
Vahekultuurid külvikorras - mis ja 
milleks?

Liina Talgre

Eesti Maaülikool

Infopäev “Tagasi Juurte Juurde 2017”



Külvikord, vahekultuurid
Õigesti planeeritud külvikorraga parandatakse mulla kvaliteeti, surutakse alla

umbrohtusid, takistatakse haiguste ja kahjurite levikut.

Vahekultuure kasvatatakse külvikorras  haljasväetistena põhikultuuride 
vahel mulla parandamise eesmärgil.

VAHEKULTUUR külvatakse kohe pärast põhikultuuri koristamist (kasvuperioodi pikkus 

peaks olema vähemalt 50 päeva) 

mittetalvituvad küntakse mulda vahetult enne maa külmumist sügisel 

talvituvad kevadel (eelistada tuleks talvituvaid).

Vahekultuure saab edukalt kasvatada ka minimeeritud mullaharimist ja otsekülvi kasutades.

Vahekultuuride puhul on oluline, et nende poolt seotud toitained vabaneksid mullas 
kiiresti ja oleksid kasutatavad uue saagi moodustumisel.



Vahekultuurid
• Väldivad toitainete leostumist (nn. kogujakultuurid)

• Väldivad erosiooni teket

• Vähendavad umbrohtumust

• Tõkestavad haiguste ja kahjurite kogunemist 

• Kasulike putukate elupaik

• Soodustavad mullelustiku tegevust

• Soodustavad mükoriisa arengut

• Vähendavad allelopaatilisi mõjusid



� Kaitsevad mullapinda vihmapiiskade purustava mõju eest

� Vähendavad kooriku tekkimist mullapinnale

� Hoiab mullapinna temperatuuri ühtlasema

� Vähendab kiiret mullapinna sulamise/külmumise mõju

� Parandavad mulla struktuuri -tugeva juurestikuga vahekultuurid 

tungivad läbi tihendatud mulla. Suureneb mulla poorsus

Peale taimejäänuste lagunemist:

� Vabanevad toitained, polüsahhariidid jms.

� Suureneb mulla C sisaldus

Paraneb mulla makroosakeste  moodustumine ja stabiilsus 



Vahekultuuride valik
• Kiire kasv

• Hea mullakatvus

• Väike külvisenorm

• Soodne seemne hind

• Hilisem õitsemise aeg

• Hea lämmastiku koguja

• Hõlpsasti kõrvaldatav

Vahekultuuride valikul peab arvestama nende sobivusega külvikorras kasvatatavate kultuuride järjestusega (sama

liik ei ole üldjuhul parim eelvili). 

Botaaniliselt sarnaseid liike ei tohi haiguste ja kahjurite leviku tõttu kasvatada liiga sageli.



Talvituvad

Rukis

Secale cereale

Moodustab väiksema biomass kui ristõielised ja liblikõielised.

Hea umbrohtude allasuruja. Külvisenorm 200 kg/ha

Raps

Brassica napus L. 

var. oleifera

Tugevad sammasjuured, mis on väga tundlikud mullatihenemisele.

Tugev peenikeste külgjuurte areng kobedas mullas.

Külvisenorm 7-10 kg/ha.

Rüps 

Brassica rapa L.

subsp. oleifera

Külgjuurte areng nõrgem kui rapsil. Külvisenorm 7-10 kg/ha.
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Ei talvitu

Valge sinep

Sinapis alba

Kobedas mullas on sammasjuurte ja külgjuurte areng hea. Tihedas, 

struktuuritus mullas on juurte areng tagasihoidlik.

Valge sinep on pikapäeva taim ja varem (augusti algul) külvates hakkab 

taim kiiresti õitsema. Õitsemine vähendab juurte aktiivsust ja ka 

toitainete omastamist.

Mõjutab soodsalt bakterite ja seente elutegevust mullas. 

Külvisenorm 15-20 kg/ha,

Õlirõigas

Raphanus sativus

Ristõieliste seas tugevaima sammasjuurega, hea külgjuurte 

moodustamine ka sügavamates kihtides, peente külgjuurte areng on 

ainult kobedas mullas hea. Kiire kasvuga, seob efektiivselt toitaineid ja 

vett sügavamatest mullakihtidest. Külvisenorm 20-25 kg/ha. 
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Harilik keerispea

Phacelia

tanacetifolia

Benth.

Peajuur paljude külgjuurtega, enamik kuni 15 cm kihis. Hea 

toitainete püüdja. Muudab taimedele mitteomastatava fosfori 

järgnevatele kultuuridele kättesaadavamaks.

Kiire algarenguga ja seetõttu surub umbrohte hästi alla. 

Vajab idanemiseks mullaga kaetust (1-2 cm) (pimedas idaneja). 

Põuakindel. Külvisenorm 8-12 kg/ha.

Ei kanna haigusi edasi. Vahekultuurina hea oa ja herne järel.

Harilik tatar

Fagopyrum 

esculentum 

Moench.

Hea (ka orasheina) umbrohutõrje. Kiire kasvuga. Tugeva juurega. 

Muudab fosfori järgnevatele kultuuridele kättesaadavamaks.

Külvisenorm 50-70 kg/ha.

Vahekultuuridena kasvatatakse ka liblikõielisi (uba hernes), mille lisakasu 
on lämmastiku sidumine õhust. 

Ei talvitu
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Suvivikk
Vicia sativa L.

