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EESSONA.

See oli aastal 1921, kui selajani korraldatud voõrdluskatsete, poõllu-
meeste tähelepanekute ja vũlismaa lkirjanduse järele koostasin raamatu-

kese „Meile tähtsamad poõllutaimede sordid“ nime all. Sel ajal algas Besti

Sordiparanduse Selts sortide võrdluskatscid korraldama ja meil asutatud

katsejaumad hakkasid meil kasvatavate taimede kohaseid sorte uurima,
parandama ja uusi arendama. Kuni 1926 aastani oli kogunud hũũ hulgake
andmeid. Nende jrele avaldasin 1926 aastal Joõgeva Sordilasvanduseè toi-

metuste nr. 5 all „Meile tähtsamad teravilja sordid“. Sellest on nũũd

möõdunud 5 aastat. Selle aja sees on katseasutused rohkesti meil trasva-

tamisel olevate teraviljade sordiküũsimuse selgitamisel tõõtanud. KXatseta-

mise vüisid on aastate jooksul tũienenud, andmeid on olemas rohkem ja
need on endistest tũielikumad. 2— L

Aäesoleval aastal avaldasin meile kohaste suivilja sortide üũle lolelu-

vootte Joõgeva Sordikasvanduse toimetustes nr. 28 „Meile tähtsamad tõu-

vilja sordid“ nime all. Kesolev toimetuste vihk kũsitab meile kohasemaid

talivilja sorte. Sũin nimetatud taliviljade ja nr. 28 soovitatud suũviljade
sortide seemet vdib vũhese tasu eest valmiskaalutult reaskatsetamise viisã

järele voöõrdlemiseks saada Jõgeva Sordikasvanduselt (Joõgeva kaudu)..



Meie parem rukki sort—Sangaste.
Rukki turuhind on praegu niiwörd madal, et waewalt pool osa

walmistuskuludest tasub. Loomulik, et pollumees peaks loobuma tööst, mis
ei tasu. Kui seesugune nähtus kauemat aega kestab, siis wähendawad
paljudki pollumehed rukki külwipinda ehk otsiwad teid, kuidas walmistus—-

kulusid wähendada —omahinda alandada. Tähtsamaks teguriks sel alal on

pinnaüksuselt saagi töstmine. Meil rukki keskmine saak hektaarilt on ümmar—-

guselt 1000 kilogrammi woöi 60 puuda, mis worreldes wälismaade saakega
koguni madal. Rukki saagi töstmise üheks odawamaks abinduks on

rukki sort. ;
Meie tegelikla pollumehi on rukli sordiküsimus ammust saadik huwi—-

tanud. Meil endised suurpoöllumehed wedasid siit ja säält wälismaade
rukki sortide seemet sisse, et leida nende hulgast meil kaswatamiseks kohast
sorti. Kuigi see töö ja ta tulemus oli juhuslist laadi, leiti sel teel siiski
wälismaa sortide hulgast paremaid.

Täpsemaid ja rohkem usutawamaid andmeid hakati saama rukki sortide üle sest
ajast, kus hakati meie maal rukki sortide wordluskatseid korraldama. Minul teadaole—-
wate andmete järele korraldas esimesi önnestanud kawakindlaid rukki sortide woördlus-
kaitseid H. von Rathlef 1908—1909. a. Tammiste moisas Tartumaal. Temale järgnes
Pöhja-Liiwimaa Pöllumeeste Keskseltsi juures asuw Seemnewilja Toimkond, kes
1918 — 1914. a. 8 pollumehe juures korraldas wordluskatseid 7 rukki sordiga.
1919. aastast ple woöttis Eesti Sordiparanduse Selts toigi meil kaswatawate tähtsa-
mate poölluwiljade, sääl hulgas ka rukki sordiküsimuse selgitamise enda hooleks ja
aaẽtate jooksul on ta katsejaamade, pollutöökloolide ja tegelikkude pollumeeste juures
korraldanud hulga katseid enama ehk wähema arwu rukki sortidega.

Rukki sortest, mis meil korraldatud katsetes woördluses on olnud, wöiks nimetada
Probstei, Waasa, Soome, Alpi, Wene, prof. Heinrich, Petkus, Jaegeri Champanja,
Himmeli Champania, Rimpau Schlanstedt; Swalbfi sortest Teras, Tähe ja parandatud
Waasa, Heine Kloostri, Wana-Paleschkina, ja weel möned teised wälismaa sordid.
Omamaa sortest tuleks esijoones nimetada kohalikku ja krahw Fr. Bergi poolt paranda-
tud Sangaste rukist ning uuema aja arendistest Kehra ja Jogewa nr. 1. ning nr. 2.

