingimustest. Eelnevast sõltuvalt oli katsetes 3–5 külviaega.  
Kõige hiljem alustati katsega 2017. aastal ning varasem esimene külviaeg oli 2018. aastal, kui juulikuus oli 
pikaajalisest keskmistest näitajatest oluliselt kõrgem temperatuur ja vähe sademeid ning eelvili valmis 
varakult.  
Efektiivseid temperatuure kogunes esimesel, 2017. külviaastal kasvuperioodi lõpuks 536 °C. See oli 
võrreldes teiste katseaastatega 55–243 °C vähem. Viimase külviaja järgselt, kasvuperioodi lõpuni,  kogunes 
2017. aastal vaid 299 °C efektiivseid temperatuure, võrreldes teiste katseaastatega, sama külviajaga 
võrreldes,  45–101 °C vähem.   
Kõige soodsam katseaasta efektiivsete temperatuuride poolest oli 2018, kui esimesest külviajast kuni 
kasvuperioodi lõpuni kogunes efektiivseid temperatuure 779 °C. 
Vahekultuuride külvijärgseid sademeid oli kõige enam 2017. aastal ning sademetevaesem augustikuu oli 
2019. aastal. 2018. aasta juuli ja augusti esimene pool oli väga sademetevaene ning see mõjutas 
vahekultuuride tärkamist augusti alguse külvidel. 2020. aasta augusti soe ja sademetevaene periood 
ilmselt soodustas kahjurite levikut ning taliviki ja kesaredise esimesed külviajad kannatasid kahjurite 
rüüste all. 
 
 



2.1 Vahekultuuride biomassi moodustamine sõltuvalt külviajast 
Kultuuride biomassi saagikus on toodud kuivainena ning seal on arvestatud kogu pinna taimik sh ka 
umbrohud. 2017. aasta katses varieerusid biomassi kuivainesaagid 68–1531 kg ha-1. Suurimad biomassid 
olid 2017. aasta külviaja katsetes talivikil (1531 kg ha-1) ja kesaredisel (723 kg ha-1). Neil kultuuridel oli ka 
hilisema külvi korral (kuni augusti keskpaik) massi vähenemine kõige väiksem. 2017. aastal moodustasid 
kesaredise massist keskmiselt 67% maapealne osa ja 33% juured, hilisema külvi korral jäi juurte osakaal 
madalamaks: juuri 15% ja maapealset osa 85%. Võrreldes külviaegasid, selgus et teisel ja kolmandal 
külviajal vähenes taliviki biomass vastavalt 19 ja 78% võrreldes esimese külviajaga. Kesaredise biomass jäi 
kahel esimesel külviajal samaks, kolmandal vähenes 74%. Inkarnaatristiku ja keerispea puhul esimesed 2 
külviaega usutavalt erinevat biomassi ei andnud. Arvatavasti põhjustas seda eelvilja põhust tingitud 
lämmastiku puudus, mis takistas taimede algarengut. Kõige rohkem mõjutas külviaeg uuritud liikidest 
Aleksandria ja inkarnaatristikut. Aleksandria ristiku  biomass vähenes teisel ja kolmandal külviajal vastavalt 
47 ja 89 % võrreldes esimese külviajaga (Joonis 5). 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Joonis 5. Vahekultuuride biomass (kuivainet kg ha-1) aastatel 2017–2020 sõltuvalt külviajast. Vearibad 
joonisel tähistavad standardviga. 
 
2018. aastal ei esinenud olulisi erinevusi kultuuride biomasside moodustumisel esimesel (1. augustil) ja 
teisel (8. augustil) külviajal (Joonis 5). Selle põhjuseks oli eelnev põuaperiood ja väga kuiv muld esimesel 
külviajal, mis omakorda tähendas seda, et seemnetel ei olnud tärkamiseks piisavalt niiskust. Esimesest 
kaheksanda augustini registreeriti sademeid alla 2 mm.   
Võrreldes külviaegu, selgus, et neljandal ja viiendal külviajal vähenes taliviki biomass vastavalt 50 ja 85% 
võrreldes esimese külviajaga. Kesaredis suutis hilise külvi korral moodustada 715 kg ha-1 biomassi, millest 
võib järeldada, et kesaredis on sobilik vahekultuur ka siis, kui külviaeg jääb augusti lõppu. Kesaredisel 
vähenes protsentuaalselt neljandal viiendal külviajal biomass kõige vähem võrreldes teiste 
vahekultuuridega, vastavalt 30 ja 55%. 
Kõige suuremaks osutus taliviki saagikus 08.08 külvil, kus biomassi saagiks kujunes 2362 kg kuivainet ha-1. 
Võrreldes 2017. aastaga suudeti moodustada taliviki puhul sama külviaja korral 831 kg ha-1 rohkem massi. 
Selle põhjuseks võib eeldatavasti pidada seda, et 2018. aastal koguti efektiivseid temperatuure 
arvestataval hulgal rohkem. Võrreldes 2017. aasta esimest külviaega ja 2018. esimest külviaega, siis 2018. 
aastal oli efektiivseid temperatuure kuni 243 °C võrra rohkem. 
Hea idanemisaegse kuiva mulla taluvusega oli inkarnaatristik, mis kolmel esimesel külviajal ületas 
kesaredise, keerispea ja Aleksandria ristiku saagivõimet. Soodsate ilmastikutingimuste korral ulatub 
inkatnaatristiku saagivõime augusti alguse külvide korral kuni 2000 kg ha-1. Hilisemate külvide korral 
vähenes ka sellel aastal kõige enam Aleksandria ristiku biomassi moodustamine (29.08 külvi korral oli 
biomassi saak 124 kg ha-1). Võrreldes esimese külviajaga moodustus 92% biomassi vähem. 



Suurima saagi moodustas 2019. aasta esimesel külviajal taaskord talivikk – 2306 kg ha-1. Võrreldes 
külviaegu, selgus, et kolmandal ja neljandal külviajal vähenes taliviki biomass vastavalt 39 ja 77% võrreldes 
esimese külviajaga. 
Nii nagu varasematel aastatelgi  moodustasid 2020. aastal kesaredise esimesel külviajal biomassist 
keskmiselt 60% maapealne osa ja  40% juured, hilisema külvi korral jäi juurte osakaal madalamaks: juuri 
18% ja maapealset osa 82%. Nii kesaredisel kui keerispeal oli kolmandal ja neljandal külviajal biomassi 
vähenemine, võrreldes esimese külviajaga, oluliselt väiksem kui teistel katsekultuuridel. Kesaredisel 
vähenes biomass vastavalt 12 ja 60% ning keerispeal 17 ja 55%.  
Ristikutel augusti teise poole külvides biomassi saak oluliselt langes ja 27. augusti külviajal vähenes 
biomass, võrreldes esimese külviajaga, Aleksandria ristikul 86% ja inkarnaatristikul 83%. 
2020. aasta katses suurima saagi moodustasid talivikk teisel külviajal 3490 kg ha-1 ja keerispea esimesel 
külviajal 3445 kg ha-1. Ilmselt suurim saak oleks moodustunud taliviki esimesel külviajal, aga tärkamisajal 
oli väga tugev kärsaka kahjustus (analoogselt oli sellel aastal ka Jõgeva katses). Võrreldes külviaegu, selgus, 
et neljandal ja viiendal külviajal vähenes keerispea biomass vastavalt 54 ja 62% võrreldes esimese 
külviajaga. 
Ristikutel augusti teise poole külvides oluliselt jällegi biomassi saak langes: augusti lõpu ja septembri alguse 
külvides vähenes biomass Aleksandria ristikul 71 ja 90%. Inkarnaatristikul aga kahel viimasel  külviajal 
biomassi ei moodustunud. 
Hilisemal külviajal  väiksem biomassi vähenemine, võrreldes varasemate külvidega, oli kesaredisel, 
keerispeal ja talivikil, suurim aga Aleksandria ja inkarnaatristikul (Joonis 6). 

