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SISSEJUHATUS 

 

Põllumajandusest kui ühest tähtsaimast valdkonnast sõltub paljuski kogu inimkonna 

püsimajäämine. Kuid põllumajandusest ei räägita enam kui ainult toidu tootmise sektorist, 

vaid üha enam ja enam ka põllumajanduse rollist kliimamuutustele, keskkonnale ja kogu 

elanikkonnale. Põllumehed on ühest küljest suured ressursside kulutajad kuid samas ka 

loojad, sest ilma toiduressursita pole võimalik inimkonda toita. Põllumajandussektor on läbi 

põimunud mitmete teiste sektoritega ning eelkõige võiks seda seostada just energeetika ning 

keskkonnaga. Põllumajandussektori eesmärgiks võiks pidada otsida lahendusi, kuidas toota 

toitu nii keskkonna sõbralikult kui ka energiasäästlikult.  

Mitte vähe tähtsal kohal on siinjuures kohalike väetiste, eelkõige sõnniku õige kasutamine, 

mis tagab efektiivse ja keskkonnasõbraliku tootmise. Efektiivsus on tõusnud mitmeti kuid 

samas kaasa toonud ka olulised keskkonnaküsimused, sh sõnnikumajanduse valdkonnas. 

Alates 1960. aastast on Ameerika Ühendriikides piimatootjate arv vähenenud 94% kuid 

lehmade arv mitte (Sanders, et al., 2012).  Suur kontsentreerumine väiksemale pinnale 

tähendab ka suuremat kogust vedelsõnnikut ning sellega majandamine nõuab õigeid võtteid, 

et tagada keskkonnahoid ning sõnniku kui väetise efektiivsem kasutamine. Lisaks 

vedelsõnniku lihtsalt põllule viimisele on hakatud ka pöörama tähelepanu selle võimalustele 

energiatootmisel (eeskätt biogaas) ning energiatootmisest ülejäänud kääritusjäägi ehk 

digestaadi väetusväärtusele. Kui Eestis on vedelsõnnikust toodetava energia hulk väike ning 

töötavate biogaasijaamade üleslugemiseks piisab ühe käe sõrmedest, siis näiteks 2012. aastal 

oli Saksamaal ligikaudu 7500 biogaasi jaama. Biogaasist saadava energia tootmist on 

võimalik kombineerida väetisainete paranenud kasutamisega ning tänu sellele ongi 

huvigrupiks põllumehed (Biogaasi tootmine ja kasutamine, 2009). 

 

Antud uurimustöö eesmärkideks on: 

1) Uurida ja võrrelda digestaadi ning veiste vedelsõnniku mõju erinevate rohukamarate 

saagikusele 

2) Uurida, kas ja kuidas mõjutavad veiste vedelsõnnik ning biogaasijaama digestaat 

rohusilo peamisi kvaliteedinäitajaid. 
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Hüpoteesid: 

 

1) Veiste vedelsõnnikul ja digestaadil on usutav mõju rohumaa saagikusele 

2) Väetades rohumaid vedelsõnniku ja biogaasijaama digestaadiga on rohusilos sellest 

tulenevalt rohkem ebasoovitavaid mikroobe ning silo saastumise risk suurem 
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1. VEISTE VEDELSÕNNIKU JA BIOGAASIJAAMA DIGESTAADI 

ÜLEVAADE 

1.1 Veiste vedelsõnniku levik ja kasutamine 

 

Vedelsõnniku järjest laiema leviku taga on mitmed asjaolud. Uued nõudmised 

loomakasvatuses, sh mitmed regulatsioonid sõnnikukäitlemises on sundinud ja samas ka 

aidanud mitmetel tootjatel minna üle vanadelt pidamistingimustelt uutele. 

Vedelsõnnikutehnoloogia sobib hästi just uutele nõuetele vastavate vabapidamislautadega, 

kus allapanu kasutatakse väga vähe või praktiliselt üldse mitte.  Erinevate sõnnikuliikide 

jaotus Eestis on toodud tabelis 1.  

Tabel 1. Sõnnikuliikide jaotus Eestis KA % põhjal. Allikas: Väetamise ABC, 2014 

Sõnniku tüüp Kuivainet, % 

Vedelsõnnik ≤7,9 

Poolvedelsõnnik 8,0-19,9 

Tahesõnnik 20,0-24,9 

Sügavallapanusõnnik ≥25 

 

Lisaks igasugustele regulatsioonidele, mis on muutnud sõnnikukäitlemist ja ka suunda 

vedelama sõnniku poole,  on sõnnik, sh vedelsõnnik hakanud rohkem huvi pakkuma ka 

põllumehele endale. Eriti märkimisväärseks võib pidada viimaseid paarikümmet aastat, kui 

mineraalväetiste hinnad on tänu energia hinnatõusule oluliselt kasvanud (Kässi et al., 2013). 

Järjest enam ei peeta sõnnikut tüütuks loomakasvatuse kõrvalproduktiks vaid hoopis 

kaasnevaks- või isegi põhitoodanguks. Vedelsõnnik on oluline kohalik väetis, sisaldades 

mitmeid taimedele vajalikke toiteained (N, P, K, Ca, S, Mg, jt) (Vettik, Siim, 2008).  

Vedelsõnniku täpset kogust maailmas ja ka Eestis on üsna raske hinnata. Hetkel on maailmas 

ligikaudu 19 miljardit kana, 1,4 miljardit veist (piimaveised ja lihaveised) ning umbes miljard 

siga ning samapalju lambaid (The Economist, 2011). Euroopa Liidu kogu loomasaaduste 

toodang moodustas 2001 aastal ca 15% kogu maailma toodangust ning sealihatootmises on 

Euroopa jätkuvalt maailma juhtival kohal (20% kogu sealihatoodangust) (Aumaitre, 2001). 

Kogu sõnniku- nii vedel- kui ka tahkesõnniku kogus maailmas on väga suur. Kuigi veiseid 

pole maailmas kõige rohkem, moodustab nende poolt toodetud sõnnik kõige suurema osa 



7 

 

kogusõnnikust. Hinnanguliselt on sõnnikuga toodetud aastane lämmastikukogus sama suur 

kui kogu maailmas kasutatava mineraalse lämmastiku kogus. Fosfori, kaaliumi ja 

mikroelementide aastakogus aga ületab isegi mineraalsel kujul kasutatava koguse (Sommer et 

al., 2013). Vettik ja Siim (2007) arvutasid välja, et 2007. aastal oli Eestis hinnanguliselt 4,2 

miljonit tonni sõnnikut ning viisid läbi küsitluse millest tuli välja, et veise vedelsõnnikut 

tekkis 2008. aastal ligikaudu 857 tuh m
3
 ning sigade vedelsõnnikut 418 tuh m

3
. Päris kindel 

võib olla, et tänaseks päevaks on loomi vähem ja seoses sellega ka sõnnikukogus vähenenud. 

Kindlasti on  rohkem vähenenud tahkesõnniku kogus kui vedelsõnnikukogus nii koguseliselt 

kui ka protsentuaalselt. Statistikaameti andmetel oli 2010. aastal Eesti maakondadest kõige 

rohkem vedelsõnnikuhoidlaid Viljandimaal (53tk, 19,5% kogu maakonna sõnnikuhoidlatest), 

Lääne-Virumaal (49tk, 16,5%), Pärnumaal (49tk, 12,7%) ning Võrumaal(37tk, 11%) (joonis 

1.) Kui võtta arvesse nii läga- kui ka vedelsõnnikuhoidlad, siis ainult Lääne-Virumaal 

moodustab ligi kolmandiku kogu sõnnikust vedelama fraktsiooniga loomne väljaheide. 

