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• Taimekasvatusliku pikaajalise programmi 

raames on rajatud Rõhu katsejaama 

(Eerika katsepõldudel) taimekasvatuslik 

kollektsioon koos Taimekasvatuse 

osakonnaga. 

• Kollektsiooni on valitud kultuurtaimede 

erinevad liigid ja vormid, milledest nii 

mõnigi võiks mitmekesistada põllumeeste 

suhteliselt monokultuurset külvikorda.



• Madalate teravilja kokkuostuhindade 

juures on põllumees probleemi ees kuidas 

sellistes majandustingimustes ettevõtet 

majandada kasumlikult. 

• Üks võimalus on kasvatada alternatiivseid 

põllukultuure (turu-uuring) mille 

kokkuostuhinnad on kõrgemad ja saagi 

omahind madalam.



Teraviljade kollektsioon

• Triticum monococcum- üheteranisu

• Triticum dicoccum - kaheteranisu
• Triticum persicum - pärsia

• Triticum durum - kõvanisu
• Triticum turgidum -pundnisu

• Triticum polonicum- Poola nisu

• Triticum timophejevi-Timofeejevi nisu

• Triticum spelta -speltanisu
• Triticum aestivum -pehmenisu



Paljasteriseline oder

• Paljasteraline oder- Läti sort ´Partridge` 

(Läti sordilehel aastast 2011). Aastal 2013 

uus sort ´Kornelija´. 

• Saagikus 3-5 t/ha

• Kõrge proteiinisisaldusega isegi kuni 

17.5%. 



Õlikultuuride kollektsioon

• Õlimagun

• Sojauba Laulema

• Kiulina Ariane

• Õlilina Amon

• Õlikanep

• Päevalill



• Suviraps  

• Suvirüps 

• Õlituder

• Õlirõigas

• Valge sinep



Õlikanep (Cannabis sativa  L.)



• Euroopas kasvatatakse õlikanepit 14 000 

ha (2014). Peamisteks kasvatajateks 

Prantsusmaa, Ungari,  Ukraina (FAO). 

Kanadas on kasvupinnad üle 34 000 ha.

• Kanepi seemneid on siiamaani peamiselt 

kasutatud lindude söödana. Õlikook on 

aga loomadele väga heaks 

proteiinsöödaks.



• Kanadas on viimastel aastatel suurt 

tähelepanu pööratud õlikanepi 

kasvatamisse, koristustehnoloogia 

väljatöötamisse  ja töötlemisse, mille 

tulemusel on õlikanepi kasutamine  

tööstuses märgatavalt tõusnud 

(toiduainetööstus, kosmeetika) . 

• Euroopa keskmine saagikus õlikanepil on 

1 t/ha. Kanadas on suurimad 

saagikused küündinud 1.5 t/ha, kuid 

keskmiselt saadakse 900 kg /ha. 



• Kanepiseemned on kõrge toiteväärtusega 

ning kõrge oomega-3,6 ja 9 rasvhapete 

sisaldusega. Seemnetes leidub kõrge 

väärtusega kergesti seeduvat proteiini, 

vitamiine ja mineraale.  Õlikanepi 

seemned sisaldavad keskmiselt 33…35% 

õli ja  25% proteiini



Kanepi bioloogia

• Kanep on kahekojaline taim. On olemas 

isataimed kes kannavad isasõisi ja 

emataimed kes kannavad emasõisi. 

• On aretatud sorte kus emas ja isasõied on 

ühel ja samal taimel. 



Õlikanepi põldkatse rajamise 

vajadus.

Huvigrupi olemasolu.

Eestis tehtud põldkatsete tulemusi 

vähe.

Kasvupind üha suurenev.



Missugustel tingimustel on 

võimalik Eestis õlikanepit 

kasvatada?

1. Külviaeg?

2. Külvisenorm?

3. Väetisenormid  (N,P,K,S)?

4. Väetamine: mineraalväetis koos 

seemnega mulda? Või ainult 

kasvuaegne pealtväetamine?



Agrotehnika
• Kanepiseemned  külvatakse 1…2 cm 

sügavusele hästi haritud, viljakale ja 

peenestruktuuriga mulda (sobivad 

kergema lõimisega mullad, mille pH 6-7), 

mis on piisavalt niiske ja soe (10 ºC). Kas 

see ikka on nii????