 
Joonis 6. Külviaja mõju vahekultuuride biomassile, võrreldes augusti alguse külviajaga (%). 
 

2.2 Vahekultuuride biomassiga seotud toitained  sõltuvalt külviajast  
Lämmastiku sidumine vahekultuuride poolt sõltub taimeliigist, biomassi suurusest ja N protsendist taime 
kudedes. Kõige rohkem lämmastikku seoti 2017.a. taliviki biomassiga (I külviaeg): 46,3 kg N (joonis ), ning 
teisi toitaineid seoti 5,6 kg P;  30,5 kg K; 11,3 kg Ca ja 3.8 kg Mg hektari kohta. Heaks lämmastiku sidujaks 
oli ka kesaredis, mis suutis siduda 28 kg ha-1. Parim kaaliumi siduja oli kesaredis (kuni 30,2 kg) ja Ca sidusid 
enam kesaredis ja keerispea. 
Talivikk sidus 2018. aastal kuni 68 kg ha-1 lämmastikku (joonis 7), mis oli eelmise aasta esimese külviajaga 
võrreldes  ligikaudu 20 kg ha-1 rohkem, ning teisi toitaineid sidus vastavalt 8,0 kg P;  49,7 kg K; 19,6 kg Ca 
ja 12,04 kg Mg hektari kohta. Hea  toitainete siduja oli ka kesaredis: 55,0 kg N; 8,1 kg P; 49,2 kg K; 34,5 Ca 
ja 7,4 kg Mg hektari kohta. Kõige vähem toitaineid sidus 2018. aasta katses Aleksandria ristik augusti lõpu 
(28.08) külviga (joonis 7).  
Paremad toitainete sidujad olid 2019. aastal nagu varasematel katseaastatel, talivikk ja kesaredis. Kui 
lämmastikku sidus talivikk kesaredisest enam, siis teisi toitaineid sidusid enam kesaredis ja keerispea (eriti 
K ja Ca). Kesaredis sidus esimese külviaja biomassiga 86 kg kaaliumi hektari kohta ja ka viimase külviaja 
saagiga 40 kg. Keerispea suutis esimese külviaja biomassiga siduda 60 kg kaltsiumi hektari kohta ja ka 
viimase külviaja saagiga arvestatava koguse – 25 kg. 
2020. aastal sidus enam talivikk teisel külviajal lämmastikku 110 kg ha-1. Väga hea oli ka ristikute 
lämmastiku sidumisvõime. Esimesel ja teisel külviajal sidusid ristikud 73–86 kg N ha-1. Väga hea oli 
keerispea toitainete sidumisvõime esimesel ja teisel külviajal: 14–20 kg P; 120–171 kg K; 74–120 kg Ca; 5–
8 kg Mg (joonis 7). 
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Joonis 7. Vahekultuuride biomassiga seotud lämmastiku kogused aastatel 2017–2020  
 

Innovatsioonitegevuse tulemusena selgus: 
Hilisemal külviajal väiksem biomassi vähenemine, võrreldes varasemate külvidega, oli kesaredisel, 
keerispeal ja talivikil. Võrreldes augusti alguse külvidega väheneb nende saagikus augusti 3. dekaadi 
alguse külvidel 20–40%, augusti lõpu külvidel 50–70%. Enam sobivad hilisemateks külvideks kesaredis ja 
keerispea. 
Taliviki ja kesaredise varasemaid, augusti alguse külve, võivad ohustada kahjurid.  
Aleksandria ristikul ja inkarnaatristikul augusti teise poole külvides väheneb oluliselt biomassi 
moodustamine. Võrreldes augusti alguse külvidega väheneb nende saagikus augusti 3. dekaadi alguse 
külvidel 60%, augusti lõpu külvidel 85–90%. Enam mõjutab külviaja hilinemine inkarnaatristiku biomassi 
moodustamist. Seega, ei sobi need liigid sügisese vahekultuurina meie ilmastiku tingimustesse. 
Hea idanemisaegse kuiva mulla taluvusega oli inkarnaatristik. 
Parima umbrohutõrje efektiga kõikidel külviaegadel olid kesaredis ja keerispea. 
Üheaastased ristikud puhaskülvis umbrohtusid tugevalt ja olulise osa biomassist moodustasid 
umbrohud.  
Paremad lämmastiku sidujad on talivikk ja kesaredis. K ja Ca seovad teistest enam kesaredis ja keerispea.  
Varasemate külvidega seovad ka ristikud märkimisväärse koguse lämmastikku, hilistel külvidel on 
toitainete sidumine väga tagasihoidlik.  
 

2.3 Vahekultuuride talvekindlus sõltuvalt külviajast. 
Keerispea, kesaredis ja Aleksandria ristik ei ole talvekindlad.  
Kesaredisel moodustab augusti alguse külvides  maapealne biomass 65% kogu biomassist, augusti lõpu 
külvides aga 82%. Maapealne osa on lämmastikurikkam ja seetõttu N sidumine suurem. Kui aga jätame 
kesaredise talveks kündmata põllule, siis maapealne osa hakkab kiiremini lagunema ja toitaineid võib ka 
leostuda. Maa-alune osa peab väiksematele miinuskraadidele vastu ja laguneb kevadperioodiks ja 
leostumise oht väiksem.  
Taliviki ja inkarnaatristiku talvekindlus sõltub külviajast ja sügisesest biomassi kogusest (joonis 8) 
 



  

 

 

Joonis 8. Vahekultuuride biomass kevadel enne sissekündi sõltuvalt külviajast 2018, 2019, 2020. 
 

Talivikk talvitus kõikidel katseaastatel, kuid talvitumiskindlus oli parem augusti II dekaadi külvides 
võrreldes varasema ja hilisema külviajaga. Taliviki talvitumist võib pärssida varajaste külvide korral 
kahjurite rüüste. Talivikk hakkab kevadel arenema juba madalate pluss kraadide juures. Soodsa talvitumise 
korral moodustub aprilli lõpuks – mai alguseks suurem taliviki biomass võrreldes sügisese kasvuperioodiga.  
Soodsa talvitumise ja kevadise intensiivse kasvu korral seob talivikk kuini 100 kg lämmastikku. 
Inkarnaatristik kõikidel katseaastatel ei talvitunud. Halvemini talvitusid inkarnaatristiku varased ja väga 
hilised külvid.  
Taliviki ja inkarnaatristiku varajaste külvide suur biomass võib soojal ja lumerikkal talvel kahjustuda 
lumiseene tõttu ja taimik talvitub halvasti. Seetõttu oluline on talviste vahekultuuridena kasvatada 
lumiseenekindlamaid sorte.  
 
Innovatsioonitegevuse tulemusena selgus: 
Katseaastate tulemusi arvestades oleks taliviki soodsam külviaeg paremaks talvitumiseks ja kevadise 
biomassi kogumiseks ca 10–15 august, inkarnaatristikul ca 10 august. 
 