Üldiselt paistab, et rohkem vedelsõnnikuhoidlaid on just traditsiooniliselt tugevama 

loomakasvatusega piirkondades- Viljandimaal, Lääne-Virumaal ning Jõgevamaal. Kogu Eesti 

peale kokku oli 2010. aastal Statistikaameti andmetel 3595 sõnnikuhoidlat, millest 

vedelsõnnikuhoidlaid 445 (12,38%), lägahoidlaid 263 (7,32%) ning ülejäänud  moodustasid 

tahesõnnikhoidlad 2887 (~80%).   

 

Joonis 1. Sõnnikuhoidlad Eestis, 2010. Allikas: Statistikaamet 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sõnnikuhoidlate struktuur Eestis 2010 

Tahesõnnikuhoidla Lägahoidla (sh laguun) Vedelsõnnikuhoidla
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Kui arvestada toitainetekoguseid, siis Viil ja Vettik (2007) leidsid, et aastas kogutakse Eestis 

vedelsõnnikuga kõige rohkem lämmastikku (4500-4700t), kaaliumi (3000-3200t), kaltsiumi 

(1600-1700t), väävlit (39-40 t) jt makro ning mikroelemente (tabel 2). 

Tabel 2. Toitainete üldkogus vedelsõnnikus Eestis 2008. aastal. Allikas: Vedelsõnniku 

keskkonnasäästlik käitlemine 2013 

Toitaine Kogus, t 

N 4500-4700 

P 940-960 

K 3000-3200 

Ca 1600-1700 

Mg 670-690 

Mn 2,0-2,2 

B 1,5-1,7 

Zn 7,0-7,5 

Cu 1,3-1,4 

S 39-40 

 

1.2 Vedelsõnnikus sisalduvad toitained 

Orgaanilised väetised, eelkõige sõnnik, aga ka teised taolised (reoveemuda, puidu-ja 

toiduainetööstuse ning paberitehaste jäätmed) on olulised taime toiteelementide ja orgaanilise 

aine allikad. (Webb, Sorensen et al, 2010). Taimekasvuks üks tähtsamaid makroelemente- 

lämmastik (N) on vedelsõnnikus esindatud nii mineraalsel ehk anorgaanilisel kui ka 

orgaanilisel kujul. Mineraalset lämmastikku saavad taimed toitumiseks koheselt kasutada ning 

see esineb sõnnikus peamiselt ammooniumioonidena (NH4
+
). Komposteeritud sõnnikus võib 

lämmastikku leiduda ka NO3
- 

kujul ning see on samuti taimedele koheselt kättesaadavas 

anorgaanilises vormis (Webb, Sorensen et al, 2010). Orgaaniline lämmastik peab aga ennem 

mineraliseeruma, et taimed seda omastada saaks (Vettik, Siim, 2008).   

Lisaks lämmastikule sisaldab vedelsõnnik ka paljusid teisi taime toitumiseks vajalikke 

elemente. Euroopa teadlaste läbiviidud uuringust selgus, et toitainetekogused, mida sõnnik 

sisaldab võivad riikide võrdluses märkimisväärselt erineda. Kui keskmine piimaveiste 

vedelsõnniku lämmastiku kogusisaldus oli 3,7 kg/t (tabel 3), siis riikide lõikes kõikus see 

number 2,0-7,0 kg/t kohta, ehk mõnes riigis oli üle kolme korra suurem sõnniku 



9 

 

üldlämmastikusisaldus kui teises.  Samasugune suur erinevus esines ka teiste toiteainete osas, 

kus veise vedelsõnnikus oli keskmiselt 1,4 kg/t P2O5  (0,2-6,0), K2O keskmiselt 5,1 kg/t (2,6-

9,5). Oluline erinevus on ka erinevate loomaliikide sõnnikul ning mõningast erinevust võis 

märgata ka piima- ja lihaveiste sõnnikut võrreldes. Tabelist  2 võime näha, et vedelsõnnikust 

on enim toitaineid seasõnnikus, kus on küll madalam kuivainesisaldus kuid kõiki toitaineid 

peale kaaliumi rohkem kui veisesõnnikus. Oluliselt kõrgema kuivainesisaldusega linnu-, kana 

ja broilerisõnnik sisaldab ka oluliselt rohkem toitaineid kui vedelsõnnik. Kõige väiksem vahe 

veisesõnnikuga on kaaliumi puhul, kus munakana sõnnikus on ca 2 korda rohkem ning 

broilerisõnnikus ca 3 korda rohkem kaaliumoksiidi kui veise vedelsõnniku puhul. Teiste 

toitainete puhul on neid linnu-, munakanade- ning broilerisõnnikus rohkem kui kolm korda 

enam kui veise vedelsõnnikus. 

Tabel 3. Toitainete sisaldus erinevate loomaliikide sõnnikus. Allikas: Menzi, 2002  

  
Kuivainet, 

% N NH4
+
 P2O5 K2O Mg 

Piimaveis 6,1 3,7 2,2 1,3 5,1 0,4 

Lihaveis 7,6 4,6 2,6 1,5 5,3 0,6 

Siga 5,2 4,8 3,4 2,1 3,2 0,6 

Linnusõnnik 17 11,2 5,3 8,6 5,3 1,5 

Munakana 40,6 23,6 10,9 16,6 10,7 3,1 

Broiler 60,3 24,5 8 18,5 17,1 4,2 

 

Linnu- ja kanasõnnik on küll toitaineterikkam, kuid selle tootmine ja kogumine on oluliselt 

keerukam kui veisesõnniku puhul. Tabelist 4 võib näha erinevate loomade väljaheidete 

koguseid.  Veise väljaheidete kogus, mis tuleneb muidugi tema kehamassist, on oluliselt 

suurem kui teiste loomaliikide oma. Üks veis toodab aastas ligikaudu 20 m
3
 sõnnikut, mis 

sisaldab keskeltläbi 44 kg NH4
+
, 26 kg P205 ja 102 kg K20.   
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Tabel 4. Erinevate loomaliikide väljaheidete kogused (Martinez, Burton 2013) 

 

Looma liik 

Kehakaal 

(kg) 

Kuue kuu väljaheidete 

kogus 

(m
3
) 

Kuivainesisaldus 

(%) 

Piimaveis 

Lihaveis >2 aastat 

Lihaveis 1-2 aastat 

Lihaveis 0.5-1 aastat 

Emis+pesakond 

Siga  

100 munakana 

100 broilerit 

550 

500 

400 

180 

200 

35-105 

220 

220 

9.7 

5.8 

4.8 

2.4 

2.0 

0.8 

2.1 

1.1 

10 

10 

10 

10 

6 

10 

30 

60 

 

Kaugeltki aga kõik toitained ei ole taimedele esimesel aastal omastatavad ning toitainete 

omastatavust mõjutavad mitmed faktorid- mullatüüp, külvikord, laotamise aeg, 

ilmastikutingimused, laotamise meetod, vegetatsiooniperioodi pikkus, loomasööda keemiline 

koostis ning sõnniku tüüp. Mullatüüp  küll ise otseselt ei suurenda omastatavust, vaid pigem 

vähendab toitainete väljaleostumist. Rasked ja sügavamad mullad suudavad rohkem toitaineid 

kinni hoida kui õhukesed liiv- ja saviliivmullad. Eriti kehtib see juhul kui sõnnikut on laotatud 

sügisel ja kultuur külvatakse alles kevadel (Webb, Sorensen et al, 2010). Sama reegel kehtib 

ka laotamise aja kohta: kui seda tehakse vahetult enne külvi, on leostumise ja toitainetekao 

oht väiksem. Taimede kasvuperioodi pikkus võib toitainete omastamist tõsta 2-5%. Taimed 

nagu näiteks mais, söödapeet jt, mille kasvuperioodi lõpp jääb hilissügisesse, suudavad 

rohkem toitaineid omastada (Petersen, Sørensen, 2008). Teadlaste arvamused sellest, kui palju 

sõnnikuga antud lämmastikust on näiteks rohumaal esimesel aastal kättesaadav kõiguvad 

suurtes piirides. Kui näiteks Hollandi teadlastegrupp eesotsas Van Dijk´ga (2004) leidis, et 

rohumaad omastavad esimesel aastal veise vedelsõnnikust 25% lämmastikku, siis Slovakkia 

teadlased aga, et rohumaadel on esimesel aastal omastatava lämmastiku osakaal koguni 50% 