Rukki sordiarenduse poolest kuulub meie maa önnelikkumate hulke. Rukki, kui
risttolmlejo sordiparandus nduab kauaaegset tööd, et jouda rahuldawa tagajärjeni.
Meie maa on wististi ainukene terwes ilmas, kus ühel ja samal sordiparandajal on
oönneks antud 55 aastat oma sordi paranduse kallal töbtada. See dnnelaps on meil
koöigil tuttaw krahw Fr. Berg Sangastes, kes oma koörge wanaduse pũle waatamata
65 aastat meie rukki sordiküsimuse selgitamise kallal töbtanud ja säal hulgas 55 aastat
oma Sangaste rukist parandanud. Teistest meie maa rukki sordiparandajatest tulels
nimetada A. Hunniust, kes parandas oma Katu rukit, Kehra sordiarendusjaama, kes
parandab kohalikku Kehra rukit, Jögewa Sordikaswandust, kes parandab Jogewa
nr. 1. ja nr. 2. rutit.
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Kui kaugele oleme siis oma rukki sordiparanduse tööga jöudnud?—
Missuguseid sorte tuleks meil korraldatud rukki sortide woördluskatsete
andmetel meil kaswatamiseks soowitada?

Häält rulkli sordilt noöutakse suurt saaki, körget wäärtust ja talwe—-
ning seisu-kindlustust. Katsete teel on kindlaks tehtud, et mida kuiwaine-
rikkam on ühe sordi oras ja mida suhlrurikkam selle orase kuiwaine, seda
talwekindlam on see sort. Joögewa Sordikaswandus on aastate
jooksul lastnud wordluselolewate rukki sortide orases määrata kuiwaine ja
kuiwaines suhkru sisaldust. 1929. aastal määrati orase mahlas lahusta—-
tudaine hulk “. Tabel nr. 1. on toodud nende määramiste andmed.

Tab. nr. 1. Rukki orase kuiwaine ja suhkru sisaldus.

Neist näeme, et koöige koörgem kuiwaine protsent ja samuti ka köige
koörgem suhkruprotsent kuiwaines on Sangaste rukkil. Sel wiisil ja
teisel teel tehtud hinnangu järele näib Sangaste rukis olewat
köige talwekindlam. Mis puutub tera ja poöhusaake, siis on

kokluwoötted Eesti Sordiparanduse Seltsi poolt korraldatud katsete andme—-
test toodud tabelites nr. 2—6. Tabel nr. 2 on toodud terasaagid protsentes
Taimebioloogia Katsejaama poolt Raadil tehtud katsetes.
Igaaastane koöigi sortide kestmine saak on woöetud 100. Nagu näeme, on
kolme aasta keskmise järele Sangaste saak koige suurem, kuigi kahel esimesel
aastal Jogewa nr. 1. ja iseäranis nr. 2. terasaagid kaunis körged olnud.
Tab. nr 3 on toodud tera ja pöhusaagid IJoögewa Sordikaswan—-
duses korraldatud katsete järele. Tera ja pohuanni poolest tuleb ka siin
Sangaste esikohale, kuigi teraanni poolest Jogewa nr. 1. palju taha ei jãã.

Tab. nr. 2. Terasaagid Raadil 1925—1928 a. protsentes
1925 a. 1927 a. 1928 a. Läbistikku

1925—1928
a.Sortide kesk.— 100 2300 rg. 2214 tg. 1455 rg. 8a

Sangaste ... 20 121% 170·% 128·
Teras 93% 103% 118% 105-%
ZJögewa nr. 1. . 101% 112% 130% 114%
logewa nr. 2.

.. 106% n 127-/ 127% 120%

Tab. nr. 3. Tera-ja pöhusaagid (kg. ha-rilt) Joögewa katsetes.

Tabel nr. 4 on tootud andmed katsetest, mis korraldatud Tooma
Sookatsejaamas. Ka siin on Sangaste üldiselt tera ja pöhuanni
poolest teistest sortest ees.

