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SISSEJUHATUS 

 

Põllumajandus on Eestis alati olnud olulisel kohal. Toob see nii toidu lauale kui riided selga. 

Põllumajanduses on kõige tähtsamaks ressursiks maa. Eestis on kasutatava põllumajandusmaa 

hulk aastate 2010 kuni 2012 jooksul suurenenud 948 826-lt hektarilt 955 916-le hektarile 

(Eesti statistikaamet). Tavaviljelusega kaasnevad aga erinevad keskkonnariskid: põhjavee 

reostus, veekogude eutrofeerumine, maa kurnamine, mulla struktuuri kahjustamine, 

lämmastiku leostumine jne (Melero et al., 2005). Tavapõllumajandus baseerub mineraalsete 

väetiste ja kemikaalide kasutusel ja seda kõike keskkonna arvelt (Pimentel, 2005). Nii Eestis 

kui ka mujal Euroopas kogub aga järjest enam populaarsust mahepõllumajandus. 

Mahepõllumajanduses toetatakse taastuvaid loodusvarasid ja korduvkasutust, keskkonna 

säästmist. Välditakse keemilisi väetisi ning taimekaitsevahendeid, mis kahjustavad ebaõige 

kasutamise tulemusena keskkonda (Zaccone et al., 2010). Eesti statistikaameti andmetel oli 

Eestis 2013. aastal mahepõllumajandusmaa suurus 153 000 hektarit ning aastate 2008 – 2012 

lõikes on orgaaniliste väetiste kasutamine suurenenud 26% võrra. Samal perioodil on 

mineraalväetiste kasutamine vähenenud 39%. 

 

Järjest suureneva huvi tõttu mahepõllumajanduse vastu on oluline uurida, kas vaid orgaanilisi 

väetisi kasutades suudetakse hoida mullaviljakust. On oluline, et ei toimuks mulla 

väljakurnamist ning tootmist mulla arvelt. Mullaviljakus sõltub aga eeskätt tema orgaanilise 

aine sisaldusest (Roose et al., 2001). Orgaanilist ainet lisavad mulda nii kattekultuurid, 

haljasväetiskultuurid kui ka sõnnik, mis on kasulikud kaasata ka tavaviljeluse külvikorda.  

 

Lisaks orgaanilise aine lisamisele mulda, on põhjalikult koostatud külvikord oluline, et 

säilitada toitainete positiivne bilanss, tagada stabiilne saagikus ja mulla hea seisund. Samuti 

aitab õige külvikord vähendada haiguste ja kahjurite levikut. Vältimaks toitainete kadu 

mullast on oluline kaasata külvikorda erinevate omadustega kultuure. Näiteks 

vahekultuuridena kasvatatavad ristõielised raps, rüps, valge sinep, aga ka teraviljad (rukis) 

ning raihein ei lisa küll mulda lämmastikku, vaid seovad mullast vaba lämmastikku vältimaks 

selle leostumist (Talgre et al., 2011). Liblikõielised vahekultuurid aga lisavad mulda 

lämmastikku. Lisaks, kasvatades talvel põllul liblikõielisi kultuure ja kündes need kevadel 
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mulda, tõstetakse mulla orgaanilise süsiniku sisaldust, parandatakse mulla viljakust ja 

niiskusesidumise võimet (Dabney et al., 2001). Kõrrelised vahekultuurid valitakse külvikorda 

juhul kui lämmastiku taseme tõstmine mullas ei ole prioriteet. Kõrrelised kultuurid on 

kasulikud oma kiire kasvu poolest, tagades sellega umbrohtude allasurumise (Grubinger, 

2014). Viljakamatel muldadel kasvatatakse aga vahekultuure pigem sellepärast, et vältida 

mulla katteta olekut talve perioodil, mis tooks kaasa toitainete kao mullast (Talgre et al., 

2011). 

 

Eestis ning põhjamaades üldiselt on väga vähe uuritud järelkultuure haljasväetistena ning 

järelkultuuride ja sõnniku koosmõju mulla keemilistele omadustele, milles seisneb ka antud 

magistritöö olulisus.  

 

Lähtuvalt eelnevast on töö hüpoteesiks, et koostatud külvikord koos mineraalväetistega 

tavaviljeluses ning koos järelkultuuride ning sõnnikuga maheviljeluses suudab tagada 

mullaviljakuse säilimise. 

 

Magistritöö eesmärgiks on uurida põhitoitainete sisalduse muutust mullas mahe- ja 

tavaviljeluslikus süsteemis – 5-väljalises külvikorras eri väetusstrateegiate juures. Uuritakse 

mineraalväetiste, järelkultuuride ning järelkultuuride ja sõnniku koostoime mõju mulla 

happesusele, üldlämmastiku, orgaanilise süsiniku ning liikuvate fosfori, kaaliumi, kaltsiumi ja 

magneesiumi sisaldustele.  

 

Oma magistritöö õnnestumise eest tänan oma oma juhendajat Endla Reintami, kes aitas mind 

töö käigus igakülgselt andeid ideid ja soovitusi. Lisaks tänan projekti „Minimeeritud harimine 

ja haljasväetised jätkusuutlikele mahekasvatuse süsteemidele“ (TILMAN-ORG), ERA-NET 

CORE, organic II. 
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KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1. MINERAAL- JA ORGAANILISTE VÄETISTE MÕJU 

MULLA OMADUSTELE 

 

Jätkusuutliku põllumajanduse üheks aluseks on väetamine. Saagiga eemaldatud 

toiteelemendid tuleb mulda tagastada väetistega. Üheks selliseks võimaluseks on kasutada 

mineraalväetisi. Olenevalt taimetoiteelementide sisaldusest jaotatakse mineraalväetised 

lihtväetisteks ja kompleksväetisteks. Kui lihtväetised sisaldavad ainult ühte 

taimetoiteelementi, siis kompleksväetised sisaldavad vähemalt kahte põhitoiteelementi 

(Tamm et al., 2013). Põhitoiteelemendid taimele on lämmastik, fosfor ja kaalium. 

 

Mineraalväetistega mulda antud toitained omastatakse vaid taimede poolt, kuid orgaanilised 

väetised parandavad lisaks veel mulla omadusi ning annavad toitu ka mulla 

mikroorganismidele (Tamm et al., 2013). Mineraalväetisi nagu näiteks lämmastik, fosfor ja 

kaalium, kasutatakse loomasõnniku kõrval oluliste toitesoolade asendamiseks mullas, kust 

taimed on need juba ära kasutanud (Värnik et al., 2008).  

 

Mineraal- ja orgaaniliste väetiste kasutamine hakkas Eestis suurenema 1960ndatel ning 

kõrgeima tasemeni jõuti 1980ndate aastate alguses. Kuigi väetisi kasutati rohkem, ei 

kajastanud see proportsionaalselt saagikuses. Põhjuseks, et mulda viidi rohkem toitaineid, kui 

taim omastada suutis. Intensiivne tootmine ja väetiste kasutamine kestis kuni 1990ndate 

aastate alguseni. 1990ndate alguses, peale Eesti taasiseseisvumist, toimusid 

põllumajandustootmises aga suured langused ning ka muutused väetiste kasutamises 

(Astover, 2007). 1996 – 2006 uuriti väetiste kasutamist Eestis. Läbi viidud uurimustöö 

tulemusena selgus, et sel perioodil anti kõige rohkem mineraal- ja orgaanilisi väetisi kartulile, 

seejärel tehnilistele kultuuridele ning tera- ja kaunviljadele. Kõige vähem anti väetisi 

söödakultuuridele (peamiselt heintaimed). Kuigi väetiskogused vaatlusperioodil mingil 

määral suurenesid, siis bilanss oli jätkuvalt negatiivne. Kõige suurem probleem leiti olevat 

fosfori puudujäägi osas. Nimelt tagastati fosforit vaid 32 – 38% vajaminevast kogusest. 

Mullaviljakuse säilitamine on aga tagatud, kui aktiivbilansi järgi tagastatakse 75 – 85% 
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fosforist. Lämmastiku puhul peaks tagastamine moodustama 65 – 80% ja kaaliumi puhul 70 – 

100%. Kuna enamasti väetatakse heintaimi suhteliselt vähe, siis oli nende bilanss ka kõige 

negatiivsem (Tamm et al.,2009). 

 

Kuigi Eestis ja paljudes teistes Ida-Euroopa riikides on probleemiks negatiivne bilanss ja 

sellest tulenevalt oht mullaviljakusele (Csathó et al., 2007) siis Lääne-Euroopa riikides on 

probleem vastupidine. Nimelt on lämmastiku ja fosfori üleküllus ning sellega kaasnevalt 

keskkonnakahjud. Näiteks Saksamaal oli mulla lämmastiku bilanss aastatel 1992 – 2006 

ülejäägis 89 – 121 kg/ha (Tamm et al.,2009). 

 

Viimaste aastate jooksul (2008 – 2012) on mineraalväetistega väetatava pinna suurus Eestis 

suurenenud 25% võrra. Kui 2008. aastal oli väetatava pinna suurus 412 845 hektarit, siis 

aastal 2012 oli vastav suurus 395 239 hektarit. Aastast 2008 kuni 2010 aastani vähenes 

väetatava pinna suurus seega 25% võrra (Tabel 1).  

 

Tabel 1. Mineraalväetiste kasutamine aruandeaasta saagile aastate 2008 – 2012 lõikes 

(põllumajanduskultuurid kokku) (Eesti statistikaamet) 

 

 Aasta 

Väetis 

kokku, 

tonni 

Lämmastik 

(N), tonni 

Fosfor 

(P), tonni 

Kaalium 

(K), tonni 

Väetatud 

pind, 

hektarit 

Väetise kogus väetatud 

pinna hektari kohta, 

kilogrammi 

2008 59 997 35 455 4 181 12 410 412 845 145 

2009 41 398 27 328 2 468 6 980 360 783 115 

2010 44 111 28 628 2 667 7 774 351 402 126 

2011 45 228 29 803 3 677 7 707 378 065 120 

2012 50 304 32 978 2 951 8 762 395 239 127 

 

 

Kui aastate 2008 – 2010 lõikes vähenes väetatava pinna suurus, siis kasutatud väetiste kogus 

ning väetiste kogus väetatud pinna hektarite kohta vähenes ainult perioodil 2008 – 2009. 

Kasutatud väetiste kogus kokku vähenes 39% võrra ning väetiste kogus väetatud pinna 

hektarite kohta 20% võrra. Alates aastast 2010 on näha aga taas tõusutrendi (Tabel 1). 

 

Lämmastikväetiste kogus vähenes perioodil 2008 – 2009 ligikaudu 23%. Eurostati 2013. aasta 

andmetel on lämmastikväetiste kasutamise vähenemise trendi viimastel aastatel märgata 

Sloveenias, Norras ja Šveitsis. Samas kui tõusutrendi näitavad nii Tšehhi, Läti, Poola, Ungari, 
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Slovakkia ja ka Eesti. Tabeli 1 andmete põhjal on näha, et perioodil 2009 – 2012 tõusis 

lämmastikväetiste kasutus Eestis ligikaudu 17%. Fosfori kasutamine on samuti vähenenud 

Sloveenias, Norras ja Šveitsis ning tõusnud Slovakkias, Rumeenias, Poolas ja Bulgaarias. 

Osades riikised on fosfori kasutamine kõikuv ning selget trendi raske määrata. Üheks 

selliseks riigiks on Eurostati 2013. aasta  andmetel ka Eesti. Tabeli 1 andmete põhjal on siiski 

näha, et alates aastast 2009 on fosfori kasutamine Eestis tõusuteel, perioodil 2009 – 2012 oli 

vastav suurenemine 16%. Kõige suurem on olnud kaaliumväetiste kasutamise langus, 

perioodil 2008 – 2009 oli see 44%. Samas on järgnevatel aastatel olnud kaaliumväetiste 

kasutamise tõus 21% (2009 – 2012) (Tabel 1). 