(Webb, 2010).  Lisaks rohumaadele leidsid hollandlased, et haritaval maal on veise 

vedelsõnnikus sisalduva lämmastiku omastatavus 30%, sealäga puhul aga 45%.  Toitainete 

omastamine kõikus riigiti samuti suurtes piirides, olles vahemikus 50-71% esimesel aastal 

ning 10-23% teisel aasta. Kõigi Euroopa riikide keskmisena omastati esimesel aastal 50% N-i, 

25% fosforit ning 40% sõnnikuga antud kaaliumist. Teisel aastal omastati neid elemente 

vastavalt 20%, 10%, 20% (Webb, 2010).  

 

 



11 

 

1.3 Sõnnikuga kaasnevad probleemid 

 

Loomasõnnik on mitte ainult väärtuslik toitaineteallikas taimedele, vaid ka otsene oht mulla-, 

veekogude- ja õhusaasteks, eriti kui sõnnikukäitlusesse suhtutakse lohakalt. Sõnniku 

kasutamisel ja käitlemisel peab arvestamata keskkonnanõudeid ning ohutust (Steinfeld et al., 

2006; Sutton et al, 2011).  

Eestis reguleerib sõnnikumajandust põhiliselt „Veeseadus“. Sellest seadusest tulenevalt on 

sõnniku laotamine keelatud 1.detsembrist kuni 31. märtsini ja muul ajal, kui maapind on 

kaetud lumega, külmunud või perioodiliselt üleujutatud, või veega küllastunud maale. 

Käesoleva seaduse tähenduses loetakse maapind lumega kaetuks, kui see on rohkem kui 10 

cm lumega kaetud kauem kui 24 tundi. Külmunud maa on käesoleva seaduse tähenduses maa, 

mis on külmunud rohkem kui 5 cm sügavuselt kauem kui 24 tundi („Veeseadus“). Alates 

2014. aasta 1. juulist muutus „Veeseadus“ ning nüüd on sõnnikuga, sealhulgas töödeldud 

sõnnikuga, lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta kuni 170 kg lämmastikku ja 25 kg 

fosforit aastas, kaasa arvatud lämmastik ja fosfor, mis jääb maale karjatatavate loomade 

väljaheidetega. 

Üheks olulisemaks probleemiks sõnniku käitlemise puhul on ammoniaagi lendumine. Lisaks 

ammoniaagile lendub veel dilämmastikoksiid (N2O), mis tekib nitrifikatsiooni ja 

denitrifikatsiooni käigus siis, kui sõnnik on juba mulda viidud. Möödunud sajandi viimasel 

kümnendil moodustas loomakasvatusest lenduv ammoniaak ligikaudu 55% kogu atmosfääri 

paisatavast ammoniaagi kogusest (54 Tg N yr
−1

). Piimaveiste kasvatusest tulenev ammoniaagi 

lendumine moodustas sellest 8% ning lihaveisekasvatus 16% (Bouwman et al, 1997). Näiteks 

aga Iirimaal, kus piimalehmade arv suur ja piimatootmine soodsast asukohast tingitult odav, 

on põllumajandusest pärineva ammoniaagi lendumise osa koguni 98% kogu riigist atmosfääri 

paisatavast ammoniaagist ning veisekasvatuse osa kogu kasvuhoonegaasidest 33% (Duffy et 

al, 2013).  

Vedelsõnniku majandamisel on kolmeks peamiseks ammooniumlämmastiku lendumise 

kohaks laut või loomapidamishoone, sõnnikuhoidla ja laotamise ajal põllu pinnale jääv 

sõnnik (tabel 5) (Sommer et al,  2013). Ammoniaagi lendumist laudas mõjutavad näiteks 

allapanu liik ning põranda tüüp. Sigalates, kus on sügavallapanu ning allapanuks on kasutatud 

põhku, vähenes lämmastiku lendumine 25% võrreldes lautadega kus on restpõrandad.  
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Veiselautades, kus kasutatakse allapanuks põhku, vähenes NH3 lendumine ligikaudu 33% 

võrreldes lautadega kus on allapanuks kummist matid (Webb et al, 2012). 

Vastavalt seadusele peab kõikidel loomapidamishoonetel, kus peetakse üle 10 loomühiku 

loomi, olema lähtuvalt sõnnikuliigist sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla. Minimaalselt 

peab hoidla mahutama 8 kuu sõnniku ning vajaduse korral, sõltuvalt loomapidamishoones 

kasutatavast tehnoloogiast, ka sealt pärit reovee (Veeseadus, Nõuded sõnnikuhoidlale“ § 26 

lõige 2). Lisaks sellele on sõnniku- ja virtsahoidlatele kehtestatud mitmesugused 

veekaitsenõuded, mille täitmine hoiab ära sõnniku sattumise põhja-ja pinnavette ning 

vähendab ammoniaagi lendumist. Kuid täielikult pole võimalik siiski lendumist ära hoida 

ning osa lämmastikust lendub ka hoidlast. Seejuures seavedelsõnnikust NH3 lendumine on 

veisevedelsõnnikuga võrreldes suurem, kuna üldlämmastiku sisaldus on tavaliselt 

seavedelsõnnikus suurem.  Samuti on suurem lendumine sõnnikust, mis on läbinud 

biogaasitootmise, kuna seal on suhteliselt rohkem ammooniumlämmastikku ning lisaks 

kõrgem pH. Ammoniaagi lendumine jääb katmata lägahoidlates vahemikku 0,73-2,33 kg 

NH3-N m
-2 

aastas (Sommer et al, 2006). Sõnnikuhoidla katmine vähendab märgatavalt 

ammoniaagi lendumist. Hoidla kattematerjaliks võib olla näiteks looduslik materjal – põhk, 

turvas, saepuru või kergkruus, mis laotatakse ühtlaselt hoidla pinnale. Selline kattematerjal 

sobib nii laguun- kui ka betoon- ja metallhoidlatele. Betoon- ja metallhoidlatele võib ehitada 

peale ka katuse, kuid see on märkimisväärselt kallim. Katuse või kattematerjali kasutamine 

hoidla katmisel vähendab lendumist kuni 90% võrreldes katteta hoidlatega (Sommer et al, 

2006 ; Webb et al, 2012).   

Tabel 5. Lämmastiku kaod lendumise tagajärjel, % kogulämmastikust. Allikas: Sõnnikuhoidla 

ehitamine (Jäneda 2006).  