Kuiwaine protsent orases Suhkru protsent kuiwaines
1925 1926 19271929 1925 1926 1927

Sangaste . 25 17.4 18.1 22.9 18.6 24.9 22.7
Teras — 15.4 184 18.1 — 17.4 14.2
loögewa nr. 1. 22.3 16.7 19.1 19.5 182 204 22.0
logewa nr.2. 21.9 16.3 18.3 20.4 15.3 20.9 23.8
JFaegeri Shampanja — — 16.5 — — — 17.4
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Tab. nr. 4. Terajapdöhusaagid (kg. ha-rilt) Tooma katsetes.

; Sangaste Teras Tähe Jogewa nr. : ögewa nr.2.
Loitule nogta Teri tta Teri rteet Teri Pobtu

132234 ..1n1744245; 5521162 7141301
1925.... .1860 5052 |1496 2988 1464 3028 16643200 1944 4080
s 2234 55 166853827 — i1535 8765 1703587

Tab. nr. 5. Terasaagid (kg. ha-rilt) Kehra katsetes

Sangaste Teras slogewa nr.l.Foögewa nr. 2, Ke
ituse aasta s Sangarte sTeros sgogewanr.Igogewanr· -: KehraLoituje asttr

Teri Teri 1 Teri Teri Teri

19227 146 1330 1470 1545 1615
1281567 660 6051 2915 f 960

Tab. nr. 5 on toodud terasaagid Kehras korraldatud katsetest. Ka
need andmed könelewad Sangaste rukki kasuks. Sama juttu könelewad ka
tab. nr. 6 toodud andmed.

1927 Jäneda 1168
—

Wodja 2197

- Olustwere
1927 —

— Wätmela
1925 ksi
1924 Pruuna

Nii siis, Sangaste
datud katsete järe
pöhnanni poolest kẽ

2724 1345 2758 1208 3307
2197 3590
1834 3163

1418 3794 1664 4599
1600 3180 1720 3294
3276 5596 3412 5923

1700 7773

aste rukist tuleb senini Eestis korral—-
järele lugeda talwekindlaks, tera ja
st köige paremaks rukkisordiks, mida

woöib soowitada kaswatamiseks niihästi Löuna,—kuika
Pohja ECestis).

Sangaste rukki 1000 tera kaal on üldiselt keskmine. Peab ütlema

küll—kaunis koikuw, sest originaal seemnel on 1000 tera kaal dige koörge
(85—40 gr.), paljundustel koigub aga 27—85 gr. wahel. Koörs on tal
dige pikt, pikem lui ühelgi teisel meil kaswatatud rukki sordil. Kui
1925 a. Jögewal oli Wahet körs 149 sm., Terasel 153 sm., siis oli

*) Köigi stintoodud muidu korralikkude katsete puhul oleks ainult nii polju then-
dada, et neis katsetes on koigist sortidest torwitatud originaal-seemet. Kuid säljuures
on Sangaste originaal-seeme erilisel wiisil (wurriga) sorditult eriti raske. Paljundustes
ei kaswa see kunagi nii raske ja jämeda teraga. Arwatawasti ei jta see asjaolu katsetes
Sangaste rukki saagi suurust möjutamata. Ajak. „Uus Talu“ toimet.

r7ao. nr. v 1000n0 anomeo.

Tab. nr. b: Tera ia põhusaagid teistes katsetes (kg. ha-rilt).

Loikuse Kus katse Sangaste Teras loögewa nr. 1. Foögewa nr. 2.

dasta korraldet sTeri PoöhkuTeriPohku Teri Poöhku Teri Pöhku
1924 Lruns 1399 3366 1139 2573 — — — —

1925 ksi 2148 4286 1814 3645 2020 3890 1815 3618

—
Wäimela 2071 4122 1687 3116 1710 3711 21380 3784

1927 1951 6483 1592 4708 — — — —

— Olustweres 2546 5920 1920 3486 —
— — —

— Wodja 2921 6006 3712 5596 — — —
8

1928 Jäneda 1900 8533 —
— 583 7128 1050 6368

—

ärg)
; Tähe Waasa Kohalik

———er
xohtuTeriPoyli Teri Pohtru
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Sangastel —l7l sm. körs pikk. Pohku annab rohkem, klui ülkski teine sort.
Tunnen majapidamisi, kus enne Petkust ja selle sarnast Teras rukist kaswa—-
tades pohku ei jätkunud kartuli ega juurilate röukude katmiseks, nüüd aga
Sangastet kaswatades, suured wirnad isegi aluspohust ülejääwad. Seisu—-
kindlus on tal pika körre pääle waatamata täiesti rahuldaw.