 

Lisaks väetiste kasutamisele erinevad mahe- ja tavaviljelus üksteisest ka mitmete strateegiate 

pooles, milleks on näiteks vahe- ja haljaskultuuride kasvatamine. Kõik eelnevad, nii erinevate 

väetiste kasutamine, haljaskultuuride kasvatamine kui ka erinevad mullaharimistööd, 

mõjutavad mulla omadusi, kasvuhoonegaaside teket, agroökosüsteemi toimumist jms 

(Chirinda et al., 2010). Maheviljeluses on asendamatuks väetiseks orgaaniline väetis, mis 

jaguneb järgmiselt: sõnnik, tahe- ehk allapanuga sõnnik, poolvedel ehk allapanuta sõnnik, 

vedelsõnnik, läga, väetusturvas, kompostid ning haljasväetised (Tamm et al., 2013). 

 

Sõnnik on kõige tuntum orgaaniline väetis, mis koosneb kas loomade või lindude 

väljaheidetest. Kui loomapidamises kasutatakse allapanu, mis seob loomade tahked ja vedelad 

väljaheited, on tegemist tahesõnnikuga. Puhaslautadest, kus allapanu ei kasutata või tehakse 

seda ainult loomade magamisasemetel, saadakse poolvedel sõnnik. Laudad, kus allapanu 

üldse ei kasutata ning väljaheited eemaldatakse laudast veega, saadakse vedelsõnnik ning 

rohke vee kasumisel on tulemuseks läga. Kuna sõnnik sisaldab taimedele vajalikke 

toitelemente, on see väärtuslik väetis nii tava- kui maheviljeluses (Tamm et al., 2013). 

 

Aastate 2008 – 2012 lõikes oli orgaanilise väetisega väetatud pinna suurus tõusutrendis, 

suurenemine oli ligikaudu 36%. Suurenenud oli ka kasutatava väetise kogus 26% võrra (Tabel 

2).  
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Tabel 2. Orgaanilise väetise kasutamine aastaaruande saagile aastate 2008 – 2012 lõikes 

(põllumajanduskultuurid kokku) (Eesti Statistikaamet). 

 

 Aasta Väetis, tonni Väetatud pind, hektarit 
Väetise kogus väetatud pinna 

hektari kohta, tonni 
2008 2 285 041 64 941 35 
2009 2 309 899 71 268 32 
2010 2 615 207 85 900 30 
2011 2 751 965 96 037 29 
2012 3 080 980 102 030 30 

 

 

Erinevalt tabeli 1 andmetest, kus oli näha, et alates 2008. aastast on mineraalväetiste 

kasutamine vähenenud, on orgaaniliste väetiste kasutamine Eestis hakanud järjest enam 

levima. Viimastel aastatel on püsinud stabiilsena kasutatavate väetise kogus väetatud pinna 

hektarite kohta (ligikaudu 30 tonni) (Tabel 2).  

 

Orgaanilistele väetistele on hakatud pöörama järjest suuremat tähelepanu. Seda põhjusel, et 

mineraalväetiste tootmisele kulub suur hulk fossiilset energiat. Samuti tõusevad järjest enam 

ka mineraalväetiste hinnad, sest tootmiseks vajalikud varud vähenevad. Fosforvarud on ühed 

kõige kiiremini vähenevad. On arvatud, et fosfori varud võivad lõppeda juba käesoleval 

sajandil. Seega on äärmiselt oluline jätkuva majandamise toimimiseks leida alternatiive 

mineraalsetele väetistele (Vaneeckhaute et al., 2013). Lisaks on orgaanilisel väetisel oluline 

osa huumusbilansis. Kui külvikorra huumusbilanss on negatiivne, siis mullaviljakus ilma 

orgaanilise väetiseta ei püsi. Erinevate uuringute tulemusena võib välja tuua, et mulda viidud 

orgaanilise aine kuivainest läheb huumusvaestes (~2%) muldades huumuseks 10 – 20% ja 

huumusrikkamates muldades üle 30%. Siin peab arvestama ka seda, et huumuse tekkega 

samaaegselt leiab aset ka selle lagunemine (Lauringson et al., 2006). Lisaks leiti Eesti 

Maaülikoolis 1989. aastal rajatud IOSDV katse tulemusena, et orgaaniliste väetistega 

külvikorras on taimede toitereziim tasakaalustatum ja see parandab ka lämmastikväetiste 

efektiivsust (Astover et al., 2012).  

 

Eestis antakse haritava maa kohta keskmiselt 2,4 tonni sõnnikut, milles on kuivainet ligikaudu 

20%. Järelikult viiakse mulda ainult 0,5 tonni kuivainet, millest huumusvaru täiendamiseks 

läheb vaid 30%. Arvestades, et huumusvaru on 60 – 90 t/ha ja aastas mineraliseerub sellest 1 

– 3%, siis selliste sõnnikukoguste juures jääb huumusbilanss negatiivseks (Lauringson et al., 

2006). 
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1.1 Haljasväetised 
 

Haljasväetised ehk kattekultuurid on alternatiiviks mineraalsetele väetistele. Kui külvikorras 

oleks põld mingil ajal katteta (talve perioodil), siis otstarbekam on sinna külvata peale 

kultuurid, mis kaitseks põldu vee- ja tuuleerosiooni eest. Sellest tuleneb ka nimetus 

kattekultuur. Kui kattekultuur küntakse hiljem mulda sisse, mitte ei kasutata muu toodangu 

jaoks, siis saab sellest haljasväetis (Grubinger, 2014). Ühtlasi on see ka kõige lihtsam ja 

ökonoomsem viis mullaomaduste parandamiseks (Winter rye..., 2014). Haljasväetiste 

kasutamise eesmärgiks on rikastada mulda orgaanilise aine ja taimede poolt omastatavate 

toiteelementitega. Lisaks kobestavad haljasväetistaimede juured sügavamaid mullakihte 

aidates kaasa paremale vee ja õhu liikumisele ning pakkudes toitu mulla makro- ja 

mikroorganismidele. Paranevad mulla füüsikalised omadused. Haljasväetised on 

konkurendiks valguse, vee ja toitainete suhtes umbrohtudele, surudes neid alla perioodil, mil 

neil muidu konkurents puuduks (Dabney et al., 2001; Winter rye..., 2014; Grubinger, 2014). 

Lisaks eelnevale on ka üldisele keskkonnaseisundile oluline mulla seisukord. Nimelt 

produktiivsema ning bioloogiliselt aktiivsema mulla keskkonda saniteeriv toime on suurem 

(Värnik et al, 2008).  

 

Poolas aastatel 2005 – 2007 liivsavi lõimisega mullal läbi viidud väetis- ja kattekultuuride 

(hernes ja õlirõigas) katse tulemusena leiti, et kasutades kattekultuure haljasväetisena, tõsteti 

oluliselt mulla ensüümide aktiivsust järgnevale kultuurile (odrale). Näiteks oli mulla 

ensüümide aktiivsus kõige madalam variandil, kus anti lämmastikku 160 kg/ha ning seda 10 – 

26% madalam võrreldes variandiga, kus lämmastikku anti 40 kg/ha ja/või 80 kg/ha. Kui 

üldlämmastiku sisaldus oli märgatavalt madalam kontrollvariandil võrreldes variandiga, kus 

kasvatati kattekultuure, siis fosfori sisaldus oli hoopis vastupidi - kontrollvariandil kõrgem kui 

kattekultuure kasvatatud variandil. Katse tulemusena toodi välja ka, et mineraalne lämmastik 

üksi ilma kattekultuurita ei mõjutanud eriti mulla keemilisi omadusi (Piotrowska et al., 2012). 

 

Haljasväetiste sissekündmisel mulda sattuvat orgaanilist ainet aitavad lagundada mullas 

olevad seened ja bakterid.  Lagundamise protsessi tagajärjel vabanevad taimede poolt 

omastatavad toiteelemendid (Winter rye...,2014). Selle tagajärjel luuakse järgnevale kultuurile 

kasvuks optimaalsemad tingimused. 
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Haljasväetiskultuuridena kasvatatakse ristõielisi, liblikõielisi, kõrrelisi ning ka liike nagu 

päevalill ja keerispea. Kuna kattekultuure ehk haljasväetiskultuure kasvatatakse 

põhikultuuride vahel, siis nimetatakse neid ka vahekultuurideks. Levinumateks 

vahekultuurideks on ristõielised nagu näiteks raps, rüps, valge sinep, aga ka teraviljad (rukis) 

ning raihein ja keerispea. Need vahekultuurid ei lisa küll mulda lämmastikku, vaid seovad 

mullast vaba lämmastikku vältimaks selle leostumist (Talgre et al., 2011). 

 

Liblikõielised vahekultuurid on vajalikud just sellepärast, et seovad mulda lämmastikku. 

Soodsates tingimustes võivad liblikõielised haljasväetiskultuurid anda 6 – 10 tonni kuivainet 

hektari kohta, mis omakorda tähendab, et mulda viiakse kuni 300 kg lämmastikku hektari 

kohta (Haljasväetised, 2014). Lämmastik on taimekasvuks oluline, kuna mõjutab teistest 

toitainetest enam saagikust. Kasvatades talvel põllul liblikõielisi kultuure ning kündes kevadel 

mulda, tõstetakse mulla orgaanilise süsiniku sisaldust, parandatakse mulla viljakust ja 

niiskusesidumise võimet (Dabney et al., 2001). Kuna liblikõielised on aeglase arenguga, siis 

umbrohtude allasurumisel jäävad nad teraviljadele alla (Grubinger, 2014). Liblikõieliste 

kasutamise miinuseks on lisaks veel suur külvisenorm ning sellega kaasnevalt suured 

rajamiskulutused (Talgre et al., 2011). 

 

Kõrrelised kultuurid valitakse vahekultuurideks juhul kui lämmastiku taseme tõstmine mullas 

ei ole prioriteet (Grubinger, 2014). Ka Eesti Maaülikoolis aastatel 2008 – 2010 läbi viidud 

katses näivleetunud savi-liivmullal, kus uuriti vahekultuuride (talirüps, taliraps, õlirõigas, 

valge sinep, hernes, põlduba, Itaalia raihein, keerispea ning rukis) biomassi moodustamise 

võimet, leiti, et kõige väiksema biomassi andsid kõrrelised kultuurid Itaalia raihein ning rukis. 

Samuti oli nende kultuuride lämmastiku sidumine kõige madalam. Antud katses leiti, et 

efektiivsemad vahekultuurid olid õlirõigas ning valge sinep, mis moodustasid võrreldes teiste 

ristõielistega kõige suurema biomassi saagi. Selle tagajärjel viidi mulda tagasi ka suurem hulk 

toitaineid (Talgre et al., 2011). Kõrrelised on aga tänu oma kiirele kasvule just head 

umbrohtude allasurumise seisukohalt (Grubinger, 2014) ning kiire kasvuga tagatakse isegi 

külmades piirkondades põldudele kate (Winter rye..., 2014). 

 

Teraviljade kasvatamisel vahekultuurina on erinevaid valikuid, kasutada seda loomasöödana, 

teradest toota toitu inimestele või kasutada haljasväetisena. Lisaks on nad suure biomassi 

saagiga, mis mitte ainult ei suru alla umbrohte vaid ka hoiavad efektiivselt ära mullaerosiooni 

ning annavad suure haljasväetise saagi (Winter rye..., 2014).  
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Põhjapoolsemates riikides on kõige olulisem leida sobivaid kultuure, mis talvel ei hukkuks 

(Brandsæter et al., 2000). Seega on lisaks erinevate kultuuride mullaomaduste parandamise 

omaduste uurimisel vajalik pöörata tähelepanu ka talvekindlusele.  

 

Vahekultuurid külvatakse hilissügisel kohe peale põhikultuuri koristamist ning küntakse mulda 

sügisel vahetult enne maa külmumist või kevadel. Hiline sügiskünd või kevadkünd 

vähendavad lämmastiku leostumist (Talgre et al., 2011). Viljakamatel muldadel kasvatatakse 

haljasväetiskultuure aga pigem vahekultuurina, et vältida talvel mulla katteta olekut. 