Loomaliik Sõnnikuliik Lämmastiku kaod* 

laudas hoiustamisel laotamisel kokku 

Nuumik Vedelsõnnik 6...13 2…9 3…34 11…56 

Tahe sõnnik 6…12 17…22 2…17 25…51 

Lüpsilehm Vedelsõnnik 3…7 2…10 3…30 8…47 

Tahe sõnnik 3…6 18…23 2…18 23…47 

Kana Vedelsõnnik 2…3 2…10 2…26 6…39 

Tahe sõnnik 5…10 9 2…24 16…43 

*Madalam väärtus näitab kadusid hea ja kõrgem halva sõnniku tehnoloogia ja tehnika korral 
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Ammoniaagi lendumine põllul sõltub mitmest faktorist. Üheks tähtsaks faktoriks on laotamise 

tehnoloogia. Eesti Maaviljeluse Instituudi teadlased Vettik ja Siim võtsid mitmete 

uurimustööde põhjal kokku ammooniumlämmastiku lendumise erinevate tänapäeval 

kasutatavate laotustehnoloogiate puhul ning tulemused erinesid kümneid kordi. Tabelist 6 

võime näha, et paisklaotamise korral, millele ei järgne mullaga segamine võib 

ammooniumlämmastiku kadu olla ligikaudu 70%, sulglõhestusega aga vaid 1%. Oluliselt 

väheneb ka lämmastiku kadu siis, kui läga või sõnnik suudetakse kiiresti mullaga segada, 

kasutades selleks randaale, hõlmkoorleid, kultivaatoreid. Juhul kui vedelsõnnikut mulda ei 

segata võib paaril esimesel tunnil olla lämmastikukadu ligikaudu 10 kg hektari kohta (Vettik, 

Siim, 2012).  

Tabel 6. Keskmine ammooniumlämmastiku kadu erinevate laotamistehnoloogiate korral 

(Smith et al, 2000., Huijsmans, J.F.M., 2003., Misselbrook et al, 2005., Defra, 2006., PVT, 

2007.)  

Laotamistehnoloogia NH4-N kadu, % 

Paisklaotamine, millele ei järgne mullaga segamine 70 

Paisklaotamine, 12 tunni jooksul muldasegamine 55 

Lohisvooliklaotamine, millele ei järgne mullaga segamine 24 

Lohisvooliklaotamine, 12 tunni jooksul muldasegamine 10 

Lohisvooliklaotamine kasvavatele taimedele (taimiku kõrgus 10-30 cm) 20 

Lohisjalaslaotamine kasvavatele taimedele (taimiku kõrgus on vähemalt 

8 cm) 

18 

Avalõhesisestus rohumaal 10 

Laotus sõbastamisega 5 

Sulglõhesisestus rohu- või põllumaal 1 

 

Ammooniumlämmastiku lendumist mõjutab ka laotamiseaegne õhutemperatuur, õhuniiskus, 

mingil määral ka tuul, vedelsõnniku enda karakteristikud (pH, kuivaine ja 

ammooniumlämmastiku sisaldus) (Misselbrook et al, 2006) (Pinder et al, 2004, Mattila, 2006) 

ning mulla pH ja temperatuur (Sommer et al, 2003).  

Suur õhuniiskus ning madalamad temperatuurid vähendavad lämmastiku lendumist. Kui 

näiteks 10 kraadise õhutemperatuuri ja niiske ilma korral on ammooniumlämmastiku 
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lendumine 10%, siis samal temperatuuril kuiva ilma korral 15%. 25 kraadise õhutemperatuuri 

korral on aga samad näitajad vastavalt 25 ning 50% (Vettik, Siim, 2012). Mulla madalam pH 

ja ka sõnniku enda madalam pH vähendavad lämmastiku lendumist (Sommer, et al 2003). 

Lisaks saab ammoniaagi emissiooni vähendada ka mitmete preparaatide (vedelsõnniku pH 

regulaatorid, bakteritsiidsed  preparaadid jms) lisamisega sõnnikule (PVT, 2007) 

Lisaks ammoniaagi lendumisele on üheks vedelsõnnikuga kaasnevaks riskiks ka lämmastiku 

ja fosfori leostumine nii põhja- kui ka pinnavette ning ka ärakanne põllult. Kuna paljuski on 

Eesti muldades tegu läbiuhtumise tüüpi veerežiimiga, siis sademete veega viiakse osa 

toitaineid ka mulla aktiivkihist sügavamale ja osa toitaineid võetakse kaasa ja kantakse 

põhjavette (Kärblane, 1998). Vedelsõnnikust tuleva leostumise probleem on suurem 

regioonides, kus väikesel maa-alal on loomade arv väga suur. Suurtes kogustes sõnnik 

sisaldab märkimisväärsel hulgal ka lämmastikku ja kui seda laotada ajal mil ei ole 

vegetatsiooniperiood, või põld pole taimikuga kaetud, siis sõnnikus sisalduvate toitainete 

leostumise oht on üsnagi suur. Kõige kehvem aeg laotamiseks on sügisel, kui põld on kas üles 

haritud või ka talvise taimkatte all. Sügisel laotades ei suuda eriti just rohumaa taimik põllule 

sõnnikuga antud toitained ära kasutada, kuna ilm on juba jahedam ning valmistutakse talveks 

mitte vegetatiivseks kasvuks. Üheaastate kultuuride puhul on sobilik sõnnikut laotada sügisel 

ainult sellisel juhul, kui kasvatatakse vahekultuure, mis sõnnikust saadavad toitained sügisel 

ära seovad. Kuid parim on siiski vedelsõnnikut ja ka mineraalväetisi anda kevadel, kui 

taimekasv on kõige intensiivsem ning taim toitaineid kõige enam vajab. Kevadel andes on ka 

leostumise risk väikseim. Mida rohkem on sõnnikus orgaanilisel kujul esinevat lämmastikku, 

seda kauem võtab aega mineraliseerumine ning seda rohkem on aega ka leostumiseks 

(Sørensen, Rubæk, 2012). 

Kuigi fosfor on mulla poolt tugevalt seotud võib esineda ka selle leostumist ja ärakannet. 

Helsingi komisjoni andmetel lasi Eesti 2000 aastal Läänemerre ca 965 tonni fosforit ning mis 

on ligikaudu 0,7 kg ühe elaniku kohta (Eestimaa Looduse Fond, 2016). Hinnanguliste 

arvutuste järgi jõuab põllumajandusest (v.a sõnnikuhoidlad) ligikaudu 216 tonni fosforit Eesti 

siseveekogudesse. Sõnnikuhoidlatest jõuab hinnanguliselt 1% seal leiduvast fosforist 

siseveekogudesse (Loigu jt, 2010).  Sõnnikust pärineva fosfori ärakannet ja leostumist 

põhjustavad eelkõige pärast laotamist esinevad tugevad vihmasajud. Teadlaste Sharpley ja 

Moyeri poolt tehtud katses, kus nad simuleerisid vihmasadu pärast sõnniku laotamist selgus, 

et 58% veisesõnnikust pärinevat fosforit leostus,  kanasõnnikus sisalduvast fosforist leostus 

21% ning taheveisesõnniku puhul oli leostumine ainult 15% (Sharpley, Moyer, 1999). Fosfori 
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ärakande vähendamiseks tuleks kindlasti võimalusel sõnnik kohe segada mullaga, sest 

mullapinnale laotades on kadu tulenevalt laotusviisist oluliselt suurem.  Uusi-Kämppä ja 

Heinonen-Tanski rohumaal läbi viidud katses selgus, et läga andmine kamarasse vähendas 

fosfori kadu 79-86% (Uusi-Kämppä, Heinonen-Tanski, 2008). Lisaks aitab ärakannet ja 

leostumist vähendada sõnniku laotamine mitmes osas. Kolmes võrdses osas laotamine 

vähendab teadlaste Withers ja Bailey andmetel fosforikadu 25%.  (Withers, Bailey, 2003) 

1.4 Biogaas 

 

Biogaas on osa bioenergiast, mis on omakorda üks osa nö rohelisemast energiast. Bioenergia 

tootmine on üha laienev trend. Euroopa Liit on seadnud üheks prioriteediks saavutada 

energiatarbimises 2020. aastast olukord, kus 20% kogu toodetud energiast on taastuv ning 

transpordisektoris kasutatakse minimaalselt 10% biokütustest. Nii Euroopa Parlamendi kui ka 

Nõukogu seisukoht on ühtne- taastuvenergia kasutuselevõtt aitab võidelda kliimamuutuste 

vastu, vähendada kasvuhoonegaasidest tulenevaid heitkoguseid ning kogu sektori areng toetab 

teaduspõhist tööstuse arengut (Biogaasi tootmine ja kasutamine, 2009). Biogaasi tootmisega 

kaasnevad positiivsed mõjud on välja toodud tabelis 7. 