2.4 Jõgeval (ETKI) läbi viidud taliviki ja taliherne külviaegade katse 2020/2021 
Külviaja mõju taliviki sortide 'Hungvillosa' (külvisenorm 40 kg ha-1) ja 'Villana' (külvisenorm 50 kg ha-1) ning 
taliherne sortide 'Pandora' ja 'Arkta' (külvisenorm 100 id tera m2) biomassile ja N sidumise võimele hinnati 
Jõgeval, Eesti Taimekasvatuse Instituudis katseaastatel 2020/2021. Katse rajati 12 m² suuruste 
katselappidena randomiseeritult neljas korduses. Vahekultuurid külvati 5 erineval külviajal: 7., 14., 21., 28. 
augustil ja 4. septembril. Vahekultuuride maapealne ja -alune biomass määrati oktoobri lõpus ning 
talvituvatel liikidel ka 3 korral kevadel: 30. aprillil, 11. mail ja 18. mail ning väljendati kuivaines (kg ha-1). 
Lämmastiku (N) sisaldus määrati Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia laboris. 
2.4.1. Biomassi moodustumine ja N sidumine sügisel 
Efektiivseid temperature oli 7., 14., 21., 28. ja 4. augusti külvides kasvuperioodil kogunenud vastavalt 650, 
565, 482 ja 408 ja 348. 
Esimese külviajal (7. august) jäid taliviki ja taliherne biomassid väikeseks, sest enamus tärganud taimedest 
hukkus kahjurite tõttu. Talihernes oli vähem kahjustatud ja moodustas veidi suurema biomassi (400–450 
kg ha-1) kui talivikk (120–150 kg ha-1). Ka taliherne N sidumise võime (18 kg ha-1) oli suurem võrreldes 
talivikiga (6–12 kg ha-1). 



Kõige suuremad vahekultuuride biomassid olid moodustunud 2. külviaja korral. (14. augustil). 14–28 
augustil külvatud taliviki sordi 'Hungvillosa' biomassid (916–1790 kg ha-1) olid sarnased mõlema taliherne 
sordiga (855–1796 kg ha-1). Väikseimaks jäi taliviki sordi 'Villana' biomass (572–1438 kg ha-1). Viimasel 
külviajal olid taliherne sordid suurema biomassi (340–348 kg ha-1) N sidumise võimega (15 kg ha-1) 
võrreldes taliviki sortide biomassi (141–227 kg ha-1) ja N sidumise võimega (6–10 kg ha-1). 
2.4.2. Biomassi moodustumine ja N sidumine kevadel 
Taliviki sortidest talvitus vaid 'Villana' ja taliherne mõlemad sordid talvitusid osaliselt vaid viimasel külviajal. 
Märtsi algusest kuni esimese biomasside määramiseni, 30. aprillil, oli efektiivsete temperatuuride summa 
55 °C, mis ei võimaldanud taimede piisavat kasvu ja biomassid jäid sügisega sarnaseks. Taliviki biomass oli 
erinevatel külviaegadel suurenenud 53–100 kg ha-1 võrra. Vaid viimasel külviajal talvitunud taliherne taimik 
oli talvega osaliselt kahjustunud ja biomass oli vähenenud võrreldes sügisega 137–162 kg võrra.  
Teise biomassi määramise ajal (11. mail) oli efektiivseid temperatuure kogunenud 76 °C ja taliviki biomass 
oli võrreldes sügisega suurenenud 322–515 kg ha-1. Taliherne viimase külviaja biomass oli jällegi veidi 
vähenenud (38–49 kg ha-1 võrra). Taliviki N sidumise võime oli 4–20 kg ha-1 võrra suurenenud ning 
talihernel oli veidi väiksem (5 kg ha-1 võrra). 
Kõige suurema biomassi (1872 kg ha-1) ja N sidumise võimega (83 N) oli 14. augustil külvatud talivikk. 21. 
augustil külvatud taliviki biomass oli 1736 kg ha-1 (62 N) ja 28 augustil külvatuna olid need vastavalt 1086 
kg ha-1 ja 41 kg ha-1. Kõige väiksem oli esimese külviaja (7 august) ja viimase külviaja (4. september) talivikk 
vastavalt 440 ja 568 kg ha-1, mille N sidumise võime oli vastavalt 15 ja 20 kg ha-1. Viimase külviaja talihernes 
oli väikseim (285–310 kg ha-1), sidudes väikseima koguse N (10 kg ha-1). 
Kolmandal biomassi kogumisel (18. mai) oli efektiivsete temperatuuride summa 165 °C ja taliviki biomass 
suurenenud võrreldes sügisega 768–1074 kg ha-1. 
Kõige suurema biomassi ja N sidumise võimega oli teise külviaja (14. august) talivikk (vastavalt 2690 ja 133 
kg ha-1), 21. ja 28. augustil külvatud taliviki biomass oli vastavalt 2250 ja 1646 kg ha-1 sidudes N vastavalt 
99 ja 68 kg ha-1. Taliviki biomass ja N sidumise võime oli väikseim esimesel (7. august) (887 ja 34 kg ha-1) ja 
viimasel külviajal (4. september) (1011 ja 38 kg ha-1) Talihernes viimasel külviajal oli väiksema biomassi 
(610–642 kg ha-1) ja N sidumise võimega (20 kg ha-1). 
 
Innovatsioonitegevuse tulemusena selgus: 
Augusti alguses külvatud talihernes ja talivikk hukkusid suures osas kahjurite tõttu. 
Vahekultuuride biomass ja N kogus vähenesid (alates 2. külviajast) külviaja hilinemisel.  
Taliherne sordid 'Pandora' ja 'Arkta' kõikidel külviaegadel sarnase biomassi ja N sidumise võimega. 
Sügisel moodustas taliviki sort 'Hungvillosa' suurema biomassi ja oli suurema N sidumise võimega kui 
'Villana', kuid ei talvitunud. Talihernes 'Pandora' ja 'Arkta' talvitusid osaliselt vaid viimase külviaja 
korral. 
Talivikk 'Villana' oli kevadel suurema biomassi ja N sidumise võimega võrreldes talihernega. 
 

3. Biostimulaatorite mõju vahekultuuride biomassile ja mikroobide aktiivsusele 
2017. aastal rajati EMÜ katsepõllule vahekultuuride katse, mille eesmärgiks oli biostimulaatorite mõju 
uurimine vahekultuuride biomassi suurusele. Katses kasutati preparaati EM (1l 100 kg seemnete kohta)ja 
UBP 110™ (2% lahus), millega töödeldi vahekultuuride seeme 5 tundi enne külvi. Kontrollvariandina külvati 
töötlemata seeme.  Katse kultuurideks olid talivikk ja Aleksandria ristik ning nende segu talirukkiga.  
Vahekultuuride biomass koguti oktoobri lõpus enne vegetatsiooniperioodi lõppu 0,25 m2 suuruselt alalt 
vahetult enne vahekultuuride sissekündi. 
Mõlemad preparaadid peaksid lisaks taime toitainetega varustamisele suurendama taimede 
stressitaluvust ja ainevahetusaktiivsust, suurendades seeläbi saaki ja parandada saagi kvaliteeti. Meie 
katsetulemused näitavad, et nende kahe preparaadi kasutamine seemnete töötlemisel ei suurendanud 
usutavalt biomassi saaki, kuid võib täheldada tendentsi, et UBP 110™ on mõningane positiivne mõju viki - 
rukki ja ristiku - rukki segule (joonis 9).  



 
Joonis 9. Preparaatide UBP 110™  ja EM mõju vahekultuuride biomassile (kuivainet kg ha-1). Vearibad 
joonisel tähistavad standardviga. 
 