Normaalseks arenguks vajavad vahekultuurid päevaseks keskmiseks temperatuuriks vähemalt 

+9°C ning sademeid kasvuperioodil peaks olema 150 – 200 mm (Talgre et al., 2011). Lisaks 

mullaviljakuse ja füüsiliste omaduste parandamisele rikastatakse vahekultuuride kasutusel ka 

looduslikku mitmekesisust ning soodustatakse kasurite levikut (Grubinger, 2014). 

 

Antud uurimustöö käigus kasvatati kattekultuurina haljasväetiseks järgmisi kultuure: talirapsi, 

talirukist ning raiheina.  

 

 

1.1.1 Talirukis haljasväetisena 
 

Talirukis on teraviljadest üks enam kasutatavaid kattekultuure tänu oma kiirele kasvule 

(Grubinger, 2014). Tema sügavale ulatuvad juured parandavad mullas vee ja õhu liikumist. 

Rukis on teistest teraviljadest talvekindlam (Winter rye..., 2014), taimed võivad taluda -25 – -

35°C külma (Talirukis, 2014). Tänu oma sügavale ulatuvatele juurtele talub rukis ka põuda 

teistest teraviljadest paremini. Rukist saab kasvatada väheviljakatel muldadel, kus teised 

teraviljad annaks madala saagi. Küll aga ei sobi turvasmullas, kus turvas temperatuuri 

kõikudes paisumise ja kokku tõmbumise tagajärjel lõhub rukki juurestikku (Talirukis, 2014). 

Lisaks on rukis ka hea umbrohtude allasurumise seisukohalt (Winter rye..., 2014). Rukis 

kasvab erinevates piirkondades ning seeme on suhteliselt odav. Tänu heale külmataluvusele 

saab rukist külvata hilissuvest kuni keskoktoobrini. Kevadel annab rukis suure biomassi saagi, 

mis aitab hoida orgaanilise aine taset mullas (Grubinger, 2014). 
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1.1.2 Raihein haljasväetisena 

 

Raihein on külmas kliimas kõige enam kasvatatavaid heinalisi. Kahest kõige tähtsamast 

raiheina liigist, Itaalia raihein (Lolium multiflorum Lam.) ja mitmeaastane raihein (Lolium 

perenne L.), on külmades piirkondades vastupidavam mitmeaastane raihein. 

 

Raihein on kultuur, mis kasvatab endale suure juurestiku ning omastab hästi lämmastikku, mis 

põhikultuuril kasutamata jäi. Sellega välditakse lämmastiku leostumist mullast. Mitmeaastase 

raiheina allakülv toimub kas koos suviteraviljadega aprillis-mais või talikultuuri külvi ajal 

(Grubinger, 2014). 

 

 

1.1.3 Taliraps haljasväetisena 
 

Talirapsi kasvatamiseks on kõige sobivamad keskmised liivsavi- ja saviliivmullad. Ei sobi 

turvasmullad, sest talvel seal taimestik hukkub. Teraviljarohkes külvikorras on rapsil oluline 

koht katkestades haigustsükleid. Rapsi juureeritised mõjuvad paljudele haigustekitajatele 

pärssivalt. Samuti on ta hea umbrohtude allasuruja kuna on kiire talvitumisjärgse kasvuga. 

Oma juurestikuga aitab raps lõhkuda kokkukleepunud mullatükke. Kuna rapsil on aga 

sarnaseid haigusi teiste kultuuridega, tuleks tema kasvatamisega ettevaatlik olla (Grubinger, 

2014). 

 

 

1.1.4 Talirukki, raiheina ja talirapsi toitainete sidumine 

 

Eesti Maaülikoolis aastatel 2008 – 2010 viidi läbi katse, kus uuriti vahekultuuride biomassi ja 

sellega mulda tagastatavaid toiteelementide koguseid. Katses olid kõige enamlevinud 

vahekultuurid: õlirõigas, valge sinep, taliraps, talirüps, rukis, itaalia raihein ja keerispea. 

Liblikõielistest valiti hernes ja põlduba.  

 

Vahekultuuride biomassi saak oli aastate lõikes varieeruv, erinev oli ka toitainete omastamine. 

Oluline on välja tuua, et 2008 aasta august oli vihmane ja efektiivsete temperatuuride summa 

jäi madalaks. Aastal 2008 omastati talirapsi poolt bioloogilises aineringes 10 kg/ha kaaliumi, 

13 kg/ha lämmastikku ja 2 kg/ha fosforit. Biomassi moodustas taliraps 0,57 mg/ha. 
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Võrdlusena võib välja tuua, et kõige enam moodustas biomassi põlduba (1,72 mg/ha). Aastal 

2009 omastas raihein 12 kg/ha kaaliumi, 7 kg/ha lämmastikku ja 1,6 kg/ha fosforit. Biomassi 

moodustas raihein 0,62 mg/ha (Tabel 3).  

 

Tabel 3. Kultuuride N, P, K omastamine ning biomassi saak aastatel 2008 – 2010. 

 

  N, kg/ha P, kg/ha K, kg/ha 

Taliraps (2008) 13 2 10 

Taliraps (2010) 59 7 41 

Raihein (2009) 7 1,6 12 

Raihein (2010) 10 2 16 

Rukis (2010) 28 2 17 

 

 

Aasta 2010 ilmastikutingimused võimaldasid varajase põhikultuuri koristuse ning 

vahekultuuride külvi. Soe august tagas katseaastate suurima vahekultuuride biomassi saagi, 

raiheina ja rukki puhul 0,9 mg/ha ning kõige suurema biomassi andis õlirõigas, 3,5 mg/ha 

orgaanilist ainet. Raiheina biomassiga viidi mulda lämmastikku 10 kg/ha, fosfori 2 kg/ha ja 

kaaliumi 16 kg/ha. Talirapsi biomassiga viidi lämmastikku mulda 59 kg/ha, mis ületab 

suuresti 2008 aasta tulemust. Siit tuleb välja ka ilmastiku mõju biomassi saagile ja toitainete 

sidumisele. Fosforit viidi talirapsi biomassiga mulda 7 kg/ha ning kaaliumi 41 kg/ha. Rukki 

biomassiga viidi toitaineid mulda järgmiselt: lämmastikku 28 kg/ha, fosforit 2kg/ha ning 

kaaliumi 17 kg/ha (Tabel 3). 

 

Kuna raiheina ja talirapsi kasvatati mõlemaid kahel katseaastal (raihein 2009 ja 2010, taliraps 

2008 ja 2010), siis on selgelt näha aastate erinevus. Mõlema kultuuri puhul olid 2010 aasta 

tulemused kõrgemad eelmistest tulemustest, välja arvatud raiheinal fosfori puhul, mis oli 

mõlemal aastal 2 kg/ha (Tabel 3).  

 

Järeldati, et Itaalia raiheina kasutamine järelkultuurina lämmastiktoitumise ja majandusliku 

tasuvuse seisukohalt olulist efekti ei anna. Itaalia raihein tuleks külvata kevadel koos 

teraviljaga. Sellisel juhul on muldaküntav biomass tunduvalt suurem. Kuna rukist kasvatati 

vaid ühel aastal, siis võrdlusandmed puuduvad. Talirapsi puhul võrreldes aastate 2008 ja 2010 

tulemusi, on aga näha, et aastal on suur mõju toitainete sidumisele (Lauringson et al, 2011). 
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Haljasväetiskultuuride kasvu perioodil on toitainete osakaal mullas tavaliselt madalam tänu 

bioloogilisele toitainete sidumisele taimsesse biomassi. Peale taimede sissekündmist mulda 

toitained aga vabanevad lagundamise tagajärjel. Seega suurema toitainete omastamisega 

haljasväetiskultuurid annavad hiljem mulda rohkem toitaineid tagasi (Piotrowska et al., 

2012). 

 

Kasutades haljasväetisi, vabaneb neist lämmastikku pikema aja jooksul ja taimede 

varustamine lämmastikuga on ühtlane kogu kasvuperioodi jooksul. See aitab tagada ka 

kõrgema saagi kvaliteedi. Katse tulemusena leiti, et haljasväetiste kasutamine eelviljana 

parandas terade proteiini- ja kleepvalgu sisaldust ning gluteeniindeksit. Vahekultuuride poolt 

mullast seotud toitained on järgnevatele kultuuridele paremini kättesaadavad.  Samuti toodi 

välja, et hiline sügiskünd või kevadkünd vähendavad lämmastiku leostumist (Lauringson et 

al, 2011). 

 

Taanis aastatel 1986 – 1998 läbi viidud katses uuriti maheviljeluses kultuuride biomassi 

kuivaine koguseid ning selles sisalduvat lämmastiku taset. Leiti, et kolmest kultuurist (raihein, 

taliraps, rukis) andis kõige suurema kuivaine koguse raihein (5,1 t/ha), talirapsi puhul oli 

vastav tulemus 5 t/ha ning rukkil 2,8 t/ha. Ühtlasi leiti, et kõige enam sidus lämmastikku 

taliraps (Müller et al., 2006). See tulemus ühtib ka Lauringson et al. (2011) tulemusega, sest 

ka sealses uuringus oli talirapsi puhul lämmastiku sidumine aastal 2010 kõige kõrgem. 
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2. TAVA- JA MAHEVILJELUSE MÕJU MULLA 

OMADUSTELE 

 

Viimaste aastakümnete jooksul on mahepõllumajandus kogunud järjest enam populaarsust 

pakkudes alternatiivi intensiivsele põllumajandusele. Pikaajalised põllumajanduslikud katsed 

ja tehnoloogiad, monokultuuride kasvatamine, suurenev mineraalväetiste kasutamine, 

pestitsiidid ning intensiivne harimine mõjuvad laastavalt mulla füüsilistele, keemilistele ja 

bioloogilistele omadustele (Fauci et al., 1994). Tavaviljelusega kaasnevad erinevad 

keskkonnariskid: põhjavee reostus, veekogude eutrofeerumine, maa kurnamine, mulla 

struktuuri kahjustamine, lämmastiku leostumine jne (Melero et al., 2005). Tavapõllumajandus 

baseerub mineraalsete väetiste ja kemikaalide kasutamisel ning seda kõike keskkonna arvelt 

(Pimentel, 2005). Mahepõllumajanduses toetatakse aga taastuvaid loodusvarasid ja 

korduvkasutust, keskkonna säästmist. Välditakse keemilisi väetisi ning taimekaitsevahendeid, 

mis kahjustavad ebaõige kasutamise tulemusena keskkonda (Zaccone et al., 2010). Kuna 

maheviljeluse puhul on keemiliste herbitsiidide ja taimekaitsevahendite kasutamine keelatud, 

siis sellest tulenevalt on üheks suureks probleemiks umbrohtude allasurumine. Lisaks sellele, 

et umbrohud on konkurendiks valguse, toitainete ja kasvuruumi suhtes kultuurtaimedele, on 

nad tundud ka vaheperemeestaimedena taimehaigustele ning kahjuritele. Õige külvikord ning 

agrotehnika aitavad aga vältida umbrohtude, haiguste ja kahjurite levikut.  

 

Niisiis on nii mahe- kui tavaviljelusel omad plussid ja miinused. Tavaviljeluses tuleks 

tähelepanu pöörata väetiste ning taimekaitsevahendite optimaalsele kasutusele. Oluline on 

jälgida põllu olukorda ja vältida pritsimist kui selleks vajadust tegelikult ei ole. Õige 

külvikorra kasutusel saab erinevate vahekultuuridega vähendada umbrohtumust ning 

optimeerida väetiste kasutust.  

 

Üheks kasulikuks vahekultuuriks on rukis. Tänu kiirele kasvule on rukis tuntud oma 

umbrohtusid alla suruva võime poolest ning lisaks eritavad rukki juured eritist, mis avaldavad 

toksilist mõju teatud umbrohuliikidele (Edesi, 2014).  
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Järjest enam on tekkinud küsimusi, kas maheviljeluses suudetakse külvikorra ning 

orgaaniliste väetiste kasutamise tulemusena hoida mullaviljakust ning takistada toitainete 

leostumist.  