• Optimaalne mullatemperatuur tagab kiire 

ja ühtlase tärkamise, mis on kanepi 

kasvatamise juures üks olulisimaid 

faktoreid. 



• Parimateks eelviljadeks on liblikõielised 

heintaimed (lutsern, punane- ja roosa-

ristik), heintaimed, kartul, kaunviljad. 

• Ei ole soovitav külvata peale nisu, otra, 

maisi ja ristõielisi õlitaimi (ühised haigused 

ning varise kasvama minekul seemnete 

eraldamine tülikas)

• Sõltuvalt mulla temperatuurist ja niiskusest 

tärkavad taimed 4…7 päeva jooksul pärast 

külvamist.



• Eestis soovitatakse õlikanepit külvata 

külvisenormiga 250 idanevat seemet m2.

• Suurem külvisenorm ja väiksem reavahe 

vähendavad umbrohtumist.

• Noored kanepitaimed taluvad -4 ºC külma

• Külvisenormid :

• `Finola` (kahekojaline)- 34 kg/ha (1000 s.m 12g)

• `Uso 31` (ühekojaline)- 22 kg/ha (1000 s.m 18 g)



• Õlikanepi seemnesaak sõltub suuresti 

lämmastiku, fosfori, kaaliumi ning väävli 

kättesaadavusest mullast. 

• Õlikanepi väetamise juures peab 

arvestama sellega, et külviga ei ole 

soovitav anda lämmastik ega ka 

fosforväetist, kuna väheneb märgatavalt 

taimede tärkamine. Kas see on ikka nii?

• Seega taimi varustada toitainetega ainult 

kasvuaegse pealtväetamisega. Kas see 

on ikka nii?



• Optimaalsed lämmastikunormid jäävad 

80…90 (100) kg/ha vahele,(Kas on ikka 

nii?)

• fosforit 50 (60) kg/ha, 

• kaaliumit 67 kg/ha ning 

• väävlit 17 kg/ha. 



• Külvieelsete mullaharimisvõtetega 

(glüfosaatide kasutamine, künd, 

kultiveerimine) tuleb tagada 

kanepitaimedele umbrohupuhas põld.

• Kiire kanepi taimede tärkamine tagab 

efektiivse suviumbrohtude allasurumise, 

kuna moodustab kiiresti suure lehepinna 

juba esimese kasvukuu jooksul.

• Umbrohupuhas põld tagab kvaliteetse 

saagi kuna herbitsiidid umbrohtude 

tõrjumiseks õlikanepi taimikust praegu 

maailmas puuduvad. 



Probleemseteks umbrohtudeks võivad 

osutuda: sinep, raps, konnatatar, metsikud 

kaeraliigid, valge hanemalts jt.

Eelviljadel võib kasutada üldhävitava 

toimega preparaate (glüfosaate).

Kanepitaimik võib olla tundlik mõnede 

taimekaitsevahendite jääkide suhtes mida 

on kasutatud eelviljadel.



• Haigusi ja kahjureid esineb vähe. 

• Haigusi esineb peamiselt väga vihmastel 

aastatel (hallitus).



Saagi koristus

• Saagi valmimisest annavad märku linnud, 

kes tulevad põllule toituma kanepi 

seemnetest.

• Saak koristada 120-140-150 päeva pärast 

külvamist (taimed võivad visuaalselt olla 

rohelised)

• Koristada võimalikult kuival ajal kui 

seemnete niiskus on 12-15%. 

• On hea kui koristuseelsed kolm päeva 

oleks sademeteta. 



• Koheselt pärast koristust seeme kuivatada 

9%-se niiskuseni. Kuivatustemperatuur 

max. 20-25 o C  juures tugeva õhuvooluga.

• Selline kuivatamine tagab kvaliteetse 

seemne. 



Kanepisort USO-31

• Ühekojaline

• Kaheotstarbeline

• Kõrgekasvuline (3m)

• Suureseemneline (1000 s.m15-18g)
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HIRSS
• Harilik hirss ehk pöörishirss  (Panicum 

milliaceum). 1000 seemne mass 7g; 

külvisenorm 11 kg /ha (200 id.seemet m2). 

Saagikus kuni 6 t/ha.  Proteiin 11.6%.

• Talub kevadel öökülma kuni -4oC. 

Tugevalt võrsuv, loob tiheda taimiku, 

mistõttu põld umbrohupuhas.

• Hästi koristatav kombainiga ning pärast 

koristust puhastamist ei vaja.