2018. aastal korraldati EMÜ laboris katse, kasutati bakterpreparaati Bioorg EMO (0,1 l t-1) ja vees 
lahustuvat mükoriisat , millega töödeldi vahekultuuride seeme vahetult enne külvi. Katse kultuurideks olid 
talivikk ja kaer. Taimiku tärkamist ja arengut hinnati visuaalselt 1x nädalas 3 nädala vältel. Biomass kaaluti 
4 nädalat peale katse rajamist. Mikroobide aktiivsuse (FDA) määramiseks kasutati fluorestseiini diatsetaadi 
(FDA) hüdrolüüsi spektrofotomeetrilist meetodit.   
Katse näitas, et nende kahe preparaadi kasutamisel ei olnud usutavat mõju kultuuride biomassi suurusele. 
Katsest selgus, et kõige suurem mulla mikrobioloogiline aktiivsus (FDA) ilmnes igasuguse töötluseta 
variantides. Töödeldes põllumulda külvatud seemneid kas bakterpreparaadi või mükoriisaga, 
mikrobioloogiline aktiivsus mullas isegi vähenes. 
Mõlema preparaadi kasutamisel võis täheldada taimede ühtlasemat tärkamist võrreldes töötlemata 
variandiga.  
 

Innovatsioonitegevuse tulemusena selgus: 
Vahekultuuride seemnete töötlemine biostimulaatoritega enne külvi ei suurenda biomassi saaki ega 
seotud toitainete kogust.  
Bakterpreparaadid ei toimi mulla liigniiskuse ja madala temperatuuri korral. 
Täiendavate biostimulaatorite kasutamine seemnete töötlemiseks on vajalik eelkõige tingimustes, kus 
mulla huumusesisaldus ja looduslik mikroobide aktiivsus on madal. 
 

4. Vahekultuuride mõju mulla omadustele ja –elustikule 
Kuna vahekultuuride mõju mullale ja mulla elustikule ei avaldu vahekultuuride üheaastase kasvatamise 
järel, vaid muutused toimuvad vahekultuuride pikemaajalisel kasvatamisel külvikorras, kasutati mulla ja -
elustiku analüüsiks 2018–2020.a. EMÜ pikaajaliselt külvikorrakatselt kogutud andmeid. Katse on rajatud 
2008. aastal Eerika näivleetunud mullaga katsepõllule. Külvikorras järgnesid üksteisele viis kultuuri: oder  
ristiku allakülviga, punane ristik, talinisu, põldhernes  ja kartul. Vahekultuurina külvati pärast talinisu 
koristust 2018–2019.a. rukki ja  talirüpsi segu, pärast hernest talirüpsi ning pärast kartulit rukis, 2020 aastal 
lisati kõigisse vahekultuuri variantidesse keerispea. Mullaproovid võeti enne vahekultuuri sissekündi aprilli 
lõpus 20 cm sügavusest mullakihist ja vihmausside arvukus ning biomass määrati oktoobris. Mulla 
toiteelementide sisaldus (P, K, Ca ja Mg) määrati Eesti Maaülikooli Mullateaduse õppetooli laboris AL 
meetodil ning mulla orgaanilise süsiniku (Corg) määramine toimus Tjurini meetodi alusel. Mikroobide 
hüdrolüütilise aktiivsuse määramiseks kasutati fluorestseiini diatsetaadi (FDA) hüdrolüüsi 
spektrofotomeetrilist meetodit ning nende mitmekesisuse määramiseks PLFA meetodit.   
 

Innovatsioonitegevuse tulemusena selgus: 
Pikemaajaline vahekultuuride kasvatamine suurendas oluliselt mulla orgaanilise süsiniku sisaldust 
võrreldes variandiga, kus vahekultuure ei kasvatatud. Vahekultuuride kasvatamisel külvikorras vähenes 
mulla happesus. Vahekultuuride mõjul suurenes mikroobide aktiivsus ja biomass ning vihmausside 
arvukus. Mikroobide biomass suurenes kõigis uuritud mikroobide rühmades (gram-negatiivsete ja gram-
positiivsete bakterid, aktinobakterid ja seened). 
Vahekultuuride kasvatamine külvikorras soodustas N, Ca, Mg sisalduse tõusu mullas, samas mulla P ja 
K sisaldust vahekultuuride kasvatamine ei mõjuta.  



Vahekultuuride mõjul vähenes mulla lasuvustihedus, mis loob soodsamad tingimused taimejuurte 
arenguks. Vahekultuuride pikaajalise kasvatamisega paranes mulla struktuursus ja seega kasvas 
mullaosakeste veesidumisvõime, mis tõstab mulla vastupidavust põuale.   
 

5. Vahekultuuride mõju järgneva kultuuri saagile 
Talviste vahekultuuride puhaskülvide järgi külvati suvioder, võrdluseks kasutati vahekultuurita 
katsevarianti. Talviste vahekultuuride järel suurenes suviodra saak usutavalt vaid 2018. aastal kesaredise 
ja taliviki variandis (vastavalt 460 ja 340 kg ha-1 võrra). Kesaredise biomass ja N sidumise võime sügisel oli 
vastavalt 3841 oli 102 kg ha-1. Kevadine taliviki biomass ja N sidumise võime oli vastavalt 2689 ja 83 kg ha-

1). 2017. ja 2019. aastal variantide vahel küll usutavaid erinevusi ei olnud, kuid talivikk ja kesaredis mõjusid 
tendentsina saaki suurendavalt. 
Suviodra saak 2020. aastal ei olnud ühegi vahekultuuri järgselt usutavalt erinev, jäädes sarnaseks 
kontrollvariandile, kus vahekultuuri ei kasvatatud. Taliviki biomass oli 2020. aastal enne sissekündi 2720, 
2550 ja 1959 kg ha–1 vastavalt 1., 2., ja 3. külviajal ja N sidumise võime oli 88 kg ha–1 1. ja 2. külviajal ning 
62 kg ha–1 3. külviajal.  
 
Innovatsioonitegevuse tulemusena selgus: 
Vahekultuuride mõju järgneva kultuuri saagile sõltub liigist ja tema N sidumise võimest. Positiivselt on 
aastate lõikes mõjutanud saaki kesaredis ja talivikk.  
 

6. Tootjate põldudel läbiviidud katsed: 
Klastri liikmetest toimusid katsed Rannu Seeme OÜ, OÜ Uuetoa talu, Soone farm OÜ, Avanduse Agro OÜ 
põldudel. Lisaks koguti 2020.a. katseandmed FIE Üllar Kaaveri põldudelt. Klastri liikmed rajasid 
tootmispõldudele katsed ja nõustasid seemnesegude koostamisel. Vahekultuuride kasvatamise huvigruppi 
kuulusid veel  Adrijan OÜ, FIE Sukahärma Märdi talu ja Smart Agri OÜ, kes osalesid infopäevadel ja 
nõustasid segude koostamisel. Katsetulemuste levitamisse panustas  2021.a. Janek Eerik, kelle põldudel 
toimus õpiringi kokkusaamine (mahetootja, kasvatab vahekultuure alates 2018.a.) 
6.1 Mineraalväetisega väetamise katsed Rannu Seeme OÜ põllul (2017.a.) ja OÜ Uuetoa talu põllul 
(2020.a.).  
Eesmärgiks oli hinnata mineraalväetisega väetamise mõju vahekultuuride segu biomassi suurusele ja 
toitainete sidumisvõimele. 
Rannu Seeme OÜ katses kasutati kahte segu: 

1. 30 kg ha-1 hernest+3 kg keerispead ja 12 kg tatart 
2. 17 kg ha-1 talivikki+3 kg keerispead ja 12 kg tatart 

Katse mullaks oli kahkjas muld (Stagnic Luvisol WRB 2002). Mõlemale segule anti 30 kg ha-1 lämmastikku. 
Võrdluseks kasutati väetamata varianti. Vahekultuuride biomassid koguti oktoobri II pooles, 
vegetatsiooniperioodi lõpus.  
Väetamine segude biomassile usutavat mõju ei avaldanud. Mõningane positiivne mõju avaldus segus, kus 
kasvatati talivikki (Joonis 10).  
Sõltumata väetamisest, moodustas suurema biomassi segu 1. Biomassi suuruseks kujunes 2749–2840 kg 
ha-1 kuivainet. Toitained seoti selle seguga järgmiselt: N 84,8 kg ha-1; P 15,9 kg; K 113,2 kg; Ca 47,9 ja Mg 
10,4 kg ha-1. Mulda viidi kuni 1067 kg ha-1 süsinikku. 
Teine segu mis koosnes talivikist, keerispeast ja tatrast moodustas väetades biomassi 2410 kg KA ha, mis 
on ligi 300 kg suurem kui väetamata variandil. Toitained seoti vahekultuuri väetamise korral järgmiselt: N 
74,1 kg; P 13,4 kg; K 103,7 kg; Ca 42,3 ja Mg 8,9 kg ha-1. Mulda viidi 931 kg ha-1 süsinikku.  