 

Šveitsis viidi leetjal mullal läbi 21 aastat kestnud katse, kus võrreldi tava- ja maheviljelust. 

Viljelussüsteem, kus sõnnikut ei kasutatud, näitas kõige suuremat orgaanilise aine kadu. 

Seega leiti, et segafarmisüsteem, kus kasutatakse väetisena lisaks haljasväetistele ka sõnnikut, 

mõjub mullale positiivselt. Esimestel aastatel mulla orgaanilise süsiniku sisaldus kõigil 

katsepõldudel vähenes. Kolmanda rotatsiooni lõpuks oli kõige suurem orgaanilise süsiniku 

vähenemine tavaviljeluse väetamata kontrollvariandil, 22%. Tavaviljelusvariandil, kus 

kasutati ainult mineraalväetisi oli vähenemine 15%. Maheviljeluse variantidel oli orgaanilise 

süsiniku kadu madalam, 10%. Seega võib järeldada, et sõnniku kasutamine vähendab 

orgaanilise süsiniku kadu mullast. Sõnniku kasutamine mõjus ka bioloogilistele 

parameetritele positiivselt, tõusis mikroorganismide aktiivsus ja ka biomassi saagid olid 

suuremad. Mulla pH seisukohalt ei leitud esimese rotatsiooni lõpuks mingit muutust. 

Kolmandal rotatsioonil vähenes tavaviljeluses pH 0,33 ühiku võrra kuid maheviljeluses 

vähenemist ei tähendatud (Flieβbach et al., 2006).   

 

Inglismaal viidi läbi katse, kus pöörati tähelepanu muutustele mulla viljakuse osas, eriti aga 

fosfori ja kaaliumi sisalduse muutustele. Katse viidi läbi erinevates taludes, kus maheviljelust 

oldi viljeletud vähemalt 15 aastat ning kõige vanemas talus lausa 54 aastat. 

Tavaviljelusfarmid olid tegutsenud vähemalt 10 aastat. Maheviljelusalad oli jagatud veel 

omakorda kaheks: kõrge viljakusega alad ja madala viljakusega alad. Tulemustena leiti, et 

mulla pH oli märkimisväärselt kõrgem tavaviljeluses (7,46) võrreldes madalama viljakusega 

mahepõldudel (6,90). Kõrgema viljakusega maheviljelusaladel oli mulla pH 7,04.  Nii fosfori 

kui kaaliumi kontsentratsioon oli kõrgem tavaviljeluse puhul ning tavaviljeluse taimejääkides 

oli ligi 20% rohkem lämmastikku, mis tagas ka suuremad saagid (Gosling et al., 2005). Kui 

Šveitsi uuringus vähenes tavaviljeluse katses pH tase ning maheviljeluses vähenemist ei 

leitud, siis Inglismaa katses püsis pH tase kõrgem tavaviljeluse puhul (Gosling et al., 2005;  

Flieβbach et al., 2006).   

 

Tänu maheviljeluses kasutatavale orgaanilisele väetisele ning haljasväetistele on orgaanilise 

aine sisaldus sealsetes muldades tihti suurem. Orgaanilise aine kasutus aga ei pruugi olla 

maheviljeluses efektiivsem. Kuna tavaviljeluses on saagikused siiski suuremad, viitab see ka 
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paremale orgaanilise aine kasutusele (Gosling et al., 2005). See omakorda näitab taaskord, et 

põllumajanduses on äärmiselt oluline külvikorra planeerimine, et mulda viidavad toitained 

saaks ka põhikultuuri poolt optimaalselt kasutatud. 

 

Tavaviljelus põhineb intensiivsel põlluharimisel ning sisendite andmisel, et saavutada kõrge 

saagikus (Hole et al., 2005). Selle tulemusena on tekkinud viimastel aastatel mitmeid 

resistentseid umbrohuliike ja kahjureid, kes suudavad luua enne resistentseid geene, kui 

teadlased jõuavad uue tõrjevahendi välja töötada (Heap, 1997; Bilsborrow et al., 2013).   

 

Põhja-Inglismaal uuriti tava- ja maheviljeluse mõju nisu saagikusele ja kvaliteedile. Leiti, et 

ilmastiku mõju saagikusele on märkimisväärne. Nimelt katseaastatest (2004 – 2008) oli kõige 

kõrgem saagikus aastal 2008 (6,79 t/ha) ning madalaim saagikus aastal 2007 (5,7 t/ha). Kogu 

katse tulemusena saadi suuremad saagikused tavaviljeluses ning ühtlasi oli seal ka 

koristusindeks kõrgem. Terade proteiini sisaldus oli samuti kõrgem tavaviljeluse puhul ja seda 

ligikaudu 3% võrra.  Kuna üldiselt sisaldab muld 0,02 – 0,2% fosforit, on kvaliteetse saagi 

formeerumiseks vaja seda taimele juurde anda (Bilsborrow et al., 2013). Nagu ka Põhja-

Inglismaa katses selgus, on tavaviljeluses teraviljasaagid kvaliteetsemad kui maheviljeluses. 

Seda just põhjusel, et tavaviljeluses antakse taimedele fosforväetisi, maheviljeluses aga harva. 

 

Kuigi üldise arvamuse kohaselt on saagikused tavaviljeluses tavaliselt suuremad, siis alati see 

siiski nii ei ole. Näiteks viidi Hispaanias aastatel 1999 – 2001 läbi katse, kus kasvatati ube, 

arbuusi ning melonit. Uuritud variantidel olid saagikused suuremad hoopis maheviljeluse 

katselappidel. Seda põhjusel, et orgaanilised väetised mõjuvad mulla omadustele positiivselt 

ning ensüümide ja mikroobide töö on aktiivsem, toitainete kättesaadavus taimedel parem 

(Melero et al., 2005 ). 
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3. MATERJAL JA METOODIKA 

3.1 Katseala  

 

Uurimustöö katse viidi läbi Tartus Eesti Maaülikooli Eerika katsepõllul. Katse põhines mahe- 

ja tavaviljeluse võrdlusel, mis rajati aastal 2008. Katseala mullaks oli pruun näivleetunud 

muld (Stagnic Albic Luvisol), 56,5% liiva, 34% tolmu ning 9,5% savi, huumuskihi tüsedus 20 

– 30 cm (Reintam et al., 2006). 

 

Katse koosnes kaheksakümnest katselapist suurustega 11 x 6 m2, mis olid jagatud kahte 

suurde rühma, mahe- ja tavaviljeluslik külviviis (mõlemas 40 katselappi). Antud töös 

käsitletakse esimese rotatsiooni alguse (2008) ja lõpu (2012) andmeid. Mõlemas 

viljelussüsteemis oli viieväljaline külvikord: oder (Hordeum vulgare L.) punase ristiku 

allakülviga (Trifolium pratense L.) – punane ristik – talinisu (Triticum aestivum L.) – hernes 

(Pisum saetivum L.) – kartul (Solanum tuberosum L.). Katselappide jaotus kahe viljelusviisi 

vahel oli järgmine (Joonis 1) : 

 

 

Joonis 1. Katseskeem 
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Joonisel 1 välja toodud katseskeemil on vasakul pool tavaviljeluslikud katselapid ning 

paremal pool maheviljeluslikud ehk orgaanilised katselapid, mis jagunevad järgmiselt: 

 

(1) Tavaviljelus 1 – 20 katselappi ilma keemiliste väetisteta (N0P0K0), kasutati 

pestitsiide. 

(2) Tavaviljelus 2 – 20 katselappi, kus kasutati erinevate kontsentratsioonidega 

kompleksväetisi lähtudes kultuurist ning pestitsiididest. Väetati ükskord enne külvi 

ning kaks korda kasvuajal kuni saavutati maksimum kontsentratsioon N150P25K95 

(odra puhul N120P25K95, talinisul ja kartulil N150P25K95 ning hernel N20P25K95, 

punast ristikut üksi ei väetatud). 

(3) Maheviljelus 1 – 20 katselappi sama rotatsiooniga mis tavaviljeluses, kuid lisatud oli 

taliraps (Brassica napus ssp. oleifera var. biennis) peale hernest, talirukkis (Secale 

cereale L.) peale kartulit ja raihein (Lolium perenne L.) peale talinisu kattekultuurina.  

(4) Maheviljelus 2 – 20 katselappi kus kasutati sama rotatsiooni ning samu kattekultuure 

kuid lisaks anti veel sõnnikut 40 t/ha 2009 aasta sügisel ning 2010 – 2012 kevadel 

nendele lappidele kus kasvatati kartulit. 

 

Mahe- ning tavaviljeluslike katselappide vahel oli 15-meetri laiune vaheriba vältimaks 

sünteetiliste pestitsiidide ning mineraalväetiste sattumist orgaanilistele katselappidele. 

Maheviljeluslike katselappide vahel oli aga 10-meetri laiune vaheriba vältimaks sõnniku 

sattumist aladele, kus seda kasutada ei olnud plaanis. Katseala ümber oli igas suunas 10. 

meetrine vaheriba. Tavaviljeluses kasutati herbitsiide üks kuni kaks korda, insektitsiide kaks 

kuni kolm korda ning fungitsiide kolm kuni neli korda. Maheviljeluslikel katselappidel 

eemaldati suuremad umbrohud käsitsi. 

 

Kultuurid külvati aprilli lõpul, mai alguses (välja arvatud talinisu, mis külvati augusti lõpus).  

 

Tabelis 4 on välja toodud kultuuride külvisenormid. 
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Tabel 4. Põhikultuuride ja kattekultuuride külvisenormid. 

 

Põhikultuur Seemet m2 Kattekultuur kg/ha 

Talinisu 450 Talirukis 220 

Hernes 100 Raihein 25 

Kartul  5,3* Taliraps 6 

Oder 375 Punane ristik 9 

Punane ristik 280   

*kartuli puhul mugulaid m2 

 

 

Maheviljelusviisi ning punase ristiku puhul künti nädal enne külvi kattekultuurid mulda. 

Külviks ettevalmistamiseks kultiveeriti mulda olenevalt kultuurist mitu korda 10 – 12 cm 

sügavuselt ja äestati 1 cm sügavuselt.  Kartulile tehti sügavkobestamine 25 cm sügavuselt, 

kultiveeriti ja äestati 4 – 5 cm sügavuselt ning kasvuaegselt mullati vastavalt vajadusele. 

Viimase tööna kõik katselapid, väljaarvatud need kus oli punase ristiku allakülviga oder, künti 

augustis ja maheviljeluslikel katselappidele külvati kattekultuurid peale kündi. Punane ristik 

künti mulda juulis. 

 

 

3.2 Katseperioodi ilmastik 
 

Katseala ilmastik oli riigile tüüpiline. Alates novembri keskpaigast kuni märtsi lõpuni püsis 

temperatuur enamasti alla 0 ° C. Viie katseaasta keskmisena oli aastane sademete hulk 568,6 

mm ning keskmine õhutemperatuur 5,9 ° C. Aktiivne taimekasvuperiood, mil temperatuur 

püsis üle 10 ° C, oli katseperioodi aastate lõikes 115 – 135 päeva. Pikaajalise prognoosi (1969 

– 2012) sademete hulk antud piirkonnas oli 593,2 mm aastas ning keskmiseks temperatuuriks 

5,5 ° C. Seega viie katseaasta keskmine temperatuur ületas pikaajalist keskmist 0,5 ° C võrra. 

Sademete hulk viie aasta keskmisena aga oli 24,6 mm võrra madalam kui pikaajaline 

prognoos. 