Seega räägiwad koöik andmed Sangaste rukli kasuks. Ka Jaegeri
Schampanja kohta on siin toomata jäänud ja ka mone siin toodud

katse andmed rahuldawad. Sama wöiks ka loö gewa rukkidest ütelda,
aga nende seemet pole weel müügil. Ka Wana-Paleschkina rukist
woiks soowitada ja siit ja säält leiduwat meil kohanenud Petkust
woiks meil kaswatamiseks soowitada, aga põa röhku peaksime panema

meie oma Sangaste rukli kaswatuse laiendamisele, muretsedes selle sordi
orignaal seemet sordiparandajalt eneselt Sangastest, wdi paljundusi Eesti
Seemnewilja Ühisuselt, Riigi moisatelt wdi teistelt pollumeestelt, kes teda

kaswatawad. Nöutagu aga ostmise juures seemet, mille pollud on

seemnepoöldudeks Eesti Sordiparanduse Seltsi poolt
tunnustatud, sest muidu ei wdi kindel olla, et sort pole mone teise naabru—-

ses asuwa rukkli sordi dietolmuga segatud.
Et kindel olla ostetud Sangaste ruklli edaspidise Sangaste rukliks

jämise juures, tuleks korraldada nii, et koöik teatawa eraldatud

piirkonna pollumehed muretseks enesele korraga San—-

gaste rukki, kus juured naabrid peaksid üksteisele Sangaste rukki

seemet andma woi wahetama, sest koik saawad nad puhta Sangaste rukli

kaswatamisest kasu.



Paremad talinisu sordid.
Talinisu sortest wöib seniste katseandmete järele meil kaswatamiseks

nelja sorti soowitada: 1) Sangaste, 2) Villa, 3) Svea I 1 ja 4) Thule 11.
Esimene on kodumaasort, teine Soome ja kaks wiimast Rootsi sordid.

Praegu Sangaste nime all liikuw talwenisu sort on pärit Eesti
Seemnewilja Ühisuse Luunja Seemnekaswandusest, teda puhastab säãl
oma „liinikultuuri“ abil walitseja hra Hain; Villa nisu on Soome (Kesk—-
ühisuse Hankija poolt ülapeetawa sordiarendusjaama Tammisto poolt
juba 1921. aastal mũügile lastud. Thule II ja Svea on ilmakuulsa
Rootsi sordikaswanduse Svalöfi poolt Kesk-Rootsi jaoks arendatud. Sääl
on ilmastiku olud rohkem meie omadele sarnased, sellepärast ka arusaadaw,
et need kaks sorti palju rohkem meie oludele sobiwad, kui ennemalt meit
latseandmete puudusel sissetoodud Löuna-Rootsi jaoks mãäratud talinisu
sordid Päike, Bore ja Birgitta.

Päris Sangaste nisu on meie kuulsa rukkisordiarendaja krahw d Berg'i pooltHisu nisust omal ajal wäljaarendotud. Krahw Fr. Berai järele seisis Oisu nisu koos
neljast teisendist: 1) ohtega punapäline, 2) ohtetu punapääline, 3) ohteoa walgepline
ja 4) ohtetu walgepääline. Lugupeetud krabw. on omal-ajal nimetatud Hisu nisu ohtetu
walgepäälise teisendite hulgast umbes 100 pääd wälja walinud, nende terad maha külwa-
nud ja järeltulijate hulgast weel mitu korda samatüüpi kuuluwate paremate taimede
paremaid pid walinud.

Kui soöja ajal Sangaste möisa juhtimine riigi käes oli, olewat ühel aastal oma
nisu halwa külwiwäärtusega olnud ja naabrimdisast olewat uut seemet wahetatud. Sellest
ajast olewat see sort Sangastes kaduma linud. Oma suure töö prost rutki juures pole
krahw wiimasel ajal enam mahti saanud talinisu sordiarenduse tööd jatkata. Seega
kadus ohtetu walgepäline ja walgeteraline Sangaste nisu Sangaste möisast ja asemele
saadi endine teisendite segu, mis Oisu nime all tuttaw. ;

Nagu juba tähendatud on praegu Sangaste nime all müüüügil olew
talinisu Luunja mdöisast. See oli algul ja on osalt praegugi teisendite segu.
Sääl on enamik taimi ohtetud, pruunipããlised walgeteralised. Hulgas on

ohtelisi, walge ja pruuni päälisi ja dige lühikese tihedapäããlisi compactumi
tüüpi taimi. Praegune Luunja seemnekaswanduse juhataja hra Hain on
aastate jooksul püüdnud seda nisu ohtelistest, walgepããlistest ja compactumi
tũüũpest wabastada, nii et järeljääksid ainult ohtetud, pruunipäälised walge-
teraga taimed. Kuigi ta oma tööga weel pole eesmärgile jöudnud, siiski
sellele küll aga kaunis lähedale.