Tabel 7. Biogaasi tootmisega kaasnevad positiivsed mõjud. Allikas: Birkmose, Pedersen, 

2009 

Energeetika Põllumajandus Keskkond 

 Soojus-ja elektrienergia 

koostootmine 

 Kohalik tooraine 

 Hajatootmine (väiksemad 

ülekandekaod) 

 Lämmastik taimedele 

paremini omastatav 

 Parem fosfori-kaaliumi 

vahekord 

 Digestaadi ühtlasem mass 

võrreldes vedelsõnnikuga 

 Umbrohuseemnete ja 

haigustekitajate 

vähenemine 

 Lämmastiku leostumise 

vähenemine 

 Haisu vähenemine 

 Vähem kasvuhoonegaase 

 Roheline energia 

 

Kõige rohkem, suuresti riikliku toetuse tõttu on biogaasijaamade sektoris arenenud Saksamaa, 

kus on ligikaudu 7500 biogaasijaama, millele järgnevad Suurbritannia ja Itaalia (Tamm, 

2011). Kokku toodavad need 3 riiki ligikaudu 78% kogu EL-i biogaasi toodangust. Eestis 

tegutseb Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni andmetel hetkel 18 biogaasijaama, millest 5 on 

põllumajanduslikud, 7 reoveepuhastuse- ja tööstusreovee käitlusjaama ning 6 prügilagaasi 

tootmisüksust. Põllumajanduslikud biogaasijaamad on järgmised: Aravete Biogaas OÜ, Oisu 



16 

 

Biogaas OÜ, Valjala Seakasvatuse OÜ, Vinni Biogaas OÜ, Tartu Biogaas OÜ. Eesti 

Arengufondi 2014. aasta vaheraportist selgub, et Eestis on biogaasi tootmine biomassist 

vägagi perspektiivne. Fondi hinnangul jääb Eestis igal aastal kasutamata sellises koguses 

biomassi, mis vastab 350 mln Nm
3
 biometaanile. Lisades sinna juurde veel sõnnikust ja 

teistest allikatest saadava biometaani hulga ja hetkel toodetava hulga, oleks võimalik toota 

ligikaudu 450 mln Nm
3
 biometaani aastas. See on ligikaudu 2/3 kogu Eesti maagaasi aastasest 

kasutusest (Siitam, 2014). Sõnnikust ja lägast on võimalik toota biogaasi ligikaudu 25-29 mln 

Nm
3
 biogaasi aastas. Statistikaameti andmetel toodeti aga 2013. aastal Eestis kokku (biomass, 

jäätmed, sõnnik) 16 mln m
3
 (ca 96 GWh), mis suunati soojuse ja elektri 

koostootmisjaamadesse. Kõik võimalikud biogaasi hinnangulised energiaressursid hetkel ning 

prognoosid tulevikuks on välja toodud tabelis 8.   

Tabel 8. Hinnangulised biogaasi energiaressursid Eestis 2010-2050 (Allikas: Eesti 

energiamajanduse arengukava (ENMAK) 2030/2050) 

Biometaani tooraine 2010 2020 2030 2040 2050 

Poollooduslikud kooslused, GWh 0 87 70 80 145 

Kasutamata maadelt, GWh 0 891 1 500 2 000 2 227 

Põllumaad, GWh 0 338 400 500 677 

Läga ja sõnnik, GWh 15 150 441 441 441 

Biojäätmed, GWh 0 40 109 109 109 

Tööstusjäätmed, GWh 0 33 79 79 79 

Reoveesete, GWh 17 11 30 30 30 

Kokku, GWh 32 1 550 2 630 3 240 3 708 

 

Lisaks Euroopale, sh Eestile toimub ka biogaasi areng mujal maailmas. Näiteks Hiinas oli 

2012 aasta lõpuks paigaldatud ligikaudu 42 miljonit mikrobiogaasijaama eramutele (domestic 

biogas plant) ning Indias 4,6 miljonit samasugust jaama. Tõsi, need jaamad on marginaalsed, 

kuid toodavad siiski majapidamisele vajaliku energia lambi, pliidi jt seadmete jaoks. Lisaks 

kasutavad kohalikud inimesed biogaasi tootmisest järelejäänud digestaati aiamaade ja 

põllulappide väetamiseks (Bonten, et al, 2014).  Ameerika Ühendriikides oli aga 2014. aasta 

andmetel ligikaudu 2000 töötavat biogaasijaama, millest 239 töötasid farmide läheduses ning 

tootsid biogaasi sõnnikust, taimejäänustest ja haljasmassist. Juhtiv biogaasi organisatsioon 

Ameerika Ühendriikides (American Biogas Council) näeb aga biogaasi valdkonnas tohutu 

potentsiaali. Nende hinnangul võiks riigis olla ligi 11000 töötavat jaama, millest 8000 asuvad 

farmide läheduses ja kuuluvad loomakasvatajatele. Hinnanguliselt võiks sellise koguse 
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biogaasijaamast saadava energiaga varustada ära 3,5 miljonit Ameerika peret, kuid praeguse 

võimsuse juures jääb see number 47000 pere juurde (Biogas opportunities Roadmap, 2014). 

Teadlase Dr. John Seffieldi arvutuse kohaselt oleks 1997 aastal saanud toota kogu maailma 

linnu-, lehma- ja seasõnnikust kokku ligikaudu   24 EJ/aastas (1EJ= 10
9
 GJ), mis on ligikaudu 

võrdne 20% kogu maailma vedelkütusest saadava energiaga (Sheffield, 2008).  

 

1.5 Kääritusjääk ehk digestaat 

 

Kääritusjääk nagu ka nimi ütleb, on biogaasi tootmisel järele jääv kääritatud substraat ehk 

digestaat. Digestaadi koostis sõltub eelkõige sellest, milline on algmaterjali orgaanilise aine ja 

lämmastiku sisaldus. Samuti mõjutab toitainetesisaldust kääritusprotsessi pikkus ja 

parameetrid (temperatuur, rõhk, jt) ning algmaterjali päritolu ja koostis (Biogaasi tootmine ja 

kasutamine, 2009).   

Tabelist 9 võib näha, et käärimisprotsessi käigus väheneb orgaanilise kuivaine sisaldus 24-

80%. Selle protsessi käigus lagundatakse suur osa orgaanilises kuivaines sisalduvatest 

süsinikühenditest metaaniks (CH4) ja süsihappegaasiks (CO2). Orgaanilise aine lagunemisel 

mängivad rolli mitmed faktorid. Väga tähtis osa on eelkõige loomaliigil. Kui linnusõnnikus 

on orgaanilise aine lagunemine 45-65%, siis seasõnnikus on  vastav number 40-50% ning 

veisesõnniku puhul veelgi väiksem 24%. Veisesõnnikus oleva orgaanilise aine väiksema 

lagunemise põhjustab kõrgem kiusisaldus söödas ja seega ka sõnnikus. Sea- ja linnusõnnik 

sisaldab aga rohkem rasvu ja süsivesikuid ning seetõttu on neis võrreldes veise 

vedelsõnnikuga energia väljatulek biogaasina suurem (Biogaasi tootmine ja kasutamine, 

2009). Segades aga loomade sõnniku taimset päritolu substraadiga suureneb orgaanilise aine 

lõhustumine.  