 

Antud katse puhul on oluline ka välja tuua, et aasta 2011 oli katseperioodi kõige põuasem, mil 

sademete hulk oli 454,8 mm. See oli 138,4 mm võrra väiksem kui pikaajaline keskmine.  
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3.3 Mulla ja sõnnikuproovid ning laboratoorsed analüüsid 
 

Mullaproovid katselappidelt võeti kord aastas aprilli kuus enne mullatöid. Proovid võeti igal 

katselapil kaheksas korduses 0 – 25 cm sügavuselt. Iga proov kuivatati ning sõeluti läbi 2 mm 

sõela. Mulla orgaanilise süsiniku sisalduse määramiseks kasutati Tjurini meetodit 

(Vorobyova, 1998) ja üldlämmastiku määramisel Kjedahl meetodit (van Reeuwijk, 2002). 

Taimedele omastatavad toiteelemendid (fosfor, kaalium, kaltsium, magneesium) määrati 

kasutades AL meetodit (Egnér, et al., 1960). Mulla happesus määrati 1M KCl (vahekord 

1:2,5) lahuses.  

 

Enne sõnniku andmist analüüsiti selle toitainete sisaldust. Neljast proovist määrati 

üldlämmastik kuivpõletamise meetodil varioMAX CNS elementanalüsaatoriga 

(ELEMENTAR, Germany). Kogu fosfori ja kaaliumi kontsentratsiooni määramiseks põletati 

proovid väävelhappes ning sisaldus määrati vastavalt kolorimeetriliselt ja leekfotomeetriliselt 

(van Reeuwijk, 2002). Tulemustena saadi sõnniku kuivaine sisalduseks 44,8% ning järgmised 

toitainete sisaldused kuivaines: orgaaniline süsinik 138 g/kg; üldlämmastik 9,7 g/kg; fosfor 

4,6 g/kg; kaalium 8,6 g/kg; kaltsium 11,7 g/kg; magneesium 3,4 g/kg. 

 

Kõik laboratoorsed analüüsid viidi läbi Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia 

osakonnas. 

 

 

3.4 Andmeanalüüs 
 

Andmete analüüsimiseks kasutati Fisheri LSD testi 95% usaldusintervalli juures. Kuna 

kultuurid liiguvad rotatsioonis ja vahetavad igal aastal katselappi, on ainukeseks faktoriks 

viljelusviis. Kogu andmetöötlus viidi läbi kasutades R-studiot (R Core Team).  
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4. TULEMUSED 

4.1 Mulla happesus 

 

Katse rajamisaastal (2008) oli mulla pH erinevatel lappidel vahemikus 5,77 – 5,96. Aastaks 

2012 vähenes tavaviljelusvariantides mulla pH kontrollvariandil (Tava 1) 5,84-lt 5,79-le ning 

maksimaalse väetamisvariandi (Tava 3) puhul 5,77-lt 5,67-le. Mahevariantidel mulla pH 

tõusis. Mahevariandil, kus sõnnikut ei kasutatut (Mahe 1), tõusus mulla pH 5,91-lt 5,95-le 

ning sõnnikuga variandil (Mahe 2) 5,96-lt 6,10-le. Siiski puudus aastal statistiliselt usutav 

mõju mulla pH muutusele (Tabel 5).  

 

Tabel 5. Mulla pH (KCl) muutus katseperioodil sõltuvalt väetamisest. 

 

Aasta Tava 1 Tava 2 Mahe 1 Mahe 2 
2008 5,84Aab ± 0,061 5,77Ab ± 0,049 5,91Aa ± 0,043 5,96Aa ± 0,049 
2012 5,79Abc ± 0,060 5,67Ac ± 0,076 5,95Aab ± 0,048 6,10Aa ± 0,074 

Keskmised väärtused, mille järel olev suur täht näitab statistilist usutavust sõltuvalt aastast ning väike 

täht näitab statistilist usutavust sõltuvalt viljelusviisist (Fisher LSD; P<0,05). ± näitab keskmist 

standardviga (SE), n=20 (üks aasta). Variandid: Tava 1 – tavaviljeluslik, väetisteta; Tava 2 – 

tavaviljeluslik, mineraalväetistega N150P25K95; Mahe 1 – maheviljeluslik, järelkultuuridega; Mahe 2 

– maheviljeluslik, järelkultuuride ja sõnnikuga 40 t/ha. 

 

 

Katsetulemuste põhjal oli kõige suurem pH tõus variandi puhul, kus lisaks haljasväetistele 

anti ka sõnnikut (Mahe 2), 0,14 võrra (Tabel 5). Kõige suurem pH vähenemine (0,10 võrra) 

oli tavaviljeluslikul variandil, kus kasutati mineraalväetisi (Tava 2). Tavaviljeluslikul 

variandil, kus mineraalväetisi ei kasutatud (Tava 1), vähenes mulla pH 0,05 võrra.  

 

Antud andmete põhjal vaadates tava- ja maheviljeluslikke variante on viljelusviisi usutavat 

mõju mulla pH-le näha, kui võrrelda tavaviljeluslikku varianti, kus kasutati mineraalväetisi 

(Tava 2) ning maheviljeluslikku variandi, kus lisaks haljasväetustele kasutati väetamiseks 

sõnnikut (Mahe 2). 
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4.2 Mulla orgaaniline süsinik ja üldlämmastik 
 

Sarnaselt mulla pH tõusule, suurenes maheviljeluslikel katsevariantidel ka orgaanilise 

süsiniku sisaldus. Ka tavaviljeluslikul kontrollvariandil (Tava 1) oli märgata orgaanilise 

süsiniku sisalduse suurenemist. Küll aga tavaviljeluslikul variandil, kus kasutati 

mineraalväetisi, vähenes orgaanilise süsiniku sisaldus 1,43%-lt 1,40%-le.  

 

Kõige suurem orgaanilise süsiniku sisalduse suurenemine oli maheviljeluslikul variandil, kus 

lisaks haljasväetistele anti ka sõnnikut (Mahe 2). Antud variant oli ka ainus, kus aastal oli 

statistiliselt usutav mõju mulla orgaanilise süsiniku sisaldusele. Üldlämmastiku sisaldus 

vähenes kõigil variantidel (Tabel 6).  

 

Tabel 6. Mulla orgaanilise süsiniku ja üldlämmastiku muutus katseperioodil sõltuvalt 

väetamisest. 

 

 Aasta Tava 1 Tava 2 Mahe 1 Mahe 2 
COrg, % 2008 1,28Ab ± 0,023 1,43Aa ± 0,015 1,47Aa ± 0,020 1,23Ab ± 0,026 
COrg, % 2012 1,33Ab ± 0,036 1,40Ab ± 0,039 1,58Aa ± 0,036 1,57Ba ± 0,046 
NÜld, % 2008 0,132Ab ± 0,0021 0,134Ab ± 0,0017 0,146Aa ± 0,0021 0,142Aa ± 0,0021 
NÜld, % 2012 0,115Bc ± 0,0019 0,133Ab ± 0,0024 0,143Aa ± 0,0029 0,133Bb ± 0,0022 

Keskmised väärtused, mille järel olev suur täht näitab statistilist usutavust sõltuvalt aastast ning väike 

täht näitab statistilist usutavust sõltuvalt viljelusviisist (Fisher LSD; P<0,05). ± näitab keskmist 

standardviga (SE), n=20 (üks aasta). Variandid: Tava 1 – tavaviljeluslik, väetisteta; Tava 2 – 

tavaviljeluslik, mineraalväetistega N150P25K95; Mahe 1 – maheviljeluslik, järelkultuuridega; Mahe 2 

– maheviljeluslik, järelkultuuride ja sõnnikuga 40 t/ha. 

 

 

Mahevariandil, kus lisaks haljasväetistele kasutati väetamiseks ka sõnnikut (Mahe 2), 

suurenes orgaanilise süsiniku sisaldus 0,34%, samas kui maheviljeluslikul variandil, kus 

sõnnikut ei kasutatud (Mahe 1) oli suurenemine 0,11%. Tavaviljeluslikus variandis, kus 

mineraalväetisi ei kasutatud (Tava 1) oli orgaanilise süsiniku suurenemine 0,05% ning 

mineraalväetistega väetatud variandil (Tava 2) 0,03% langust (Tabel 6). Rotatsiooni lõpuks 

oli näha viljelusviisi statistiliselt usutavat mõju mulla orgaanilise süsiniku sisaldusele kui 

võrreldi tavaviljeluslikke katselappe maheviljeluslike katselappidega.  
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Tabelis 6 välja toodud andmetest on näha, et üldlämmastiku sisaldus mullas vähenes kõigil 

neljal variandil. Kõige suurem statistiliselt usutav langus oli tavaviljeluslikul variandil, kus 

väetisi ei kasutatud (Tava 1), 0,017%.  Maheviljeluslikul variandil, kus kasutati lisaks 

haljasväetistele ka sõnnikut (Mahe 2), oli üldlämmastiku vähenemine 0,009%, mis oli samuti 

statistiliselt usutav. Tavaviljeluslikul variandil, kus kasutati mineraalväetisi ning 

maheviljeluslikul variandil, kus kasutati haljasväetisi, oli üldlämmastiku vähenemine alla 

0,003%, siiski ei olnud need tulemused statistiliselt usutavad. Võrreldes mahe- ja 

tavaviljeluslikke katsevariante rotatsiooni lõpul omavahel, siis oli viljelusviisil statistiliselt 

usutav mõju mulla üldlämmastiku sisaldusele. 

 

 

4.3 Fosfori, kaaliumi, magneesiumi ning kaltsiumi sisalduse muutused 
 

Kaaliumi, magneesiumi ning kaltsiumi sisaldused vähenesid kõigi nelja variandi puhul 

katseaastate jooksul. Fosfori sisaldus vähenes mõlemal maheviljeluslikul variandil ning ka 

tavaviljeluslikul kontrollvariandil. Tavaviljelusvariandil, kus kasutati mineraalväetisi (Tava 

2), tõusis fosfori sisaldus 90,5 mg/kg-lt 99,4 mg/kg-le  (Tabel 7). 

 

Tabel 7. Fosfori (mg/kg) sisalduse muutused sõltuvalt väetamisest. 

 

Aasta Tava 1 Tava 2 Mahe 1 Mahe 2 
2008 116,0Aa ± 3,32 90,5Ab ± 2,72 118,8Aa ± 4,38 115,5Aa ± 4,71 
2012 111,5Aa ± 2,69 99,4Aab ± 6,01 98,8Bb ± 3,75 102,6Bab ± 4,41 

Keskmised väärtused, mille järel olev suur täht näitab statistilist usutavust sõltuvalt aastast ning väike 

täht näitab statistilist usutavust sõltuvalt viljelusviisist (Fisher LSD; P<0,05). ± näitab keskmist 

standardviga (SE), n=20 (üks aasta). Variandid: Tava 1 – tavaviljeluslik, väetisteta; Tava 2 – 

tavaviljeluslik, mineraalväetistega N150P25K95; Mahe 1 – maheviljeluslik, järelkultuuridega; Mahe 2 

– maheviljeluslik, järelkultuuride ja sõnnikuga 40 t/ha. 

 

 

Tavaviljeluslikul variandil, kus väetisi ei kasutatud (Tava 1), oli fosfori vähenemine 4,5 

mg/kg. Maheviljeluslikest variantidest oli suurem fosfori sisalduse vähenemine variandil, kus 

kasutati haljasväetis (Mahe 1), vähenemine 20 mg/kg. Maheviljeluslikul variandil, kus lisaks 

haljasväetistele kasutati ka sõnnikut (Mahe 2), oli fosfori sisalduse vähenemine 12,9 mg/kg 

(Tabel 7). Mõlemal maheviljelusliku variandil oli aastal statistiliselt usutav mõju mulla fosfori 
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sisaldusele. Tavaviljeluses aasta statistiliselt usutav mõju mulla fosfori sisaldusele aga 

puudus. 

 

Viljelusviis mõjutas statistiliselt usutavalt fosfori sisaldust mullas võrreldes tavaviljeluslikku 

varianti, kus väetisi ei kasutatud (Tava 1) ning maheviljeluslikku varianti, kus väetamiseks 

kasutati haljasväetistisi (Mahe 1). 

 

Tabelis 8 on välja toodud kaaliumi sisalduse muutused katsevariantidel. 

 

Tabel 8. Kaaliumi (mg/kg) sisalduse muutused sõltuvalt väetamisest. 