Villa nisu on Soomes Tammisto sordiarendusjaamas saããlsest
teral talinisust pärit. Ta on üks liin sellest, mis on talwekindel ja
saagirikkam kui algsort. Meil kaswatatakse seda sorti juba mitu aastat ja
tema seeme on rohkesti lewinenud.

Thulell ja Svea on Svalöfi sordid. Algmaterjaliks olid
kohalik noörgakoörreline, talwekindel, wördlemisi madala teraanniga, rahul—-
dawate küpsetusomadustega sammetnisu (karwase pããga) ja Inglismaalt
pärit olew Square-head nisu, millel köwa koörs, suur kandiline pãã ja mis
olles mitte küllalt talwekindel, temale hääl aastal kuni 500/ suuremat tera-
saaki Löuna-Rootsis wõib anda kui kohalikud sordid. Mitmekordse kunstlise
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risttolmutamise abil on korda läinud kohaliku talinisu talwekindlust ja häãd
küpsetusomadust siduda Squarehead nisü seisukindluse ning suure saagianni
omadusega. Kuigi see täpselt pole weel önnestanud, süri edusamme ön
siiski tehtud. Squarehead nisust päritolewat Puudel nisu kohaliku nisuga
ristsugutades saadi Thule II talinisu ja seda omakord jälle kohaliku nisuga
ristsugutades saadi Svea 11, mis on talwekindlam kui Thule 11. Meile
tuttawaid Svalöfi sorte wöiksime talwekindluse ? hääduse poolest Rootsi
andmetel järgmiselt ritta seadida: 1) Kohalik (Rootsi) nisu, 2) Svea I ja 11,
3) Bore 11, 4 Thule II ja Päike 111, 5) Pansar 11 ja 6) Extra-Squa—
rehead II

CargarteVitta Sue lule

Tutwunedes meie senini paremateks osutud sortide saamislooga, asume
meie katsete andmeid

waatama. Eesti Sordiparanduse Seltsi poolt on aastate jooksul talinisu
sortide eel- ja päriskatseid korraldatud. Kahjuks pole wördluses olewate

sortide koosseis moönesugustel pöhjustel küllalt püsiw olnud — sordid on

sagedasti waheldunud. Ka on palju katseid äpardunud. Peatan siin ainult

Jögewa sordikaswanduses saadud wordluskatsete andmetega ja toon lisaks
möne mujal korraldud katseteandmed, kus hulgas Jogewal paremateks osu—-
tunud sordid. Joögewal on aastate jooksul wördluses olnud mitukümmend

talinisu sorti, mis pärit kodu- ja wälismaadelt.
Peatame paremateks osutunud sortide tera- ja pöhusaagi suuruse,

saagi wäärtuse — terakaaluwuse ja küpsetusomaduste ning saagikindlus—-
tuse — talwe— ja seisukindluse juures.

Tabel nr 1 on toodud terasaagid kilogrammides hektaarilt ja prot—-
sentes, kus Sangaste arwatud 100. Sangaste, Villa ja Svea hulgas
on neljaaastase keskmiste järele kaks esimest wiimasest tublisti paremad.
Villa ön Sangastest kolmel aastal tunduwalt ees, ainult wiimasel aastal

on ta sellest maha jäänud. Svea ja Thule 11 terasaagid on koiluwamad

kui Sangastel ja Villal.
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Kehras ja Kuusik'ul korraldatud katsete järele on teraanni poolest eel-
pool kirjeldatud sortest paremad Sangaste ja Svea. Halwem on olnud

Thule 11, koöige paremad aga Kehra F 1 ja Foögewa 022 liinid, mis alles

arendamisel.
Tab. nr. 1. Terasaak Joögewa katsete järele.