 
Joonis 10. Erinevate segude biomass (kuivainet ka ha-1) sõltuvalt lämmastikuga väetamisest. H-30 kg ha-1 
hernest+3 kg keerispead ja 12 kg tatart; V- 17 kg ha-1 talivikk+3 kg keerispead ja 12 kg tatart. Vearibad 
joonisel tähistavad standardviga. 
 
2020.a. rajati väetuskatse OÜ Uuetoa talu põllule.  Eelvili oli talioder ja vahekultuur külvati 29.07.2020. 
Vahekultuuri segusse võeti keerispea 2,6 kg, kesaredis 2 kg, inkarnaatristik 4,32 kg, tatar 14 kg ja talivikk  
16,5 kg ha-1. 18.08 väetati vahekultuuri taimikut vedelväetisega KAS 32 70 l ha-1, võrdluseks kasutati 
väetamata varianti. Katseala muld oli valdavalt leostunud ja leetjas muld (Ko ja KI) ning mulla pH 6,1.  
Väetamine vahekultuuri segu biomassi suurust ei mõjutanud, biomass väetades oli 3954 ja väetamata 
variandis 4088 kg ha-1 (Joonis 11). Väetamata ja väetatud segudega seoti ha-1 vastavalt 112–120 kg N, 17–
17,5kg P, 130–132 kg K, 48–53 kg Ca ja 8,2–8,3 kg Mg.  

  
Joonis 11. Vahekultuuride segu (keerispea, kesaredis, inkarnaatristik, tatar ja talivikk) biomass (vasakul) 
(kuivainet ka ha-1) ja seotud toitained (kg ha-1) (paremal) sõltuvalt lämmastikuga väetamisest. 
 

6.2. Vahekultuuride väetamine vedelsõnnikuga Soone farm põldudel. 
Uurimistöö eesmärgiks oli hinnata lägaga väetamise mõju vahekultuuride segu biomassi suurusele ja 
toitainete sidumisvõimele. Põldkatsed viidi läbi Lukel (2018) ja Meeril (2019) asuvatel põldudel. Mõlemal 
aastal oli katse mullaks kahkjas muld (LP).  
Vahekultuuride segusse võeti 2 kg kesaredist +3 kg Aleksandria ristikut +3 kg keerispead. Vahekultuuride 
segu oli veise lägaga ja ilma. Katse rajati 2019.a. 24. augustil ja 2020.a. 2. septembril külvikuga Cross Slot. 
Mõlemal aastal anti vahetult enne külvi põllule vedelsõnnikut normiga 30 t ha-1, eelviljaks oli talinisu. 
Vahekultuuride biomassid koguti oktoobri II pooles, vegetatsiooniperioodi lõpus. 
Tulemustest selgus, et mõlemal aastal suurendas veise vedelsõnnikuga väetamine usutavalt 
vahekultuuride biomassi võrreldes väetamata alaga (Joonis 12). Vedelsõnnikuga väetatud segu biomassist 
suurima osa moodustas mõlemal aastal kesaredis -   kuni 621 kg KA ha-1 2019.a. Aleksandria ristiku biomass 
jäi segus kõige väiksemaks. Mõlemal aastal parandas vedelsõnnikuga väetamine vahekultuuride toitainete 
omastamist: seotud kaaliumi kogused 2018. aastal olid väetatud ja väetamata variantides vastavalt 50,6 
kg ha-1 ja 36,3 kg ha-1. Lämmastiku puhul olid kogused vastavalt 34,9 kg ha-1 ja 26,7 kg ha-1. Fosfori, kaltsiumi 
ja magneesiumi kogused väetatud ja väetamata variantide vahel oluliselt ei erinenud. 2019.a. jäid seotud 
toitainete kogused madalamaks võrreldes eelmise aastaga. Mõlemal katseaastal oli kesaredis segus olnud 
kultuuridest kõige parem toitainete siduja. 



  
Joonis  12. Vahekultuuride segu (kesaredis, keerispea ja Aleksandria ristik) biomass kg ha-1 vedelsõnnikuga 
väetades ja vedelsõnnikuta 2018. ja 2019.aastal. Erinevad tähed märgivad statistiliselt olulist erinevust 
väetatud ja väetamata variandi vahel (Fisher LSD test, p < 0,05). Vearibad joonisel tähistavad standardviga. 
 
Innovatsioonitegevuse tulemusena selgus: 
Sügisel vahekultuuri külviga samaaegselt mulda viidud vedelsõnnik suurendab vahekultuuride biomassi 
ja toitainete sidumist.  
Mineraalväetisega vahekultuuride väetamine biomassi suurust ja toitaine omastamist ei mõjutanud. 
 

6.3 Vahekultuuride segude biomassid tootjate põldudel 
2018 –2020. aastal toimusid katsed vahekultuuride segude uurimiseks 3 tootja juures (1 Tartumaal ja 2 
Lääne-Virumaal).  
6.3.1 Katsed Tartumaa tootmispõldudel 
Katsed biomassi suuruse ja toitainete sidumise määramiseks rajati Rannu Seeme OÜ põllule  
2018–2020 .a. kahe seguga: esimene koosnes tatrast 12 kg ha-1 + keerispea 3 kg ha-1+ talivikist 30 kg ha-1 

ja teises segus kasutati hernest 30 kg ha-1 +3 kg ha-1keerispead ja 12 kg ha-1 tatart. Katsed rajati kohe peale 
taliteraviljade koristust augusti esimestel päevadel. Katsepõldudel oli kahkjas muld (Stagnic Luvisol WRB 
2002). Vahekultuure ei väetatud. Proovid koguti oktoobri lõpus. Katseaastad kinnitavad, et segu, milles 
kasvatati hernest (segu 1) moodustas suurema biomassi võrreldes seguga, milles oli talivikk (segu 2).  
Sõltuvalt aastast jäi segu 1 biomass vahemikku 1,76–4,55 t KA ha-1 ja segul 2 vastavalt 1,22–2,76 t KA ha-1. 
2018 .a. oli Tartumaal sademeid vähe ja see mõjutas eriti  segu 2 biomassi: võrreldes segu ühega oli 
biomass 73% väiksem. 2019. ja 2020 .a. oli biomasside erinevus vastavalt 9 ja 20% (Joonis 13).  