 

Aasta Tava 1 Tava 2 Mahe 1 Mahe 2 
2008 167,0Aab ± 2,27 160,5Ab ± 4,94 172,0Aa ± 2,91 166,3Aab ± 1,82 
2012 133,0Bb ± 2,39 139,8Bab ± 4,24 136,4Bab ± 4,48 146,1Ba ± 5,28 

Keskmised väärtused, mille järel olev suur täht näitab statistilist usutavust sõltuvalt aastast ning väike 

täht näitab statistilist usutavust sõltuvalt viljelusviisist (Fisher LSD; P<0,05). ± näitab keskmist 

standardviga (SE), n=20 (üks aasta). Variandid: Tava 1 – tavaviljeluslik, väetisteta; Tava 2 – 

tavaviljeluslik, mineraalväetistega N150P25K95; Mahe 1 – maheviljeluslik, järelkultuuridega; Mahe 2 

– maheviljeluslik, järelkultuuride ja sõnnikuga 40 t/ha. 

 

 

Kaaliumi sisalduse vähenemine oli suurem maheviljeluslikul katsevariandil, kus kasutati 

haljasväetisi (Mahe 1), 35,6 mg/kg. Maheviljeluslikul katsevariandil, kus lisaks 

haljasväetistele kasutati ka sõnnikut (Mahe 2), oli kaaliumi sisalduse vähenemine 20,2 mg/kg, 

mis on suhteliselt sarnane tulemus, mis tavaviljelusvariandil, kus kasutati mineraalväetisi 

(Tava 2). Eelnimetatud tavaviljeluslikul variandil, oli kaaliumi sisalduse vähenemine 20,7 

mg/kg. Tavaviljeluslikul variandil, kus väetisi ei kasutatud (Tava 1), oli kaaliumi sisalduse 

vähenemine 34 mg/kg, mis on 1,6 mg/kg võrra väiksem kui maheviljeluslikul haljasväetistega 

väetatud variandil, kus kaaliumi sisalduse vähenemine oli kõrge suurem (Tabel 8). Antud 

andmete põhjal on näha, et kõigi variantide puhul oli kaaliumi sisalduse vähenemine 

rotatsiooni lõpuks statistiliselt usutav. Viljelusviisi statistiliselt usutav mõju mulla kaaliumi 

sisaldusele on näha tavaviljelusliku variandi, kus väetisi ei kasutatud (Tava 1) ning 

maheviljelusliku variandi, kus lisaks haljasväetistele kasutati ka sõnnikut (Mahe 2) võrdluses. 
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Kõige suuremad toiteelementide sisalduse vähenemised katsevariantidel olid kaltsiumi 

sisaldustes. Kõige enam vähenes kaltsiumi sisaldus tavaviljeluslikul variandil, kus väetisi ei 

kasutatud (Tava1), 385,2 mg/kg (Tabel 9).  

 

Tabel 9. Kaltsiumi (mg/kg) sisalduse muutused sõltuvalt väetamisest. 

 

Aasta Tava 1 Tava 2 Mahe 1 Mahe 2 
2008 1205,0Aa ± 13,11 1124,8Abc ± 26,45 1053,3Ac ± 24,21 1164,3Aab ± 37,92 
2012 819,8Bc ± 11,37 890,4Bb ±  27,71 1004,1Aa ±  18,85 1031,9Ba ± 21,44 

Keskmised väärtused, mille järel olev suur täht näitab statistilist usutavust sõltuvalt aastast ning väike 

täht näitab statistilist usutavust sõltuvalt viljelusviisist (Fisher LSD; P<0,05). ± näitab keskmist 

standardviga (SE), n=20 (üks aasta). Variandid: Tava 1 – tavaviljeluslik, väetisteta; Tava 2 – 

tavaviljeluslik, mineraalväetistega N150P25K95; Mahe 1 – maheviljeluslik, järelkultuuridega; Mahe 2 

– maheviljeluslik, järelkultuuride ja sõnnikuga 40 t/ha. 

 

 

Tavaviljeluslikul variandil, kus kasutati mineraalväetisi (Tava 2), oli kaltsiumi sisaldus 

vähenenud 244,4 mg/kg võrra, mis oli ka statistiliselt usutav. Maheviljeluslikel variantidel oli 

kaltsiumi sisalduse vähenemine väiksem. Kõige väiksem oli vähenemine maheviljeluslikul 

variandil, kus kasutati haljasväetisi (Mahe 1), vähenemine 49,2 mg/kg, sellel siiski statistiline 

usutavus puudus. Maheviljeluslikul variandil, kus lisaks haljasväetistele kasutati ka sõnnikut 

(Mahe 2), oli kaltsiumi sisalduse vähenemine statistiliselt usutav, 132,4 mg/kg (Tabel 9). 

Antud andmete põhjal võib öelda, kuigi maheviljeluslike variantide omavahelises võrdluses 

puudus viljelusviisil statistiliselt usutav mõju mulla kaltsiumi sisaldusele, siis oli viljelusviisil 

statistiliselt usutav mõju mulla kaltsiumi sisaldusele võrreldes maheviljeluslikke variante 

mõlema tavaviljelusliku variandiga. 

 

Sarnaselt kaaliumi ja kaltsiumi sisalduste muutustele, vähenes ka magneesiumi sisaldus kõigil 

katsevariantidel (Tabel 10). 
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Tabel 10. Magneesiumi (mg/kg) sisalduse muutused sõltuvalt väetamisest. 

 

Aasta Tava 1 Tava 2 Mahe 1 Mahe 2 
2008 162,8Ac ± 3,85 176,3Ac ± 6,28 201,5Ab ± 6,83 229,3Aa ± 12,47 
2012 106,9Bc ± 2,43 112,1Bc ±  6,04 131,4Bb ±  5,99 154,0Ba ±  9,25 

Keskmised väärtused, mille järel olev suur täht näitab statistilist usutavust sõltuvalt aastast ning väike 

täht näitab statistilist usutavust sõltuvalt viljelusviisist (Fisher LSD; P<0,05). ± näitab keskmist 

standardviga (SE), n=20 (üks aasta). Variandid: Tava 1 – tavaviljeluslik, väetisteta; Tava 2 – 

tavaviljeluslik, mineraalväetistega N150P25K95; Mahe 1 – maheviljeluslik, järelkultuuridega; Mahe 2 

– maheviljeluslik, järelkultuuride ja sõnnikuga 40 t/ha. 

 

 

Kõige enam vähenes magneesiumi sisaldus maheviljeluslikel variantidel. 

Maheviljelusvariandil, kus lisaks haljasväetistele kasutati ka sõnnikut (Mahe 2), vähenes 

magneesiumi sisaldus statistiliselt usutavalt, 75,3 mg/kg võrra. Maheviljeluslikul variandil, 

kus kasutati vaid haljasväetisi (Mahe 1), vähenes magneesiumi sisaldus 70,1 mg/kg, mis oli 

samuti statistiliselt usutav. Tavaviljeluslikest variantidest oli magneesiumi sisalduse 

vähenemine suurem variandil, kus kasutati mineraalväetisi (Tava 2), 64,2 mg/kg. 

Tavaviljeluslikul variandil, kus väetisi ei kasutatud (Tava 1), vähenes magneesiumi sisaldus 

55,9 mg/kg (Tabel 10). Mõlema tavaviljelusliku variandi puhul oli magneesiumi sisalduse 

vähenemine samuti statistiliselt usutav. 

 

Antud andmetest tabelist 10 on näha, et tavaviljeluslike variantide omavahelisel võrdlusel ei 

ole väetusvariandil statistiliselt usutavat mõju mulla magneesiumi sisaldusele. Küll aga oli 

statistiliselt usutav mõju võrreldes tava- ja maheviljelust omavahel.  
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5. ARUTELU 

 

Antud uurimustöö katse tulemusena leiti, et esimese rotatsiooni lõpuks mulla pH suurenes 

vaid maheviljeluslikel katselappidel. Kõige enam suurenes mulla pH maheviljeluslikul 

variandil, kus lisaks haljasväetistele kasutati ka sõnnikut (40 t/ha). Sarnasele järeldusele, et 

maheviljeluses suureneb mulla pH, jõuti ka Bulluck III et al.  (2002) läbiviidud uuringus, kus 

tavaviljelus oli kestnud vähemalt 5 aastat ning maheviljelus 3 aastat. Katses toodi välja, et pH 

tase oli algselt madalam maheviljeluslikel aladel. Katseaastate lõpuks oli aga tavaviljeluslike 

alade pH tase madalam kui maheviljeluslikel variantidel. Ka Liu et al. (2007) uuringutes leiti, 

et orgaanilistel katselappidel tõusis mulla pH tase kõrgemale kui variantidel, kus kasutati 

mineraalväetisi. Olenemata mulla pH-d alandavast  orgaanilise aine mineralisatsioonist, tõstab 

komposteeritud orgaanilise aine lisamine happeliste muldade pH-d sidudes alumiiniumi (Al) 

ja tõstes sellega küllastusastet (Bulluck III et al., 2002). Antud töös uuritavas katses oli pH 

taseme langus tavaviljelusvariandil, kus kasutati mineraalväetisi, 0,10 ühiku võrra. 

Tavaviljeluslikul kontrollvariandil, kus väetisi ei kasutatud, langes mulla pH 0,05 ühiku võrra. 

Pikema ajaliselt on leitud, et lämmastikväetiste kasutamine vähendab mulla pH-d (Hati et al., 

2008). Põhiliselt, kuna lämmastikväetistes on lämmastik NH4
+ kujul, kust vabanevad H+ 

ioonid peale oksüdatsiooni (Magdoff et al.,1997). Ka antud uurimustöö katses anti lämmastik 

ammooniumsalpeetrina (NH4
+), mis on füsioloogiliselt happeline väetis. Šveitsis läbiviidud 

uurimustöös (Flieβbach et al.,2006) leiti, et kolmanda rotatsiooni lõpuks vähenes 

tavaviljeluses mulla pH, samas kui maheviljeluses vähenemist ei tähendatud. Vastupidine 

tulemus leiti aga pikaajalises Inglismaa katses (Gosling et al., 2005 ), kus pH tase püsis 

kõrgem hoopis tavaviljeluslikel aladel. Siiski jäi Inglismaa katses vastav tulemus ebaselgeks. 

 

Indias uuriti erinevate väetusvariantide mõju mulla omadustele. Leiti, et variandil, kus anti 

vaid lämmastikväetist, oli mulla pH langus kõige suurem. Uuringus leiti, et muldade 

lupjamine tõstis mulla pH-d, mis tagas ka mulla parema füsioloogilise seisundi ning parema 

produktiivsuse (Hati et al., 2008). 

 

Antud uurimustöö katse puhul on oluline välja tuua, et katsepõlde ei oldud lubjatud viimase 

kümne aasta jooksul.  
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Põhjusel, et orgaanilise aine kasutamine tõstab mulla orgaanilise süsiniku hulka (Gosling et 

al., 2005 ), oli oodatav tulemus uurimustöö katses, et maheviljeluslikel aladel on orgaanilise 

süsiniku tase kõrgem. Kui tavaviljeluslikel variantidel vähenes orgaanilise süsiniku sisaldus 

(suurem vähenemine tavaviljeluslikul kontrollvariandil, kus väetisi ei kasutatud), siis 

maheviljeluslikel variantidel orgaanilise süsiniku sisaldus suurenes. Kõige enam tõusis 

orgaanilise süsiniku sisaldus maheviljeluslikul variandil, kus lisaks haljasväetistele kasutati ka 

sõnnikut. Põhjuseks on mulda viidava suurema orgaanilise aine hulk, millega kaasneb ka 

kõrgem orgaanilise süsiniku tase. Lisaks sellele on veel palju uuringuid, mis toetavad 

samasugust tulemust erinevatel muldadel (Chirinda et al., 2010; Wong et al., 1999). Sõnniku 

kasutamine põllumajanduses tagab orgaanilise süsiniku sisalduse tõusu mullas ka järgnevatel 

aastatel, kuna sõnnikus on orgaaniline aine stabiilsem (Flieβbach et al.,2006). Seda kinnitab 

ka antud uurimustöö tulemus, sest maheviljelusvariant, kus lisaks kasutati ka sõnnikut, näitas 

suuremat orgaanilise süsiniku sisaldust. 