Sõnniku töötlemisel aga tõuseb ka selle pH, ning seetõttu ongi samast sõnnikust saadud 

digestaadi pH tavaliselt ligikaudu 0,5 ühiku võrra kõrgem kui sõnnikul endal. Sea 

vedelsõnniku keskmine pH on tavaliselt 7,0-7,4 ning piimalehmade sõnnikul  pH 6,8-7,2. Kui 

neutraalse pH korral (7,0) on lämmastik sõnnikus enamasti ammooniumlämmastikuna, siis 

pH suurenemisel muutub see ammoniaagiks (Biogaasi tootmine ja kasutamine, 2009).  

Suurenenud pH on aga riskiks suuremale lämmastiku lendumisele nii hoidlas kui ka 

laotamisel (Ørtenblad, 2000). Erinevate loomaliikide sõnnikust biogaasi tootmisel järelejääva 

digestaadi pH on esitatud tabelis  9.  
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Tabel 9. Erinevatest algmaterjalidest pärineva kääritusjäägi toitefaktorite sisaldus Allikas: 

Biogaasi tootmine ja kasutamine (käsiraamat), 2009 

Kääritatud substraat Org. aine 

lagunemine 

% 

Org. hapete 

lagunemine 

% 

NH4-N 

kogulämmastikust 

% 

pH 

Põllumajandusloomade sõnnik     

Sigade vedelsõnnik 40-54 76-83 70-72 7,7 

Piimalehmade vedelsõnnik, 

separeeritud 

24 68 50 7,9 

Pullide vedelsõnnik 52  74 8 

Kanade vedelsõnnik 67  86 8,2 

Veiste ja sigade tahesõnnik 48  71 7,5 

Põllumajandusloomade 

sõnnik+substraat 

    

Maisi-, päevalille-, rohusilo ja 

pullide vedelsõnniku segu 

80  58-64 7,8 

 

1.6 Digestaadi väetusväärtus 

 

Digestaadi väetusväärtuse ja selle sobivuse erinevate kultuuride väetamiseks määrab suures 

osas ära algmaterjal, mida anaeroobsetes tingimustes kääritatakse. Kuna veise vedelsõnnik 

sisaldab üsna arvestatavas koguses fosforit ja kaaliumi, siis sobib sellest saadav digestaat hästi 

liblikõielistele ning õitsemise või viljumise faasis olevatele taimedele. Linnusõnnikust saadav 

digestaat on aga sobilik kõrge lämmastiku vajadusega taimede väetamiseks- teravili, rohumaa, 

juurviljade jt kõrge N-vajadusega kultuurid (Nkoa, 2014).  

Üldiselt ei mõjuta anaeroobne käärimine peamiste toitainete sisaldust oluliselt. Selle protsessi 

käigus toimub aga orgaanilise aine lagunemine ja seeläbi  kuivainesisalduse vähenemine. 

Väiksem kuivaine tähendab aga ühtlasemat struktuuri ja osakeste väiksemat suurust. 

Saksamaal koostatud ja ka Eesti keeles ilmunud biogaasi käsiraamatu (2009) järgi omavad 

kääritusjäägiga väetamisel tähtsust järgnevad muutused: 

 Paranenud voolavus 

 Ebasoovitava happelise toime vähenemine taimede orgaaniliste hapete lagunemise 

tõttu 

 C/N suhe kitseneb 

 Paranenud, lühiajaline väetusefekt 
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Paranenud voolavus tagab selle, et digestaadi käitlemisel tekib vähem probleeme 

ümberpumpamisel ja laotamisel. Kuna parim viis nii keskkonnale kui väetusaspektist lähtudes 

on orgaaniline väetis, sh digestaat võimalikult kiiresti mullaga segada, siis vedelal kujul on 

võimalik anda see injektor tüüpi laoturiga ka otse kamarasse. Rohumaad digestaadiga 

väetades jõuavad toitained paremini taimikuni ja sööda saastumise risk on sellest tulenevalt 

väiksem. 

Üldiselt ei ole taimede hapetega kahjustamine kuigi suur probleem ka lihtsalt sõnnikut 

laotades, kuna värsket sõnnikut laotatakse põllul üsna harva. Taimede kahjustumine nö 

põletuse või söövituse näol tekib  just värske sõnnikuga laotamisel kuna selles on palju 

orgaanilisi happeid.  

Kääritusprotsessi käigus tekkiva metaani tulemusena väheneb ka materjali C/N suhe. Kui 

tavaliselt on vedelsõnnikus süsiniku-lämmastiku suhteks 9:1, siis digestaadis ligikaudu 5-6:1. 

Tänu sellele väheneb lämmastiku sidumisvõime mullaga, mille tulemusena paraneb aga 

lämmastiku kättesaadavus taimedele. Hinnanguliselt suureneb anaeroobse käärimise käigus 

sõnniku mineraalse lämmastiku osakaal üldlämmastikust ligikaudu 20% (Tamm, 2011). 

Möller ja Müller leidsid 2012 aastal oma katses, et lämmastiku omastamine on digestaadist 

võrreldes käärimata sõnnikuga 10-25% kõrgem (Möller, Müller, 2012).  

Lisaks mineraalsele lämmastikule sisaldab digestaat ka teisi olulisi taimetoiteelemente- 

fosforit ja kaaliumit. Olulist vahet ei ole digestaadis ja vedelsõnnikus sisalduva fosfori ja 

kaaliumi sisalduse osas (tabel 10).  Erinevad uurimused on aga näidanud üsna suurt 

vastuolulisust digestaadis oleva fosfori ja kaaliumi omastatavuse osas. Ühed autorid leiavad, 

et taimedele omastatava fosfori sisaldus on kääritamata sõnnikus 10-36% väiksem (Marcato et 

al, 2008; Moody et al, 2009), teised aga väidavad, et omastatavat fosforit ja kaaliumit on 

digestaadis just rohkem (Börjessen, et al 2007). 
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Tabel 10. Digestaadi sisalduvate toitainete ja teiste parameetrite võrdlus käärimata sõnnikuga. 

Allikas: Möller, Müller. 2012 

Parameeter Digestaat Erinevus kääritamata 

sõnnikuga 

Kuivaine 1,5-13,2 -1,5…-5,5 

Orgaaniline aine (% kuivainest) 63,8-75,0 -5...-15 

Üld-N (g/kg) 1,5-6,8 = 

NH4 (% kogu N-st) 44-81 +10…+30 

Üld-P (g/kg) 0,4-2,6 = 

Üld- K (g/kg) 1,2-11,5 = 

Ca 1,0-2,3 = 

Mg 0,3-0,7 = 

pH 7,3-9,0 +0,5…+2 

 

Eesti oludes on digestaadiga tehtud katseid äärmiselt vähe, kuid laias maailmas on seda 

võrreldud nii sõnniku kui ka mineraalväetisega. Suures osas katsetes, mis on peamiselt 

põldkatsed, on leitud et digestaadiga väetades on saadud analoogne või isegi suurem saak kui 

sõnnikuga väetades (Rubaek et al., 1996; Mattila et al., 2003; Estaben et al., 2005; Chantigny 

et al, 2008; Loria et al., 2007; Kocar, 2008;, Möller et al., 2008; Bachmann et al., 2011). 

Digestaadi toimel saadavat suuremat saaki võib eelkõige põhjendada asjaoluga, et digestaat 

ise sisaldab rohkem ammooniumi ja vastavalt vähem orgaaniliselt seotud lämmastikku. 