 
Rannu Seeme OÜ, 2018 

 
Rannu Seeme OÜ, 2019 

  



2020 Rannu Seeme, OÜ  Üllar Kaaver FIE, 2020 
Joonis 13. Segude biomassid (KA kg ha-1)Tartumaa tootmispõldudel. Rannu Seeme OÜ põldudel 2018-
2020.a. Segu 1: tatar 12 kg + keerispea 3 kg + talivikk 30 kg ha-1 ja segu 2: hernes 30 kg +3 kg keerispea 
+12 kg tatar ha-1. Üllar Kaaver FIE põldudel 2020.a. segu 1: tatar+ Aleksandria ristik+keerispea ja segu 2: 
tatar+Aleksandria ristik. Vearibad joonisel tähistavad standardviga 
 
Rannu seemne tootmispõldudel läbiviidud katsetes seoti segu 1 poolt kuni 88 kg N, 15 kg P, 114 kg K, 88 
kg Ca ja 9 kg Mg ha-1. Segu 2 biomass jäi madalamaks ja seega seoti ka vähem toitaineid: 75kg N, 12 kg P, 
85 ka K, 57 kg Ca ja 8 kg Mg ha-1. 
Vahekultuuride proovid koguti ka FIE Üllar Kaaveri põldudelt, kus kasvatati kahte segu: segu 1: tatar 20kg 
+ Aleksandria ristik 3 kg + keerispea 3 kg ha-1 ja segu 2: tatar 20 kg + Aleksandria ristik 3 kg ha-1. külvieelselt 
hariti põldu põimäkkega ja segu külvati 03.08.2020. Eelviljaks oli talioder, millele kevadel anti 
vedelsõnnikut. Segu 1 biomassid olid segul  2,36 t ha-1 KA ja segul 2 veidi suurem – 2,60 t ha-1 KA (joonis 
13). Toitaineid seoti nende segude poolt vastavalt 48–70 kg N, 12–9 kg P, 90–85 kg K, 68–37 kg Ca ja 8–7 
kg Mg ha-1 (joonis 13). Kuna segus 1 oli kõige suurema biomassiga keerispea, siis oli ka selle segu N 
sidumine madalam võrreldes segu 2-ga, milles kõige suurema biomassi moodustas Aleksandria ristik. P, K, 
Ca ja Mg kogus jäi vastupidiselt lämmastikule segus 2 madalamaks võrreldes seguga 1.  
2018.a. rajas Rannu Seeme OÜ põllule, mida valmistati ette maasika kasvatuseks, vahekultuuride segu 
katse, mis külvati 17.07.2018. Katses kasutati segu, mis koosnes tatrast 12 kg + keerispea 3 kg + põldoast 
30 kg ha-1. Eelviljaks oli mustkesa, mis oli sügavalt kevadest saati mitu korda haritud ja niiskus oli veel 10 
cm sügavusel. Selle katse biomassid koguti 13. septembril enne taimiku sissekündi. Biomassi suurus oli 4,5 
t ha-1, milles tatart oli 2,7 ja keerispead 1,5 t ha-1 KA. Kuna taimik on väga hea konkurentsivõimega, siis 
põllul umbrohtu praktiliselt ei esinenud. 
6.3.2 Katsed Lääne-Virumaa tootmispõldudel 
Avanduse Agro OÜ tootmispõldudel kasvatati vahekultuure 2018–2020.a. otsekülvi tehnoloogiat 
kasutades. Katseala muld oli valdavalt leostunud ja leetjas muld (Ko ja KI). Eelvili oli talinisu.  2018.a. külvati 
31.juulil järgnev segu: varane oder 40 kg + suvivikk 4 kg + keerispea 2,2 kg + valge sinep 3,4 kg + kesaredis 
2 kg ha-1. Põllul kasutati kevadel 05.05.2018 herbitsiidi Monitor. Ilmselt oli vahekultuuri tärkamine ja kasv 
mõnevõrra selle tulemusena pärsitud. Vahekultuure ei väetatud. Lääne-Virumaal sadas augusti algul 
rohkem ja vahekultuuride biomass oli suurem kui Tartumaal. Segu biomassi suuruseks kujunes 3,3 t ha-1 

KA. Kõige suurem biomass segus oli valgel sinepil 1,76 t ha-1 KA. Biomassi moodustus 3.33 t KA ha-1 (joonis 
14). 
2019 .a. rajati vahekultuur viki ja kesaredise seguna. Tärkas ainult kesaredis ja segu biomass jäi alla 1 t ha-

1 (joonis 14) ja seoti N 21,5 kg ha-1. Ilmselt kahjustasid liblikõielist kärsakad, mille tulemusena taimed 
varases kasvufaasis hävisid. Teine põhjus võib olla selles, et herbitsiidi jäägid (MCPA osja tõrjeks enne 
vahekultuuri külvi) kahjustasid vikki.  
2020 .a. rajati katse põllule, kus eelvili oli talinisu. Vahekultuuriks külvati segu, milles oli taliodra/talinisu 
segu 50/50 40kg ha-1, keerispead 2 kg, tatart 12 kg, kesaredist 1,5 kg ja punast ristikut  1,5 kg ha-1. Segu 
külvati juuli lõpus. Segu biomass oli 1571 kg ha-1 KA. Suurima biomassi segus moodustas kesaredis  986 kg 
ha-1 KA ja kõige väiksema biomassi punane ristik. Toitaineid seoti  N 41,1 kg, P 7,0 kg, K 72,7 kg, Ca 34,3kg 
ja Mg 3,0 kg ha-1. 
OÜ Uuetoa talu põldudele rajati 2018.a. katse kolme erineva vahekultuuride seguga.  
Segu nr 1, milles külvati  keerispead 5,42, kesaredist 1,67, inkarnaatristikut 1,50, hernest 4,67, seradella 
2,33 ja talivikki 8,33 kg ha-1.  
Segu 2 koosnes keerispeast 2,17, kesaredisest 1,67, inkarnaatristikust 3, Aleksandria ristikust 2,5, hernest 
23,33 ja tatrast 11,67  kg ha-1.  
Segu nr 3 milles külvati  keerispead 1,46, kesaredist 3,13,  seradella 4,38 ja talivikki 6,25 kg ha-1. 
Eelviljaks oli Talinisu `Fredis`, vahekultuurid külvati 28. juulil otsekülvi tehnoloogiat kasutades 25 cm 
reavahega. Talinisu põhk koristati enne vahekultuuride külvi. Vahekultuure ei väetatud.  
Katse tulemustest selgus, et suurima biomassi andis segu 1, mille biomass oli  4,2 t ha-1 KA. (Joonis 14). 
Kõige suurema biomassi selles segus moodustasid kesaredis (1,4 t ha-1 maapealset osa ja 0,7 t ha-1 juuri 
KA) ja talivikk (0,8 t ha-1 KA). Segus 1 ja 3 kasutatud seradella jäi alarindesse ja tema biomass jäi väga 
madalaks võrreldes kõigi teiste liikidega.  



2019 .a. rajati katsed seguga, mille koostises oli keerispea 2,6 kg, kesaredis 2,5 kg, Aleksandria ristik 2,4 kg 
ja talivikk 12,5 kg ha-1. Katsepõllud külvati 01.08 ja 08.08 (joonisel 14 vastavalt OÜ Uuetoa talu 1 ja 2). 
Katsepõldude biomassid jäid suhteliselt madalaks ja hilisema külvi korral oli biomass 58% madalam 
võrreldes varasema külviga (joonis 14).  
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Joonis 14. Segude biomassid (KA kg ha-1) Lääne-Virumaa tootmispõldudel 2018 ja 2019.a. Vearibad 
joonisel tähistavad standardviga. 
 