Riigi Pollutöö katsejaama (Kuusikul) 1929 a. andmete järele on tera—-

saaki ha kohta andnud: Sangaste — 1500 kg., Villa
— 1609 kg., Svea —

1688 kg. ja Thule 11 — 981 kg.
Terasaakide poolest tuleks nende katsete järele paremateks sorteks lu—-

geda Sangaste, Villa ja Svea kuna Thule II neist tuntawalt halwem on.

Tab. nr. 4. Talinisu sortide terakaal ja küpsetusomadused esimese nisunituse
andmete järele.

— ————— — — — ————

1924/25 a. 1925/26 a. s 1926/27 a. 1927/28 a. 2-be 4-ja
2 —

2 2 — — aaosta aasta

Sordi nimi 8 7 sS stkeskmi-skeskmi-
Kg. /5S sKg. SS sKg. 8S sKg. SS sne tg.ne kg.
harlt /Z ESsha-lt 5 SSha-lt 5 ESha--lt 55S ha-. ha-nt

SOO2 SOOB
— .— “ TM“— M—

s
1N Sangaste. . . 2105 100,0/ 902 100.0 1995 woo o6so 100.0 e 1922,8
2) VWilla .. . .2363/ 1123/ 944 104,7/ 2134 106,97/ 2236 532 2185/1919.3

zj Svea.. ..
. Ass 1035 372/ 412 1976 99.05 2544/ 246 2260 17700

ieln — 131 117 3136 - isros5) göõgewa 022. .2677 127,2/ 304/ 33,7 2049 102,71 2719/ 101,1 23841937,3

Tab. nr. 2. Pöhusaak Jogewa katsete järele
1) Sangaste. . . 5438 100,00 1478 4005 76256/ 100,0/ 5815/4635,3
2) Willa — 51 95,0 1685 1144 4566 1140/ 7284/ 95,5 5925/4674,8
3j) Svea.

. . 4561 88,9 7838/ 58.2/ 8612/ 90,2 6520/ 85.5 d0663869,0
en — ; t 175 hoss o- or —

5) lögewa 022. . 5948/109,3 787/ 50,0 4086 102,0/ 8763/ 114,9642454882,3
Tab. nr. 3. 1000 tera kaal Joögewa katsetes.

2) Sangaste. .. 40,2 40,5 35,1 137.7
IHVilla .... 35,3 35,2 29,3 29,1
3Svea. .... 34,8 32,0 30,7 h 31,4
4Thule U... — — 31,1 35,4
5) Jögewa 022.. 42,6 34,6 35,7 37,5

—— andmete järeie.
15 55— Proowipätsi

S S3* —— odorukese
; 535 SS Smaht Sisu | Sisu

S SBaA5 Sh cem Men wärwE
Sangaste a. ... .s 79,1 36,9 10,1 34,3 3,3/ 311 3,2 39 31

b.— 316 3,5 5 4

Willa a.. 55 324 10,2 15,0 4,8 294 2 4 2,8
b. . . 371 4 3,5 4

Svea a.. 769 325 111 144 3,7 2567 1,3 3,9 2,8
345 4 4 15

Thule Ia: . 7164 392 11,3 15,63,7 281 17 4,2 2,5
..— 332 3,5 3 2,5



11

Pöhuanni poolest (wt. tab. nr. 2) on paremad Jögewa andmetel San—-
gaste ja Villa.

1000 terakaalu (wt. tab. nr. 3) poolest on Joögewa ja Kehra
andmetel Sangaste koõige raskemateralisem. Esimese nisu näituse and—-
metel (wt. tab. nr. 4) on koõige suurem 1000 tera kaal proowide keskmiste
järele Thule II ja Sangastel. Sama tabeli järele on hektoliitri kaal kest—-
miselt Sangaste proowel koige koörgem olnud. Proteini protsent on näituse
proowide keskmiste järele Thule II ja Svea suuremad kui Sangastel
ja Villal. Wiimastel on see 100/0 ümber, esimestel 11/6 ümber. Sangaste
terad on olnud köige klaasisemad (340/0), teistel kolmel 14—l5O/6 ümber.

Näituse proowide järele on Villa jahu köige walgem olnud.

Küpsetusomadusi on määratud esimese nisu näituse ja Joögewa Sor—-
dikaswanduse tagawarasolewatel sortidel proowi küpsetamise teel Joge—-
wal. Tab. nr. 4on toodud küpsetusomaduste andmeid nisu näituse proo—-
wel a reas, ja Joögewa tagawarade andmed b reas igal sordil.