Lämmastikust on laotamise aastal ligikaudu 40% taimedele omastatav ning pärast 5 aastat 

44%  (Biogaasi tootmine ja kasutamine, 2009).  Mitmed autorid on oma töödes leidnud, et 

digestaat võib väetusväärtuselt olla ka võrdne mineraalväetistega (Qi et al., 2005; Furukawa 

& Hasegawa., 2006; Nkoa, 2004; Tiwari et al., 2000; Haraldsen et al., 2011; Tilvikiene et al., 

2010).  
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1.7 Rohusilo kvaliteet 

 

Lisaks sellele, et nii vedelsõnnikul kui digestaadil on positiivne mõju rohumaa saagikusele 

tuleb selle kasutamisel tähelepanu pöörata ka rohusilo kvaliteedile. Kõige lihtsam viis silo 

esmaseks hindamiseks on seda teha organoleptiliselt (värv ja lõhn). Hea silo on meeldiva 

aromaatse hapuka lõhnaga ning värvuselt rohekas, keskpärane silo aga valkjasroheline, 

kollakas või pruunikas. Keskpärase silo lõhn on samuti mõnevõrra erinev hea silo lõhnast 

ning selles on tunda lisaks heale lõhnale ka kerget varjundit. Halb silo on ebameeldiva 

lõhnaga ning tumeda värvusega. Rohusilo täpsemaks kvaliteedi hindamiseks aga tavaliselt 

ainult lõhnast ja värvist ei piisa, vaid tuleb teha laboratoorne analüüs (Lättemäe, 2006).  

Rohusöötade kvaliteeti mõjutavad mitmed faktorid- heintaimede liik, sort, koristusaegne 

arengufaas, väetamise, mullastik, koristustehnika, säilitamistingimused jm. Rohusöötade, 

eelkõige silo kvaliteeti võib hinnata mitmete näitajatega. Kõige olulisem on silo keemiline 

koostis ja toiteväärtus, silo puhul ka hügieeninäitajad. Erinevad hügieeninäitajad näitavad 

kuidas on toimunud silode fermentatsiooniprotsess. Selle tarbeks määratakse silos erinevate 

hapete (või-, äädik-, piim-, propioonhape), etanooli ning ka ammoniaaklämmastiku sisaldus ja 

osakaal üldlämmastikust. Viimane on hea indikaator, mis näitab valgulise proteiini lagunemist 

sileerimise käigus (Selge, 2009). Silo toiteväärtust hinnatakse kuivaines oleva proteiini ja 

energia järgi. Meil on Eestis tavaks määrata sööda metaboliseeruva energia hulk seeduvate 

toitainete sisalduse ja metaboliseeruvuse koefitsiendi alusel (Kaldmäe, 2006). Silo 

hindamiseks on tavaliselt silo jaotatud kolme klassi- hea, rahuldav ja halb, kusjuures iga klassi 

piirid varieeruvad ja on kokkuleppelised (Lättemäe, 2006). Peamised silo 

hindamiskriteeriumid on toodud tabelis 11. 

Selleks, et saada kvaliteetset silo on vaja valida sobiv sileeritav materjal. Niide tuleb teha ajal, 

mil taim on õiges arengufaasis. Tavaliselt tuleb teha põllumehel valik kvaliteedi ja kvantiteedi 

vahel (Kaldmäe, 2006).  Kõrreliste puhul on parim esimese niite aeg kõrsumise lõpus ja 

loomise alguses, teine niide 2 kuu pärast ning kolmas niide samuti kahe kuu möödudes 

(Lättemäe, 2006).   
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Tabel 11. Silo hindamiskriteeriumid Eestis 

Toiteväärtus Hea Rahuldav Halb 

Kuivaines, %       

toorproteiini >16 12…16 <12 

toorkiudu <26 26…30 >30 

toortuhka <10 8…10 >10 

NDF <46 47…60 >61 

ADF <35 36…42 >43 

ainevahetusenergiat, 

MJ/kg >10 8…10 <8 

seeduvus >65 50…65 <50 

Keemiline koostis       

kuivainet (KA), % 

   pH, KA <25 <4,1 4,1…4,2 >4,2 

pH, KA 25-40 <4,3 4,3…4,7 >4,7 

pH, KA 40-55 <4,7 4,7…5,0 >5,0 

    

Allikas: Eritüübiliste rohumaade rajamine, 2006. II osa, lk 564 (Lättemäe, 2006) 

Peale proteiini, energia jt näitajate tuleb väga hea silo ülevaate saamiseks teha ka 

mikrobioloogiline analüüs, et teada saada kas ja kui palju erinevaid baktereid ning hallitusi 

silo sisaldab. Ühed ohtlikumad bakterid, mis silo riknemist põhjustavad on klostriidid ehk 

võihappebakterid. Kõige enam leidub neid baktereid mullas, reovees, sõnnikus, seedetraktis, 

tolmus jm mustuses. Rohus on klostriide võrdlemisi vähe, kuid mulla sattumisel rohumassi 

võib nende arvukus märkimisväärselt suureneda. Kui silos leiab aset võihappeline käärimine, 

siis selle tulemusena suureneb pH, toimub toitainete kadu ja väheneb sööda väärtus 

(Lättemäe, 2006). Piima sattunud võihappebakterite eosed takistavad juustu loomulikku 

valmimist ja vähendavad selle kvaliteeti. Hea väärtusega silos on võihappebakterite eoste arv 

1g silo kohta väiksem kui 100, rahuldava kvaliteediga silo puhul 100-1000 ning halb silo on 

selline, kus eoste arv on üühes grammis silos rohkem kui 1000 (tabel 12). 

Tabel 12. Silo jagunemine klassidesse sõltuvalt mikrobioloogilisest koostisest 

Mikrobioloogiline koostis Hea Rahuldav Halb 

võihappebakterite eoste arv 1g silos <100 100-1000 >1000 

hallitused, kolooniand moodustavad ühikud, 1g 

silos 

<20000 20000-

200000 

>200000 

enterobakterid, 1g silos <10000 10000-

100000 

>100000 

Allikas: Eritüübiliste rohumaade rajamine, 2006. II osa, lk 564 (Lättemäe, 2006) 
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Sarnaselt klostriididele leidub kõige enam patogeenseid enterobaktereid mullas, sõnnikus, 

taimejäänustel ja reovees. Enterobakterid võistlevad suhkrute nimel piimhappebakteritega. 

Kõige paremini pidurdab enterobakterite arengut piimhappe teke silos ehk siis õige 

piimhappeline käärimine. Mida suurem on mainitud piimhappebakterite sisaldus silos, seda 

rohkem halbu enterobakterid hävib. Samuti on vähem enterobaktereid kõrgema 

kuivainesisaldusega silos (Lättemäe, 2006). 

Sõnnik sisaldab väga suurel hulgal erinevaid mikroorganisme ning kui seda kasutada 

rohumaade väetamiseks, võivad need sattuda silotegemise käigus ka rohumassi. Eriti suurt 

tähelepanu tuleks pöörata Clostridium perekonda kuuluvatele bakteritele. Lango ja Heinonen-

Tanski (1995) leidsid oma uurimuses, et kõige vähem esines Clostridium tyrobutyricum liiki 

võihappebaktereid esimese niite silos sellisel juhul, kui rohumaid oli väetatud väga vara 

kevadel. O'Kiely jt, kes laotasid erineva normiga vedelsõnnikut (16 t ha
-1

 ja 33 t ha
-1

 ) neljal 

erineval ajal (kevadel, alates 27. märtsist kuni 16 aprillini) täheldasid seevastu, et varem 

laotatud alalt tehtud silo sileerus paremini, kuna seal esines vähem normaalset käärimist 

takistavaid patogeene. Rootsis läbiviidud uuringus selgus, et selline väga varajane laotamine 

pole igal aastal vähemalt põhjamaistes tingimustes võimalik, sest pikale veninud talv hoiab 

maa külmunud ja lumega kaetud ning sel ajal on sõnniku laotamine põllule keelatud. Kõige 

parem oleks rohumaid väetada viies vedelsõnnik kohe kamarasse (Luten, 1982; Morken, 

1991). Teisalt on leitud ka kamarasse viimise kahjulikku mõju. Kamarasse pannes lõigatakse 

tööorganiga rohukamarasse sisse ning läbi selle kahjustatakse taimede juuri ning lõhutakse 

rohukamar (Siman jt 1987). Sarnast tendentsi täheldasid Rees jt (1993),  kes oma uuringus 

leidsid, et vedelsõnniku kamarasse panemine vähendas võrreldes pinnale laotamisega saaki 

ainult esimese niite puhul. Teiste niidete puhul jäi saak nii kamarasse pannes kui ka pinnale 

laotades sarnaseks. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1 Katsete ülevaade ja metoodika 

 

Antud uurimustöö käigus tehti kaks erinevat katset: katse I ja katse II (tootmiskatse). 