Juurestik on hästi arenenud, peajuur võrdlemisi peenike, paljude 
kõrvaljuurtega. Mullastiku suhtes vähenõudlik, kuid ei talu happelist 
mulda. Segukülv 60-70 seemet/m2

Tillage radish

Jaapani rõigas e. 
daikon
Raphanus 

sativus var. 

longipinnatus

Idaneb kiiresti. Suur ja tugev sügavale mulda kasvav peajuur, aitab 
vähendada mulla tihenemist. Seob toitaineid sügavamatest 
mullakihtidest. Meie tingimustes ei talvitu, seetõttu sobib ta eriti hästi 
otsekülvi kasutamisel jättes mulla kobedaks. Hea umbrohtude 
allasuruja. Vähendab nematoodide hulka. Külvisenorm on 4,5-7 
kg/ha.

Inkarnaatristik e. 
kahkjaspunane 
ristik
Trifolium 

incarnatum L.

1 aastane ristik. Kasvab muldadel mille pH on 4,8-8,2. Suhteliselt 
tagasihoidliku juurekavaga taim, mille sammasjuur võib ulatuda 30-
55 cm sügavusele mulda. Taimiku kõrgus on 45-60 cm. 
Inkarnaatristik talub hästi varju (saab kasutada segudes). 
Külvisenorm on 12-15 kg/ha.
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FertilCrop katse
Kontrollsüsteem Mahe 0 (Org 0) järgib 
vaid külvikorda. Talveks jääb selle 
süsteemi neli välja taimikuta. 

Süsteemis Mahe I (Org I) külvatakse 
vahekultuuridena pärast talinisu 

koristust rukki ja talirüpsi segu, pärast 

hernest talirüps ning pärast kartulit rukis. 

Kõik väljad on talveks rohelise 
taimkattega.

Süsteemis Mahe II (Org II) kasutatakse 

eeltoodud vahekultuure koos 
kompostitud veisesõnnikuga: 20 t ha-1

kartulile, 10 t ha-1 talinisule ja 10 t ha-1

odrale. 

(Tavasüsteemid sama külvikord, kuid 

mineraalväetiste ja pestitsiididega ning 

ilma vahekultuurideta)

Külvikord: oder ristiku allakülviga –
ristik – talinisu – hernes – kartul.

M 0

M I

M II



Talvised vahekultuurid kahandavad  mulla happesust, pH väärtus tõuseb ja taimede toitumistingimused 

paranevad. 

Muld on usaldusväärselt happelisem tavasüsteemides (taimekaitse, mineraalväetised).

5.65a



Talvised vahekultuurid tõstavad mullaelustiku aktiivsust. 
Mulla bioloogiline aktiivsus (elurikkus) on  mullaviljakuse ning mulla tervise alus.

Talvised vahekultuurid tõstavad mulla orgaanilise aine sisaldust, mis on 

usaldusväärselt kõrgem mahesüsteemides võrreldes tavasüsteemidega (pestitsiidid, 

mineraalväetised )



Talvised vahekultuurid suruvad alla umbrohtumust
(umbrohtumus määratuna  eri süsteemides kevadel enne vahekultuuride  sissekündi)



Talvised vahekultuurid  vähendavad umbrohtumust külvikorra 
põhikultuurides  
( Umbrohtude biomass eri süsteemide  odras, hernes, kartulis ja talinisus ning süsteemide 

keskmine  3 nädalat enne koristust)



 Jooksiklaste liikide arv Jooksiklaste arvukus Shannon-Wiener 

 index 

Mahe 0 18 77 1.88 

Mahe I 24 103 2.13 

Mahe II 19 93 2.04 

 

Talvised vahekultuurid soodustavad maapinnal liikuvaid 
kasulikke röövtoidulisi putukaid - jooksiklasi (Kruus,2015)

Jooksiklane Pterostichus burmeisteri. (Foto: Wikimedia Commons )



Talvised vahekultuurid saagis:

• surusid alla hallitusseente esinemist kõikidel külvikorra 

kultuuridel  st aitasid kaasa saaduse paremale säilimisele

• suurendasid ainevahetussaaduste arvukust  nt nisus  isegi 

kuni 200 erinevat metaboliiti rohkem haljasväetiste ja 

sõnniku kooskasutamisel  - st  saadus rikkalikuma 

koostisega (Matt, jt 2012).  



• Suurema biomassi moodustamise potentsiaali on  eelkõige vahekultuuride 
segudel. Segusse võetud liik peaks olema hea N koguja, toitainete omastatavuse parandaja, 
efektiivse veekasutusega ning kergesti kõrvaldatav.

• Segusse valikul tuleks arvestada kultuuride : 
- omavahelist sobivust lähtudes külvikorra põhikultuuridest (sama liik ei ole üldjuhul

parim eelvili),

- kasvu ja arengu tingimustega nt pikapäevataimedel sügisel varase külvi korral ei arene
korralikku vegetatiivmassi ja nad lähevad ennak õiduma,

- kasvu eri intensiivsusega (kui ühed kultuurid on intensiivse kasvu lõpetanud, siis teised

alustavad või on kõik võrdse intensiivsusega).

Selleks, et parandada seemnete idanevust ja soodustada juurestiku arengut võiks vahekultuuride seemneid 

töödelda erinevate bioaktivaatoritega



Vahekultuuridel on oluline roll, nende kasutamine:
-tagab mullaomaduste, saagikuse ja saagi kvaliteedi 
paranemise
-vähendab umbrohtude levikut ja liikide arvukust
-tagab elurikkuse tõusu põllul, 
-loob soodsamad tingimused põhikultuuri arenguks.

-kestliku tootmise tarvis on igal tootjal vajalik leida oma 
kasvukohta sobilikud vahekultuurid, soovitavalt  eri kultuuride 
segud, et tagada parem toitainete sidumine ja suurem biomassi 
moodustumine ning parem pinnakaetus talvel.

Kokkuvõtteks



Tänan kuulamast!

Foto; E. Lauringson