Innovatsioonitegevuse tulemusena selgus: 
Sõltuvalt mullaharimise tehnoloogiast saab iga tootja koostada segud, mis on efektiivsed just nende 
mullastikku arvestades. 
Suvised vahekultuurid sobivad kasvatada taliviljade (raps/rüps/ talinisu ees), parandades mullaomadusi 
ja surudes alla umbrohtumust. Suvine vahekultuur sobib näiteks mahetootmisse põldudele, kus on 
probleem umbrohtudega, asendama mustkesa. 

2. Hinnang innovatsioonitegevuse lõppeesmärgi saavutamisele2 
Innovatsioonitegevuse tegevused viidi läbi vastavalt planeeritule ja lõppeesmärk saavutati. 
Innovatsioonitegevusse panustasid klastri liikmed ja partnerid. Eesti Maaülikooli poolt juhtis projekti Liina 
Talgre ja kõigis tegevustes (katsete läbiviimine, andmetöötlus ja publitseerimine ning tulemuste levitamine 
õppepäevadel) osales Enn Lauringson. Klastri liikmetest toimusid katsed Rannu Seeme OÜ, OÜ Uuetoa 
talu, Soone farm OÜ, Avanduse Agro OÜ põldudel. Lisaks koguti 2020.a. katseandmed FIE Üllar Kaaveri 
põldudelt.  
MTÜ Põllukultuuride klastri liikmete soove ja soovitusi arvestati juba tegevuskava koostamisel ja katsete 
planeerimisel. Tootjate paiknemine Eesti erinevates piirkondades andis võimaluse saada tulemusi 
erinevate ilmastikutingimuste ja mullastikuga piirkondadest. Innovatsioonitegevus oli algusest peale üles 
ehitatud nii, et katsed viiakse läbi Eesti Maaülikooli Eerika katsepõllul paljude erinevate katsevariantidega 
ja osad vahekultuuride segude variandid katsetatakse reaalselt põllumajandustootjate tootmispõldudel. 
Tootjate juurde valiti variandid lähtuvalt tootja mullaharimise tehnoloogiast ja tootja eelistusest liikide 
osas. Kõik panustasid vastavalt plaanile, mis algselt paika pandi ning see tagas katsete õnnestumise ning 
tulemuste saavutamise. 

3. Erinevused kavandatud ja tegelike tulemuste vahel3 

Kõik planeeritud tegevused said tehtud. Katsed toimusid nii EMÜ katsepõllul kui ka tootjate põldudel Eesti 
erinevates piirkondades (erinesid nii ilmastik, kui mullastik). Kuna katseaastad olid ilmastiku poolest väga 
erinevad (2017.a. oli liiga palju sademeid ja efektiivseid temperatuure kogunes vähe, 2018.a. liiga kuiv ja 
kuum, 2019.a. keskmisele lähedane ja 2020.a. vahekultuuride kasvuperiood jäi sademetevaeseks), saime 
väga head tulemused, mis näitavad erinevate segude ja liikide ning külviaegade käitumist erinevates 
ilmastikutingimustes.  Segudes selgitati ka erinevate liikide konkurentsivõimet. 
Väetamised orgaanilise ja mineraalväetistea viidi läbi Eesti erinevates piirkondades ja erinevate 
liikide/segudega ja tulemused näitasid, et  vahekultuuride väetamine mineraalväetisega ei ole otstarbekas, 
aga vedelsõnnik suurendab vahekultuuride biomassi.  
Lisaks biomassile määrati liikide, segude toitainete sidumise võime, mulla elustik, mulla omadused.  



Kestva järelmõju analüüsiks kasutati EMÜ pikaajalist katset, mille alusel saab teha paikapidavamad 
järeldused muutuste kohta mullaomadustes. 
Seoses uurimistöö edenemisega tekkisid uued lahendamist vajavad küsimused: 
Edasist uurimist vajab küsimus,  millised liigid/segud sobivad kasvatada injektor tüüpi vedelsõnniku laoturit 
vahekultuuride kasvuaegselt kasutades. Vedelsõnniku laotamine taimkattega (vahekultuuride kasvuajal) 
põllule vähendaks lämmastiku kadusid veelgi võrreldes seemnete külviga samal laotamisega. 
Edasist uurimist vajab küsimus, kuidas mõjutavad vahekultuurid nuutri esinemist/levikut. Sellekohased 
esialgsed laborikatsed on tehtud, kuid ühesuunalisi tulemusi ei saadud. Seega on vaja jätkata 
laborkatsetega ja siis põldkatsetega. Nuutri levik on suur probleem ja vahekultuuride kasvatamisega võib 
selle levikut soodustada või vastupidi vahekultuuride oskuslikul valikul levikut pidurdada. 
Vaja on alustada kevadel külvatavate vahekultuuride põhjalike uuringutega, kuna taliviljade kasvupind 
järjest suureneb ja seega suureneb ka vajadus kasvatada vahekultuuri suvel, taliviljade eelselt. 

4. Innovatsioonitegevuse tulemuste levitamine ja avalikkuse teavitamine4 
Tulemuste põhjal avaldatud põhjalikud artiklid: 
Adamson, K., Lauringson, E., Toom, M., Madsen, H., Talgre, L. 2021. Vedelsõnnikuga väetamise mõju 
vahekultuuride biomassile. Ilme Tupits, Ülle Tamm, Sirje Tamm, Anu Toe, Evelyn Vanamb (Toim.). 
Agronoomia 2021 (144−148). Agronoomia 2021. Vali Press. https://etki.ee/artikkel/agronoomia-2021/ 
Talgre, L., Soosaar, R. 2021. Vahekultuurid kaitsevad ja rikastavad mulda. Maaleht. 08.07.2021. 
https://maaleht.delfi.ee/artikkel/93970013/mis-kaunis-lillevali-see-voib-olla-vahekultuur-mis-kaitseb-ja-
rikastab-mulda 
Toom, M., Tamm, S., Talgre, L., Tamm, I., Tamm, Ü., Narits, L., Hiiesalu, I., Edesi, L., Talve, T., Mäe, A., 
Lauringson, E. 2021. The Effect of Sowing Date on Biomass and Nitrogen Accumulation of Five Winter Cover 
Crop Species. Agri Res & Tech: Open Access J.; 25 (3): 556308. 
https://juniperpublishers.com/artoaj/ARTOAJ.MS.ID.556308.php 
Toom, M., Talgre, L., Pechter, P., Narits, L., Tamm, S., Lauringson, E. 2019. The effect of sowing date on 
cover crop biomass and nitrogen accumulation. Agonomy Research 17 (4), 1779–1787. 
http://hdl.handle.net/10492/5239 
Toom, M., Talgre, L., Mäe, A., Tamm, S., Narits, L., Edesi, L., Haljak, M., Lauringson, E. 2019. Selecting winter 
cover crop species for northern climatic conditions, Biological Agriculture & Horticulture, 35:4, 263-274. 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01448765.2019.1627908 
 