Tab. nr. 5. Sortide seisukindlus ja talwekindlus Joögewal.
————

— — A——
— — —

1924/25 1925/26 192627 51927/28 &

2 13 - 3 3 — 122
E NEE
t; E S — 2 E —

:

2325227
2 5 22 353
; 8688

4 44 19,21. Sangaste
2. Willa.
3. Svea.

4+
4
5—

—

77,64 3
3—
—

2+

5 —

66,62
73,64

4+ 5 4+4 1— 4 19,9

5 4 4 — 4 18,9
2 4— 3 14,94. Thule 1..

ö. Joögewa 022

5

14 4 — 19,0
78,22 5 5 5

Proovipãtside Koorikesed. 1) Sangaste; 2) Villa, 5) Bvea, 4 Thule II

Proowipätsi maht on üldiselt koöige suurem olnud Sangastel ja
;

———— —
——— ——

—
—— 1 —

—
—

Villal, koorukese ehitus ja wärw on Sangastel köige parem. Samuti ka
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sisu urbsus. Svea Jloögewa proowide küpsetusandmed on märksa pare-
mad kui näituse proowide andmed. Teistel koiguwad need andmed ka.

Rootsi andmetel loetakse Svea küpsetusomadusi märksa paremoteks kui

Thule II omi.
Ka woördlusesolewate paremate sortide saagiwäärtuse hindamise and—-

mete järele tuleb Sangastet, Villat ja Svea häädeks kuni rahuldawa—-
teks lugeda, kuna Thule II on nörgawöitu.

Sortide saagikindluse, nimelt talwekindluse ja seisukindluse üle leiame
andmeid tabelist nr. 5. Sääl on toodud esimeses lahtris teisel weerul üle—-
talwe elanute taimede / 1925. aastal, järgmises kolmes lahtris ületalwi—-

tamist hinnatud 5-ballilise kawa järele, kus 5 — wäga hää ja 1 wilets ja
sama tabeli wiimases lahtris on 1929. aasta sügisel Jögewal kaswanud

sortide orase mahlas määratud lahustet aine hulk protsentes. Nende üle—-

talwe elamise hindamise andmete järele tuleb ka Sangastet, Villat ja
Svea Thule teisest märksa paremateks lugeda. Weel mitte müügil ole—-

ivatest Kuusiku ja Kehra liinest tuleb weel paremat loota.

Seisukindluse kohta leiame andmeid Idogewa katsetest tab. nr. 5.
Sääl on 5 — wäga hää ja 1 — wilets (nörk körs). Seniste teiste and—-
mete järele paremateks loetud kolmest sordist on Svea seisukindlus koöige
parem, kuna aga Sangastel ja Villal see sagedasti soowida jätab.

Haiguste suhtes pole sortide juures erilisi wahesid märgata olnud.

Kokkuwöttes
tuleb seniste, pääasjalikult Jögewa Sordikaswanduse poolt korraldatud,
katsete ja tehtud analüüside järele niihästi terasaagi, selle wäärtuse ja ena—-

masti ka saagikindluse poolest paremateks talwenisu sorteks lugeda: oma—-

maa Sangastet (wiimasel ajal Luunja nime all), Soome Villat

Ja Rootsi Svea 11. Sveall pole küll nii talwekindel kui kaks esimest,
on aganeist märksa seisukindlam. Meie ennemalt sissetoodud Päikest ja
möndateist suurepäälist talinisu sorti ei saa mitte soowitada — nad pole
küllalt talwekindlad meil. Kes armastab wälispidi meelitawat jämedapää—-
list, see muretsegu Svea 11, mis talwekindlamkui Svea l ja teised sama jämeda ehk
jämedamapäälised. Köigil on pääd ohtetud. Sangastel on pää sile, Villal ja
Svea I 1 — karwased. Terad on Sangastel walged, Villal ja Svea I 1 —
punakad. Nende kolme sordi seeme on meie turul saadawal.

Wiimasel ajal on mitmed talinisu sordiarenduse kallal tegutsenud.
Nii on hra Hunnius Habajalt wäljalasknud parandatud talinisu sordi
„—üumariku“ nime all, nii on wördluses Riigi pöllutöö katsejaama ja Jögewa
Sordikaswanduse ja wiimase Kehra filiaali liinid. Nende hindamine on

weel käsil ja nende seemet pole weel saadawal, sellepärast weel warane
nende juures pikemalt peatada.
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