 

Tavaviljeluses oli ainukeseks orgaanilise süsiniku allikaks sügisene taimejäänuste mulda 

kündmine. See aga ei olnud mitte lisa orgaaniline aine vaid pigem taaskasutatakse mullas juba 

olevat süsinikku. Pikemas perspektiivis ja ilma orgaanilist ainet lisamata ning pidev 

sünteetilise lämmastiku lisamine mulda viib orgaanilise süsiniku vähenemiseni (Khan et al., 

2007). Antud uurimustöö katses eemaldati kõigidelt variantidelt ainult saak ning ülejäänud 

taimne materjal künti mulda tagasi. Lisaks künti igal variandil mulda kogu ristiku biomass. 

Kuna väetatud variantidel on biomassi saak suurem, siis on suurem ka mulda küntav taimne 

mass, mis omakorda tagab suurema orgaanilise süsiniku taseme mullas. Lisaks viidi 

maheviljeluslikus variandis, kus väetamiseks kasutati ka sõnnikut (40 t/ha), mulda veel lisaks 

24,8 kg/ha süsinikku. See on ka põhjus, miks lisaks haljasväetistele ka sõnnikuga väetatud 

maheviljeluslikul variandil oli orgaanilise süsiniku taseme tõus kõige kõrgem. 

Tavaviljeluselikul variandil, kus kasutati mineraalväetisi, vähenes orgaanilise süsiniku 

sisaldus aga just täna lämmastikväetise kasutusele. Mida suurem on sünteetiliste 

lämmastikväetiste kasutamine, seda suurem on mullast süsiniku kadu CO2 kujul (Khan et al., 

2007).  

 

Kuigi kõigi katsevariantide puhul oli külvikorras kaks liblikõielist kultuuri, ei olnud seotav 

lämmastiku kogus piisav tagamaks lämmastikuga varustatust terveks külvikorraks. Viie 

katseaasta jooksul vähenes nii maheviljeluslikel kui tavaviljeluslikel aladel mullas 

üldlämmastiku sisaldus. Kõige suurem oli vähenemine tavaviljeluslikul kontrollvariandil, 
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0,017%, sest seal ei kasutatud väetisi.  Maheviljeluslikul variandil, kus kasutati lisaks 

haljasväetistele ka sõnnikut, oli üldlämmastiku vähenemine 0,009%. Lämmastiku taseme 

hoidmist peetakse maheviljeluses üheks limiteerivaks faktoriks (Clark et al., 1999). 

Maheviljeluses on mulla rikastamiseks lämmastikuga võimalik kasvatada erinevaid 

liblikõielisi kultuure, mis seovad mulda õhulämmastikku (Olesen et al., 2007). Soodsates 

tingimustes võivad liblikõielised haljasväetiskultuurid anda 6 – 10 tonni kuivainet hektari 

kohta, millega omakorda viiakse mulda kuni 300 kg lämmastikku hektari kohta 

(Haljasväetised, 2014). Paljud uuringud on näidanud, et lämmastiku taset on võimalik hoida 

kaasates külvikorda kattekultuure, liblikõielisi ja/või komposti (Stivers et al., 1991.; Sullivan 

et al., 1991; Steffen et al., 1995). Maheviljeluslikul variandil, kus lisaks kattekultuuridele 

kasutati väetamiseks ka sõnnikut, oli lämmastiku kadu suhteliselt madal. Põhjuseks saabki 

siin tuua kattekultuuride sissekündmise sügisel koos sõnnikuga, mis sidus vabanenud 

lämmastiku orgaanilise aine lagunemisel. Tavaviljeluslikul variandil, kus kasutati 

mineraalväetisi ning maheviljeluslikul variandil, kus kasutati haljasväetisi, oli üldlämmastiku 

vähenemine alla 0,003%. Kuna sõnniku kasutamisel toimub toitainete vabanemine ka veel 

järgnevatel aastatel, oli maheviljeluslikel aladel kus sõnnikut kasutati, lämmastiku kadu 

suhteliselt madal. Nimel ühe tonni sõnnikuga antakse mulda ligikaudu 5 kg/ha lämmastikku, 

millest esimesel aastal omastatakse 20 – 30% ning ülejäänud vabaneb järgneva 2 – 3 aasta 

jooksul. Astover et al. (2006) andmetel peaks ökonoomiliseks majandamiseks olema 

lämmastiku väetisnormiks 70 – 100 kg/ha. Mullaviljakuse säilitamine on tagatud aga, kui 

aktiivbilansi järgi tagastatakse lämmastikku 65 – 80% (Tamm et al., 2009).  

 

Inglismaal leiti, et tavaviljeluse taimejääkides oli ligikaudu 20% rohkem lämmastikku, mis 

tagas ka suuremad saagid kui maheviljeluses. Toodi välja ka, et kasutades 

mahepõllumajanduses lisaks haljasväetistele ka sõnnikut, suudetakse hoida lämmastiku taset 

tavaviljelusega sarnasel tasemel (Gosling et al., 2005). Poudel et al. (2002) leidis, et 

lämmastiku mineralisatsiooni tase on kõrgem tavaviljeluslikel aladel ning väiksem 

lämmastiku leostumise potentsiaal maheviljeluslikel muldadel. Kattekultuure sisaldaval 

külvikorral ilmneb suurem potentsiaalselt mineraliseeruva lämmastiku voog, kuid aeglasem ja 

järjepidevam lämmastiku vabanemine vegetatsiooniperioodi jooksul.  

 

Kaaliumi positiivset bilanssi ei suudetud katses hoida ühelgi väetusvariandil. Kõige suurem 

kaaliumi sisalduse vähenemine oli maheviljeluslikul variandil, kus kasutati haljasväetisi. On 

leitud, et maheviljeluse all olevad mullad on tavaliselt negatiivse kaaliumi bilansiga, sest 
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mulla varudest vabaneva kaaliumi hulk ei ole piisav, et katta saagiga eemaldatavat kaaliumi 

kogust (Simonsson et al., 2007). Ka Inglismaal läbi viidud katses leiti, et kõrgem kaaliumi 

kontsentratsioon püsis farmides, kus tegeleti tavaviljelusega. Seda põhjusel, et maheviljeluses 

kasutatakse kaaliumväetisi harva, mis omakorda viib olukorrani, kus saagiga eemaldatakse 

rohkem kaaliumi kui mulda tagasi antakse (Gosling et al., 2005).  

 

Antud uurimustöö katses maheviljeluslikel aladel kaaliumväetisi ei kasutatud. 

Maheviljeluslikul variandil, kus lisaks haljasväetistele kasutati ka sõnnikut, oli ainsaks 

kaaliumi allikaks sõnnik. Arvestades, et sõnniku kuivaine sisaldus oli 44,8% (selles oli 

kaaliumi 8,6 g/kg), siis anti sõnnikuga mulda 0,15 kg/ha kaaliumi. Sõnnikuga antavast 

kaaliumist kasutavad taimed esimesel aastal 50 – 70% ning ülejäänud rotatsiooni ajal 70 – 

80%. Astover et al. (2006) andmetel on mullaviljakuse säilitamiseks vajalik kaaliumi anda 

aga 50 – 60 kg/ha. Külvikorra keskmisena kasutavad kultuurid mulla kaaliumivarudest aastas 

20 – 23%, ehk ligikaudu 30 – 40 kg/ha (Rooma et al., 2006). 

 

Ka kaltsiumi ja magneesiumi sisaldused vähenesid katseaastate jooksul. Kaltsiumi sisaldused 

vähenesid tavaviljeluslikel aladel rohkem kui maheviljeluslikel. Kõige suurem kaltsiumi 

sisalduse langus oli tavaviljeluslikul alal, kus väetisi ei kasutatud. Kõige vähem vähenes 

kaltsiumi sisaldus maheviljeluslikul alal, kus kasutati haljasväetisi. Katseaastate lõpuks 

(2012) püsisid nii kaltsiumi kui magneesiumi sisaldused kõrgemad maheviljeluslikel aladel. 

Ka Põhja-Carolinas läbi viidud uuringus leiti, et maheviljeluslikel aladel (väetamiseks 

kattekultuurid, liblikõielised, komposteeritud sõnnik) oli kaltsiumi ja magneesiumi sisaldused 

kõrgemad kui tavaviljeluslikel aladel (Liu et al., 2007). Oma uuringutes leidsid Bulluck III et 

al. (2002), et kaltsiumi, magneesiumi ja fosfori sisaldused on kõrgemad muldades, mis saavad 

orgaanilisi väetisi. Clark et al. (1999) leidsid, et süsiniku, fosfori, kaaliumi, kaltsiumi ja 

magneesiumi kontsentratsioonid on kõrgemad aladel, kus väetamiseks kasutati nii 

haljasväetisi kui sõnnikut. Kui sõnnikut enam ei antud, siis kaaliumi, fosfori ja süsiniku 

sisaldused langesid. Hati et al. (2008) leidsid oma uuringus, et happelistel muldadel 

kannatavad taimed kaltsiumi ja magneesiumi puuduse all. Ka uurimustöö katsealade mullad 

on looduslikud nõrgalt happelised ning põhjusel, et lupjamist ei ole toimunud viimase 10 

aasta jooksul, on ka kaltsiumi ja magneesiumi tase antud aladel madal. 

 

Fosfor oli ainus element, mille sisaldus ei vähenenud kõigis katsevariantides. Nimelt 

tavaviljeluslikus katsevariandis, kus kasutati mineraalväetisi, suurenes fosfori sisaldus. 
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Teistes variantides siiski fosfori sisaldus vähenes. Kõige enam vähenes fosfori sisaldus 

maheviljeluslikul variandil, kus kasutati haljasväetisi. Ka maheviljeluslikul variandil, kus 

lisaks haljasväetistele kasutati ka sõnnikut, ei olnud sõnnikuga antava fosfori hulk piisav, et 

säilitada positiivset fosfori taset. Arvestades, et sõnniku kuivaine sisaldus oli 44,8% (selles oli 

fosforit 4,6 g/kg), anti sõnnikuga mulda 0,08 kg/ha fosforit. Esimesel aastal kasutavad taimed 

sõnnikuga antavast fosforist 20 – 40% ning järgnevatel aastatel 40 – 60% (Astover et al., 

2006).  

 

Eestis läbi viidud väetusalastes katsetes on leitud, et vältimaks fosfori kadu mullast, ei tohiks 

fosforväetiste kogus jääda alla 10 – 15 kg/ha (Astover et al., 2012). See on ka põhjus, miks 

ainult mineraalväetistega väetatud alal tõusis fosfori sisaldus. Ka Inglismaal läbi viidud katses 

leiti, et tavaviljeluses, kus kasutatakse mineraalväetisi, on fosfori kontsentratsioon suurem 

(Gosling et al., 2005). Keskmiselt kasutavad kultuurid külvikorras aastas mulla 

fosforivarudest ära 9 – 13%, mis teeb ligikaudu 5 – 7 kg/ha. Ebasoodsates ilmastiku- ja 

mullastikutingimustes ning ebaõige agrotehnika rakendamisel kasutavad taimed toiteelemente 

tunduvalt vähem kui oleks võimalik (Rooma et al., 2006). 
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KOKKUVÕTE 

 
Uurimustöö tulemusena leiti, et mulla pH tase oli kõrgem maheviljeluslikel aladel. 

Maheviljeluslikel aladel suurenes mulla pH rotatsiooni lõpuks 0,04 – 0,14 ühiku võrra, siiski 

puudus siin statistiline usutavus. Ka mõlemal tavaviljeluslikul variandil vähenes mulla pH 

statistiliselt mitteusutavalt. Tavaviljeluslikul variandil, kus kasutati mineraalväetisi, oli mulla 

pH vähenemine rotatsiooni lõpuks kõige suurem (0,10 ühiku võrra). Võrreldes 

tavaviljeluslikke katselappe maheviljeluslikega, oli rotatsiooni lõpuks näha, et viljelusviisil oli 

statistiliselt usutav mõju mulla pH sisaldusele. 