Tulemuste levitamine üritustel: 
Konverents „Taastav põllumajandus“ 30.11.2021. Vahekultuuride roll põllumajanduses. Talgre, L. 
https://cloud.agri.ee/apps/onlyoffice/s/pgKJRYrZ9nWKWCb?fileId=1415503 
Kevili õppepäev 01.10.2021.„Mulla parandamise võimalused haljasväetiskultuuridega sh. 
vahekultuuridega“ Talgre, L.  
Vahekultuuride kasvatamist ja nende mõju mullale, mullaelustikule, põhikultuuride saagile on tutvustatud 
mahetootjate teraviljakasvatuse õpiringides (juuni-okt. 2021, juuni-okt. 2020, juuni-okt. 2019, juuli-okt. 
2018). Talgre, L. 
Esitluspäev Eesti Maaülikoolis: Taimekasvatuse võimalused (0.5.07.2021) Talgre, L. 
Maheviljeluse esitluspäev Eesti Maaülikoolis (15. 07.2021). Talgre, L. 
Konverents Agronoomia 2021. Vahekultuuride segud ja nende biomassi suurendamise võimalused. Suuline 
ettekanne: Talgre, L., Adamson, K., Lauringson, E., Toom, M. 
Seminar klastri liikmetele (10.03. 2020). Vahekultuurina kasvatamiseks sobivate uute liikide ja segude ning 
nende viljelemiseks sobiva agrotehnika väljatöötamine. Talgre, L., Lauringson, E. 
Konverents Biosystems Engineering (8–10. 05.2019). Suuline ettekanne: The effect of sowing date on cover 
crop biomass and nitrogen accumulation. Toom, M., Lauringson, E., Talgre, L. 
KSM toetuse kohustuslik täienduskoolitus. „Vahe- ja haljasväetiskultuurid ja nende tähtsus, huumuse 
kalkulaator“  Võru (12.02.19), Tartu (14.02.19, 16.04.19) maakonnas. Lauringson, E. 
Maheviljeluse õppepäevad (Mahepõllumajandus alustajatele) Põlvas, Viljandis ja Haapsalus (30.09; 24.10 
ja 25.10. 2019). Toom, M. 
26th NJF congress: Agriculture for the next 100 years (27–29 06.2018). Posterettekanne: The effect of 
sowing date on cover crop biomass production. Toom, M., Lauringson, E., Talgre, L., Tamm, S., Narits, L. 
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http://hdl.handle.net/10492/5239
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Scandagra õppepäev mahetootjatele. Märts, 2018. Vahekultuurid ja nende kasvatamine külvikorras. 
Talgre, L.  
KSM toetuse kohustuslik täienduskoolitus. „Vahe- ja haljasväetiskultuurid ja nende tähtsus, huumuse 
kalkulaator“  Põlva (24.01.18) ja Valga (25.01.18) maakonnas, Viljandi (31.10.18) ja Tartu (01.11.18) 
maakonnas. Lauringson, E. 
Koolitus "Taimekasvatus konsulendile: tasakaalustatud väetamine"  (jutt oli vahekultuuridest) 26.09.2018. 
Lauringson, E. 
Vahekultuurina kasvatamiseks sobivate uute liikide ja segude ning nende viljelemiseks sobiva agrotehnika 
väljatöötamine. nov. 2017. Lauringson, E., Talgre, L., Toom, M. (uute projektide tutvustus taimekasvatuse 
ja taimebioloogia õppetooli seminaril) 
KSM toetuse kohustuslik täienduskoolitus. „Vahe- ja haljasväetiskultuurid ja nende tähtsus, huumuse 
kalkulaator“  Tartu (01.11.17), Jõgeva (02.11.17) ja Võru (15.11.17) maakonnas. Lauringson, E. 
 
Katsete põhjal kaitstud lõputööd: 
Doktoritöö, Merili Toom, 2021. Vahekultuuride roll mulla toitainetega varustajana ja fütosanitaarse 
seisundi mõjutajatena, Eesti Maaülikool. Töö põhineb ETKI-s läbiviidud  vahekultuuride katsetel. 
Magistritöö, Sven Eerik Pärendson, 2019. Külviaja mõju vahekultuuride biomassi moodustamise võimele 
ja toitainete sidumisele, Eesti Maaülikool. 
Bakalaureusetöö, Kervin Adamson. 2020. Väetamise mõju vahekultuuride biomassile ja toitainete 
sidumisele. Eesti Maaülikool. 
Bakalaureusetöö, Karl Egert Sepp. 2020. Vahekultuuride segud. Eesti Maaülikool.  
Esinemine ajakirjanduses: 
Raamets, H. Vahekultuurid teevad mulla tummisemaks. Maaleht 9. mai 2019 
Teadussaade „Innovaatika” #11: Kuidas läheb Eesti taimekasvatusel? http://www.delfi.ee/a/90084857 
Vahekultuurid: https://open.spotify.com/episode/3L4Ig0WIpaNtBXg3Wjmb5V 
ETV-s saade „Uudishimu tippkeskus“, 12.12.2021. Talgre. L. rääkis mullaelustikust ja vahekultuuridest. 
 
Tulemusi on kasutatud õppetöös: 
Keskkonnasäästlik taimekasvatus ja mahetootmine (II kursuse magistrandidele) (Talgre, L.) 
Sustainable field crop husbandry and organic farming (ERASMUS tudengitele) (Talgre, L., Toom, M.) 
Maaviljelus (bakalaureuse astme I kursusele) (Lauringson, E.) 
Eritaimekasvatus (bakalaureuse astme III kursusele) (Talgre, L.) 
 
MTÜ Põllukultuuride klaster levitab innovatsioonitegevuste tulemusi veebileheküljel soilprotection.earth 
ja sama nimega instagrami kontol. 

 
 

Klastri esindaja nimi ja allkiri: Roosi Soosaar /allkirjastatud digitaalselt/ 
Kuupäev: 26.01.2022 

 
 
¹ Esitatakse innovatsioonitegevuse vältel elluviidud tegevuste detailsed kirjeldused ja metoodika. Kirjeldatakse, 
kuidas on innovatsioonitegevus ellu viidud ning millised on saadud tulemused. Aruandes kirjeldatu peab olema piisav, 
et hindajal oleks võimalik hinnata innovatsioonitegevuses seatud eesmärgi saavutamist. 
 
² Kirjeldatakse, millised on klastri liikmete ja partnerite panused innovatsioonitegevuse vältel (kuidas on klastris 
osalejad täitnud oma ülesandeid ja panustanud innovatsioonitegevuse eesmärgi elluviimisesse). Lisaks tuuakse 
välja, kas tegevuskavas ettenähtud tegevused on ellu viidud plaanipäraselt või on tegevuskava realiseerimisel 
tekkinud probleeme. Probleemide puhul tuuakse välja, kuidas need on lahendatud ja kas innovatsioonitegevuse 
eesmärk on kokkuvõttes täidetud. 
 
3 Kui klastri püstitatud eesmärgid ei ole realiseerunud, siis kirjeldatakse detailselt, mis põhjustel on tekkinud 

erinevused tegevuskavas kavandatud ja tegelike tulemuste vahel. 

http://www.delfi.ee/a/90084857
https://open.spotify.com/episode/3L4Ig0WIpaNtBXg3Wjmb5V


4 Kirjeldatakse, kuidas on innovatsioonitegevuse lõppemisel tulemusi levitatud. 

Innovatsioonitegevuste tulemuste levitamine on klastrile kohustuslik. Innovatsioonitegevuse lõppemise 

korral tuleb selle tulemustest laiemat avalikkust teavitada esimesel võimalusel. Tulemusi tuleb levitada nii 

Eestis kui ka ELis erinevate võrgustike kaudu. Eestis on selleks Maamajanduse Infokeskus ning ELis EIP AGRI 

Service Point, lisaks on muud tulemuste levitamiste üritused. 

Innovatsioonitegevuse kohta peab olema avaldatud vähemalt järgmine teave: 1) innovatsioonitegevuse 

nimetus; 2) klastri andmed; 3) innovatsioonitegevuse elluviijad ja nende kontaktandmed; 4) lühikokkuvõte, sh 

eesmärk, eesmärgi saavutamine või mitte saavutamine, tulemus; 5) innovatsioonitegevuse periood; 6) 

rahastamisallikas; 7) innovatsioonitegevuse kogueelarve. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


