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Läbilöövus segudes esimesel kasutusaastal on tugev. Punane ristik on hästi söödav 
ja kõrge toiteväärtusega. Punase ristiku saagi kvaliteet ei lange saagikoristuse 
hilinemisel nii kiiresti kui teistel liblikõielistel heintaimedel. 

Esimese niite tegemise aeg on üldiselt õiepungade moodustumise faasis – saagi ja 
kvaliteedi suhe parim.

Punane ristik talub hästi kattevilja

Punase ristiku külvisenorm puhaskülvis on 15 kg/ha, karjamaasegudesse võetakse  
4-6 kg/ha, niidusegudesse 

Põldheinana 10 kg/ha + kõrrelised (timut 5 kg/ha)
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Kuue katseaasta andmete põhjal ületab sort Varte Haljasmassisaagilt sorti Jõgeva 
433 37%, heinasaagilt 22% ning seemnesaagilt 25%. Varte sobib paremini 
haljassöödaks ja silo tegemiseks ja samuti karjamaa segudesse. Jõgeva 433 aga 
heinaks, sest tema varred on peenemad ja kuivatamine heinaks õnnestub paremini.
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Kuue katse aasta andmete põhjal ületab sort Ilte sorti Jõgeva 205 Haljasmassisaagilt 
21%, heinasaagilt 8% ning seemnesaagilt 40%. Hilistel sortidel moodustub esimese 
niite saak ca 80-85% kogu aasta saagist, mis on oluliselt rohkem kui varajastel 
sortidel. Söödatootmist silmaspidades sobib J 205 paremini heina tootmiseks ja Ilte 
silo tootmiseks ja haljassöödaks ning karjamaale



Eesti Maaülikool on teinud karjatamise katsed mõlema tetraploidse sordiga ja on 
saanud head tulemused
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Karjamaataim, algareng aeglane, aga soodsates kasvuoludes võib kasvada 
aastakümneid. Kuna juurestik on pindmine, siis ei talu valge ristik põuda. Väga hea 
söödavus ja kõrge toiteväärtus.  Liigirikastesse karjamaasegudesse piisab juba 2-4 
kg/ha. Ei talu ka hästi kattevilja ja kõrget pealisheina!

Puhaskülvinorm on 10-12 kg/ha
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Haljasmassisaagilt ületab sort Tooma 5% ja seemnesaagilt 15% sorti jõgeva 4.

Karjamaal on kõikse parem tulemus, kui neid koos kasutada



Ädal moodustub kärbitud võrsete alusel paiknevatest pungadest mitte juurekaelalt 
nagu enamasti punasel ristikul
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Juurekaelal olevatest pungadest arenevad mullas võrsed esialgu paraleelselt 
maapinnaga, hiljem tõusevad mullapinnale. Mullas olevad võrsed võivad omakorda 
hargneda, moodustada uusi võsundeid, üks taim võib ajapikku laieneda mitmele m²-
le. Võsunditele arenevad algul narmajuured, hiljem pärisjuured. Pärast pärisjuurte 
teket on noor taim võimeline iseseisvalt eksisteerima.
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Peajuures väljuvatel tugevatel kõrvaljuurtel olevatest pungadest arenevad iseseisva 
juurestikuga võrsed. Sideme katkemisel emataimega on taim võimeline iseseisvalt 
edasi elama. Üks taim levida niiviisi suurele alale.Jõgeval on juurevõrselisus 
avaldunud kõige varem esimese kasutusaasta sügisel. 
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Vegetatiivselt levivate sortide Miinused on hilisem kevadine kasvualgus kui 
niidutüübilistel (tingitud sellest, et muld soojeneb sügavamal aeglasemalt) ja 
aeglasem ädala kasv. Niidutüübilistel tekivad uued võrsed tüül olevatest pungadest, 
kuid juurevõrselistel ja võsundilistel sortidel maa sees olevatest pungadest.

Juurevõrseliste saak on mõnevõrra väiksem kuna arvestatav osa taimevarrest 
paikneb mullas ja ei võta osa saagi moodustamisest ning on hoopis varuainete 
säilitamise kohaks. 

Maaülikooli juures tehtud karjatamiskatsetes on Juurlu ja Karlu ennast väga hästi 
näidanud. 



Ida-kitseherne haljasmass on kõigile koduloomade kõrgeväärtuslik sööt. Sobib 
kasvatada segus erinevate kõrrelistega.

Annab saaki kuivaines keskmiselt 10 t/ha kui niita õiepungade moodustumise faasis.
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Ida-kitsehernetaimik hakkab erinevalt paljudest teistest söödataimedest 
maksimaalset haljasmassisaaki andma alles alates teisest kolmandast kasvuaastast ja 
seejärel on saagikus pikka aega (kuni kümme aastat) kõrge ja stabiilne. Seetõttu ei 
saa ka esimestel kasvuaastatel saadud haljasmassi saake näiteks ristikute ja ida-
kitseherne puhul võrrelda, sest ida-kitsehernekasvatamise eelised ilmnevad alles 
aastate jooksul.
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