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 Mikrokliima on väikese maa-ala 
(põllu, künkanõlva, metsalagendiku) 
maapinnalähedase õhukihi kliima[1].

 Mikrokliima vastandina kasutatakse mõnikord 
terminit makrokliima, nende vahepeale jäävat 
kliimat nimetatakse meso- ehk kohakliimaks.

 Mikrokliima protsesside kestust mõõdetakse 
minutite või tundidega ning nende rõhtulatus 
on kuni 10 km ja püstulatus mõnikümmend 
meetrit[1].

https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%B5ld
https://et.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCngas
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Metsalagendik&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Kliima
https://et.wikipedia.org/wiki/Mikrokliima
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Makrokliima&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesokliima&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Mikrokliima
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http://nwdistrict.ifas.ufl.edu/phag/files/2014/09/PA
N-Freeman-fig-5-metal-mulch.jpg

https://c1.staticflickr.com/3/2459/3790345226_30
9a6aaefd_z.jpg?zz=1

http://www.mulchfilm.com/18140f00.jpg



https://www.gardenersedge.com/images/500/VP-
RM_3.jpg



 Istandiku asukoht

 Maastiku eripärad

 Kasvatatav kultuur

 Istutuse  ja saagikoristuse ajastamine

 Mulla harimine



https://taimituotanto.net/wp-
content/uploads/2016/02/tuulensuojaverkko.png



http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/hort/news/hortmatt/2014/11hrt14a4.htm



 Advektiivsed – on tingitud mujalt 

sissetunginud õhumassidest. Püsivad 

suurel alal ja pikka aega

 Radiatsiooniline- tekib selgetel ja 

vaiksetel öödel



Tüüp Kultuur Kriitiline
temperatuur 

külmakahjustuseks

Väga tundlikud Maasikas ja vaarikas 
(õied ja viljad), tomat, 
kurk, kõrvits (taimed)

0 kuni -1°C

Tundlikud Kartul, mais, õun 
(õied), pirnid (õied ja 
viljad), ploom (õied), 
kirss (õied ja viljad)

-l kuni -2°C

Vähem tundlikud Õun (viljad ja
pungad), mustikas, 
pirn

-2 kuni -4°C

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/85-116.htm



 Katteloor või õled

 Udu või suits

 Ventilaator

 Kastmine 

 Soojendid



Arengu järk Kriitiline temp. (°C)

Nupp -5.5

"Popcorn" -2.2

Avatud õis -1.1

Vili -2.2

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/frosprot_straw.htm

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/frosprot_straw.htm


-1.1°C 0°C

-1.7°C 0.5°C

-2.8°C 1.1°C

-3.8°C 1.6°C

-4.4°C 2.7°C

-5.5°C 3.3°C

-6.7°C 3.8° C

-8.3°C 4.4°C

Kastepunkt Õhutemperatuur, kastmise algus

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/frosprot_straw.htm

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/frosprot_straw.htm


-7 ° öökülm - veekulu 3,5 
mm/h ehk 35 m³ /ha /h
-4 ° C öökülm- veekulu 2,5 
mm ehk 25 m³/ ha /h

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/frosprot_straw.htm

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/frosprot_straw.htm


http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/frosprot_straw.htm

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/frosprot_straw.htm






https://ag.purdue.edu/btny/ppdl/PublishingImages
/article%20images/mulchstrawberries2.jpg



Straw spreader 503
For spreading round or square 
bales

Round bale choppers 
for strawberry beds



https://www.heuling.de/en/straw-
spreader-981.html



https://www.heuling.de/en/bed-
brush.html



Katteloori kasutatakse peamiselt

 Saagialguse kiirendamiseks

 Öökülma kaitseks

 Kaitseks kahjurite eest



Toime põhineb nn. kasvuhooneefektil. 
Päikeselt saabuv suunatud soojuskiirgus
läbib põllule laotatud katteloori 
takistuseta ja soojendab katteloori alust 
mullapinda. Soojenenud mullapinnalt 
lahkuv hajutatud soojuskiirgus aga ei 
suuda katteloori läbida ja peegeldub 
mullapinnale tagasi, jäädes katteloori 
alla "lõksu".



 Katteloor ei lase päeval soojenenud 
mullapinda jahtuda. Soe mullapind aga 
suudab katteloori alust õhuruumi hoida 
plusstemperatuurides päikesetõusuni.

 Katteloor ei ole mingi küttekeha ja ise taimi 
ei soojenda, vaid suudab säilitada vaid päeval 
kogutud soojust. öökülma kaitse tõhusus 
oleneb sellest, kui soe või päikesepaisteline 
oli öökülmale eelnenud päev ja kui kaua 
öökülm kestab. 



Katteloori kvaliteeti määravad 
tähtsaimad näitajad on:

 Ühtlane tihedus

 Kiire veeläbilaskvus

 Pikaajaline vastupidavus 
päikesekiirgusele

 Hea tõmbetugevus ja 
rebenemiskindlus



on Prantsusmaal toodetav katteloor mida võib 
nimetada "kattelooride emaks". 

Tootmise algusest oli P17 kindlasti 
summaarselt enimmüüdud katteloor kogu 
Euroopas.            

Loor tuleks kolmanda kasutusaasta järel 
kasutusest kõrvaldada.



…on täielik tehnoloogiline uuendus. 

Novagryl koosneb kolmest kokku pressitud 
õhukesest katteloorist, mis annab eriti 
ühtlase tiheduse, kuna hõredamate kohtade 
kolmekordne kattumine on praktilisel 
võimatu. 

Samuti kompenseerivad pealekuti asetatud 
kihid võimalikke UV kaitse tühikuid.







 Tugev UV-kaitse

 Mitmeaastane

 Kasutusaeg 7-10 aastat

 Peab vastu ulukitele

 Kaal 38g/m2



https://taimituotanto.net/tarvikkeet/katteet-ja-harsot/



















 Mikrokliimat on võimalik mõjutada

 Talvekatete kasutamine on vajalik

 Kattematerjalide valik on piisav 



 http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/85
-116.htm

 http://www.arrigoniagriculture.net/eng/accessories/
accessories_and_various_uses.htm

 http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/fr
osprot_straw.htm

 http://www.pulsfog.de/thermal-fogger-
stationary.html#k-30-20-std-(small-frame)

 schillinger-beregnungsanlagen.de
 www.stifeko.ee
 www.eestimaasikas.ee
 www.maamasina.f
 http://www.basrijs.nl/

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/85-116.htm
http://www.arrigoniagriculture.net/eng/accessories/accessories_and_various_uses.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/frosprot_straw.htm
http://www.pulsfog.de/thermal-fogger-stationary.htmlk-30-20-std-(small-frame)
http://www.stifeko.ee/
http://www.eestimaasikas.ee/
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