 

Orgaanilise süsiniku tase suurenes samuti vaid maheviljeluslikel aladel. Kõige suurem 

orgaanilise süsiniku sisalduse suurenemine oli maheviljeluslikul variandil, kus lisaks 

haljasväetistele anti ka sõnnikut, 0,34%. Antud variant oli ka ainus, kus aastal oli statistiliselt 

usutav mõju mulla orgaanilise süsiniku sisaldusele. Tavaviljeluslikel aladel oli orgaanilise 

süsiniku vähenemine 0,03 – 0,05%. Viljelusviisi statistiliselt usutav mõju mulla orgaanilise 

süsiniku sisaldusele oli näha, kui võrreldi rotatsiooni lõpul tavaviljeluslikku varianti, kus 

kasutati mineraalväetisi, maheviljelusliku variandiga, kus lisaks haljasväetistele kasutati 

sõnnikut. 

 

Fosfori positiivset taset suudeti hoida vaid tavaviljeluses mineraalväetiste kasutamisel (P tase 

tõusis 8,9 mg/kg). Siiski ei olnud see statistiliselt usutav. Ülejäänud variantidel vähenes 

fosfori tase 4,5 – 20 mg/kg. Kõige suurem fosfori taseme vähenemine rotatsiooni lõpuks oli 

maheviljeluslikul variandil, kus lisaks haljasväetistele kasutati ka sõnnikut (12,9 mg/kg). 

Mõlemal maheviljelusliku variandil oli fosfori taseme vähenemine mullas statistiliselt usutav. 

Väetusvariant mõjutas statistiliselt usutavalt fosfori sisaldust mullas rotatsiooni lõpuks 

võrreldes tavaviljeluslikku varianti, kus väetisi ei kasutatud ning maheviljeluslikku varianti, 

kus väetamiseks kasutati haljasväetistisi. 

 

Üldlämmastiku sisaldus mullas vähenes rotatsiooni lõpuks kõigil neljal variandil. Kõige 

suurem statistiliselt usutav langus oli tavaviljeluslikul variandil, kus väetisi ei kasutatud 

(0,017%). Maheviljeluslikul variandil, kus kasutati lisaks haljasväetistele ka sõnnikut, oli 

üldlämmastiku vähenemine mullas 0,009%, mis oli samuti statistiliselt usutav. Võrreldes 
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mahe- ja tavaviljeluslikke katsevariante omavahel, oli väetusvariandil statistiliselt usutav 

mõju mulla üldlämmastiku sisaldusele.  

 

Rotatsiooni lõpuks vähenesid kaaliumi, magneesiumi ning kaltsiumi sisaldused nii mahe- kui 

tavaviljeluslikel variantidel. Kaaliumi sisalduse vähenemine oli kõige suurem 

maheviljeluslikul katsevariandil, kus kasutati haljasväetisi (35,6 mg/kg). Tavaviljeluslikul 

variandil, kus väetisi ei kasutatud, oli kaaliumi sisalduse vähenemine rotatsiooni lõpuks 34 

mg/kg. Kõige väiksem oli kaaliumi sisalduse vähenemine rotatsiooni lõpuks maheviljeluslikul 

varianil, kus lisaks haljasväetistele kasutati sõnnikut (20,2 mg/kg). Samas tavaviljeluslikul 

variandil, kus kasutati mineraalväetisi, oli kaaliumi sisalduse vähenemine 20,7 mg/kg. 

Rotatsiooni lõpuks avaldus väetusvariandi statistiline usutav mõju mulla kaaliumi sisaldusele 

võrreldes omavahel tavaviljeluslikku varianti, kus väetisi ei kasutatud, maheviljelusliku 

variandiga, kus lisaks haljasväetistele kasutati ka sõnnikut. 

 

Ka magneesiumi sisaldused mullas vähenesid rotatsiooni lõpuks statistiliselt usutavalt kõigil 

neljal väetusvariandil. Kõige suurem oli vähenemine maheviljeluslikel variantidel. Variandil,  

kus lisaks haljasväetistele kasutati sõnnikut, vähenes magneesiumi sisaldus 75,3 mg/kg ning 

variandil, kus kasutati haljasväetisi oli magneesiumi sisalduse vähenemine mullas 70,1 

mg/kg. Kõige vähem vähenes magneesiumi sisaldus mullas tavaviljeluslikul variandil, kus 

väetisi ei kasutatud (55,9 mg/kg), tavaviljeluslikul variandil, kus kasutati mineraalväetisi, oli 

magneesiumi sisalduse vähenemine 64,2  mg/kg. Magneesiumi sisaldusele tavaviljeluses 

väetusvariandi statistiline usutavus puudus, võrreldes omavahel aga mahe- ja tavaviljelust, oli 

väetusvariandi statistiline usutav mõju olemas. 

 

Kaltsiumi puhul puudus statistiliselt usutav vähenemine mullas vaid maheviljeluslikul 

variandil, kus väetamiseks kasutati haljasväetisi. Teistel variantidel vähenes kaltsiumi sisaldus 

mullas statistiliselt usutavalt. Tavaviljeluslikul variandil, kus kasutati mineraalväetisi, oli 

kaltsiumi sisaldus vähenenud 244,4 mg/kg võrra. Maheviljeluslikel variantidel oli kaltsiumi 

sisalduse vähenemine väiksem. Kõige väiksem oli vähenemine maheviljeluslikul variandil, 

kus kasutati haljasväetisi (49,2 mg/kg). Maheviljeluslikul variandil, kus lisaks haljasväetistele 

kasutati ka sõnnikut, oli kaltsiumi sisalduse vähenemine 132,4 mg/kg. Kaltsiumi puhul 

maheviljeluslike katsevariantide omavahelises võrdluses väetusvariandil statistiline usutavus 

puudus. Küll aga oli statistiliselt usutav mõju võrreldes omavahel maheviljeluslikke variante 

mõlema tavaviljelusliku variandiga. 
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Kuigi kaltsiumi ja magneesiumi sisaldused vähenesid kõigil variantidel, siis töö tulemusena 

järeldati, et konsentratsioonid püsisid siiski kõrgemad maheviljeluslikel aladel. 

 

Lähtudes töö hüpoteesist võib antud uurimustöö tulemusena võib järeldada, et ei mineraal- 

ega orgaaniliste väetistega ei suudetud koostatu külvikorras hoida mullaviljakuse taset. 

Põhjusel, et tegemist oli nõrgalt happeliste muldadega, võib eeldada, et lupjamine oleks 

aidanud hoida kaaliumi, magneesiumi ja kaltsiumi tasemeid ning tavaviljeluses tõsta mulla 

pH-d. Kuna tegemist oli vaid ühe rotatsiooni alguse ja lõpu tulemuste võrdlemisega, võib 

öelda, et antud periood oli liiga lühike ning vajalikud on edasised uuringud. 
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SUMMARY 

The impact on mineral and organic fertilizers to soil nutrient content in crop rotation 

under conventional and organic farming 

 

The aim of this thesis is to assess the effect of mineral ferilizers, cover crops and cover crops 

combined with cattle manure on soil nutrient content under conventional and organic farming. 

Assessed soil pH, total nitrogen, soil organic carbon and plant available phosphorus, 

potassium, calcium and magnesium content differences. Four different farming systems were 

compared: (1) conventional, where no fertilizers were used, (2) conventional where mineral 

fertilizers were used (N150P25K95), (3) organic, where cover crops were used, (4) organic, 

where cover crops were combined with cattle manure (40 t/ha). 

 

As a result, it was found that soil pH level was higher in organic farming compared to 

conventional. In comparing conventional and organic farming, there is a significant effect of 

fertilization system  to soil pH content.  In organic plots soil pH increased 0.04 – 0.14 units, 

but it was not significant statistically. In both conventional plots soil pH decreased without 

any statistical significance. In conventional plot, where mineral fertilizers were used, soil pH 

decreased the most (0.10 units). Comparing conventional plots to organic plots, then at the 

end of the crop rotation fertilization system had a statistically significant impact to soil pH. 

 

The content on organic carbon increased also in organic plots. The highest increase was in 

organic plot where green manure was used with cattle manure, 0.34%. This was also the only 

plot where year had a statistically significant impact to organic carbon content. In 

conventional plots the decrease on organic carbon was 0.03 – 0.05%. Although, there was no 

statistically significant impact to organic carbon content in that plot. In soil the statistically 

significant impact to the organic carbon content  was seen, comparing conventional plots to 

organic plots at the end of a crop rotation. 

 

Mineral fertilizers provided adequate levels of phosphorus in the soil (P level increased 8.9 

mg/kg), but this change was not statistically significant. In other farming systems P levels 

decreased 4.5 – 20 mg/kg. The highes P level decreasing was in the organic plot, where cover 
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crops as green manure were used with cattle manure. Both organic plots had statistically 

significant impact to soil phosphorus content. Fertilization system had statistically important 

influence to soil phosphorus content compared conventional plot where no fertilizers were 

used and organic plot where green manure was used. 

 

The content of total nitrogen decreased in all four plots. The highest statistically significant 

decrease was in conventional plot, where no fertilizers were used (0.017%). In organic plot, 

where green manure was used with cattle manure, the decrease of total nitrogen was 0.009%, 

this was also statistically significant. Comparing organic plots with conventional ones, then 

there was statistical importance of fertilization system to soil total nitrogen content.   

 

At the end of crop rotation conventional and organic systems presented deficits of potassium, 

magnesium and calcium. Potassium level decreased the most in organic plot, where cover 

crop were used as green manure (35.6 mg/kg). In conventional plot, where no fertilizers were 

used, potassium level decreased at the end of the crop rotation 34 mg/kg. The smallest 

decrease of potassium level at the end of the crop rotation was in organic plot, where cover 

crops were used with cattle manure (20.2 mg/kg). At the same time in conventional plot 

where mineral fertilizers were used, potassium level decreased 20.7 mg/kg. At the end of the 

crop rotation the statistical credibility of fertilization system to potassium level came out 

comparing conventional plot, where no fertilizers where used to organic plot, where green 

manure was used with cattle manure. 

 

Also magnesium levels decrease in all four plots was statistically significant. The most 

decrease of magnesium levels were in organic plots. In the plot, where cover crop were used 

with cattle manure, decrease was 75.3 mg/kg and in the plot, where cover crop were used 

decreasing was 70.1 mg/kg. Magnesium level decrease was smallest in the conventional plot, 

where no fertilizers were used (55.9 mg/kg). In the conventional plot where mineral fertilizers 

were used, magnesium level decreased 64.2 mg/kg. Comparing conventional and organic 

plots, there was a significant influence of fertilization system to magnesium content. 

 

Calcium did not showed statistically significant decrease only in organic plot where cover 

crops were used. In other plots the decrease of calcium level was statistically significant. In 

the conventional plot where mineral fertilizers were used, calcium level decreased 244.4 

mg/kg. In organic plots, the decrease of calcium level was lower. The lowest was decrease in 
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organic plot, where cover crops were used (46,2 mg/kg). In organic plot where cover crops 

were used with cattle manure, calcium level decreased 132.4 mg/kg. The important influence 

to calcium content came out comparing conventional plot, where mineral fertilizers were used 

to organic plot, where cover crops were used with cattle manure. 

 

Although the content of magnesium and calcium decreased in both farming systems, the 

concentration was higher under organic farming management. 

 

As a result, it was found that mineral and organic fertilizers did not maintained the soil 

fertility in this crop rotation. Because of the local acid conditions of the soil it could be 

necessary to lime the soil for increasing the level of the elements and in conventional farming 

for increasing soil pH.  

 

For the reason that one crop rotation beginning and end results are compared, it would be 

necessary to continue the experiments to give more precise results. 
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