Katse I 

Kase I taimik rajati 2008. aasta 12.mail Eesti Maaülikooli Eerika katsepõllule. Iga katselapp 

oli 8,8 m
-2

 (joonis 2). Kokku oli katses aastail 2012-2014 neli erinevat väetusvarianti: 1) 

kontroll (väetamata); 2) Mineraalne N-väetis (NH4NO3); 3) Veisevedelsõnnik; 4) 

Veisevedelsõnniku digestaat. Kõik katsevariandid olid kolmes korduses ning paiknesid 

randomeeritult plokksüsteemis (joonis 2). Väetised anti rohumaa pinnale kolme võrdse 

annusena aastanormiga 180 kg N ha
-1

. Orgaaniliste väetiste normid arvutati nende 

ammooniumlämmastiku (NH4-N) sisalduse põhjal ning need olid 2013 aastal järgmised: 

veisevedelsõnnik 25+29+22 t ha
-1

 , veisevedelsõnniku digestaat 19+29+24 t ha
-1

. 2014 aastal 

olid normid järgnevad: veisevedelsõnnik 26+24+18 t ha
-1

 ja veisevedelsõnniku digestaat 

23+22+23 t ha
-1

 (tabel 13). Orgaaniline väetis ja digestaat jaotati põllule kastekannudega. 

Enne niitmist mõõdeti iga lapi taimiku kõrgus ning võeti ca 1 kg raskune korduste keskmine 

proov taimiku botaanilise kooseisu ja rohu kuivaine määramiseks. Siloproovide jaoks võeti ca 

750 g eelnevalt närvutatud ja hekseldatud rohtu, mis pandi hermeetilistesse kottidesse. Enne 

kotti panekut lisati rohule kindlustusainet SIL-ALL (arvestusega 2g/tonn), pärast mida kotid 

suleti vaakummasinaga keevituse teel. 

Antud katsepõllul on tegemist näivleetunud mullaga, mille huumushorisondi tüseduseks 

mõõdeti 26 cm ning lõimis oli saviliiva ja kerge liivsavi vahepealne. Enne rajamist võetud 

mullaproovid sisaldasid: orgaanilist ainet 2,9% ; omastatavat fosforit 128 mg/kg (kõrge) ; 

kaaliumit 102 mg/kg (kõrge) ; Mg=79 mg/kg ja Ca= 1010 mg/kg. Rohumaa taimik koosnes 

aasnurmikast (Poa pratensis L.) ja punasest aruheinast (Festuca rubra L.). Väetamata 

katselappidel levis ka valge ristiku (Trifolium repens L.) looduslik väikeleheline vorm. 
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     Viljandi – Tartu maantee 

 

Joonis 2. Katse I asendiskeem 

Tabel 13. Väetise jaotamine Eerika katsepõllul 2013-2014.a. 

 

 

Väetusvariandid 

 

 

Kevadel 

 

Pärast 1. niidet 

 

Pärast 2. niidet 

Kokku 

aastas 

t/ha 

Kuupäev t/ha kuupäev t/ha kuupäev t/ha  

2013 

Vedelsõnnik 3.5. 25 11.6. 29 30.7. 22 76 

Digestaat 3.5. 19 11.6. 29 30.7. 24 72 

Ammooniumnitraat 
(NH4NO3) 

7.5. 0,177 11.6. 0,176 30.7. 0.176 0,529 

2014 

Vedelsõnnik 22.4. 26 17.6. 24 29.7. 18 68 

Digestaat 22.4. 23 17.6. 22 29.7. 23 68 

Ammooniumnitraat 
(NH4NO3) 

21.4. 0,177 17.6. 0,176 30.7. 0,176 0,529 

 

6,6 m 

1
6

 m
 

EMÜ Mahekeskus 

(endine Tõnissoni 

aed) 

Muru 

M
u
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Katse II 

Katse II korraldati 2014-2015 aastal Ilmatsalus, AS Tartu Agro põldheina põllul 

(silorohumaa). Põld, millel katse toimus, asub kohe Ilmatsalu biogaasijaama kõrval ning selle 

suuruseks on 34 ha (sellest katse oli ca 20 ha). Põld rajati kasutades valmis seemnesegu, mis 

sisaldas: 25% punast ristikut (Trifolium pratense L.) Jõgeva 433, 30%  põldtimutit (Phleum 

pratense L.) Tika, 30% harilikku aruheina (Festuca pratensis Huds.) Arni ning 15% karjamaa 

raiheina (Lolium perenne L.) Raite. Segu külvati 2013. aasta kevadel (2.mai) odra allakülvina. 

Katses oli kokku 4 erinevat väetusvarianti: kontroll (väetamata), veisevedelsõnnik, 

veisevedelsõnniku kääritusjääk ning mineraalväetis (NP 33-3). Kõik katsevariandid olid 

neljas korduses. Ühe korduse laiuseks oli laoturi kahe töökäigu laius, mis orgaanilise väetise 

laoturil oli 16,8 m ja mineraalväetisekülvikul 48 m. Kontrollvariandi üks kordus oli 6 m lai 

(joonis 3). Kõik kordused olid ligikaudu 600 m pikad, ulatudes ühest põlluservast teise. Iga 

korduse sisse märgiti neli 2 X 7 m katselappi. Nendelt lappidelt koguti proovid, kus määrati 

taimiku botaaniline kooseis ja rohu kuivaine. Ühe väetusvariandi saagiarvestus toimus 16 

lapilt. Kuna paljuski piirab orgaanilise väetise kasutamist lubatud fosfori kogus, siis arvestati 

orgaanilise väetise normid eesmärgiga anda aastas põllule 25 kg fosforit hektari kohta. Nii 

vedelsõnnik kui ka biogaasijaama digestaat laotati põllule kasutades Challenger Terra Gator 

2244 laoturit, mis viis orgaanilise väetise otse taimikusse. Mineraalset väetist anti taimiku 

pinnale normiga 80 kg N ha
-1

. Mineraalväetisena oli kasutusel Venemaalt pärinev väetis NP 

33-3. Kõik väetised jaotati kolmes võrdses osas: kevadel enne vegetatiivset taimekasvu algust 

ning pärast I ja II niidet. Esimese niite koristusaeg määrati punase ristiku õitsemisfaasi järgi. I 

ja II niite vahele jäi 39 päeva ning II ja III niite vahele 53 päeva. Teisel aastal tehtud kahe 

niite vahele jäi sarnaselt esimesele aastale 39 päeva. Saak niideti sarnaselt katsele Eerika 

katsepõllul toimunud katsele I lapikombainiga Haldrup kõigilt katselappidelt. Enne niitmist 

mõõdeti taimiku kõrgus ning võeti ligikaudu 1 kg raskune proov taimiku botaanilise 

koosseisu ja rohu kuivainesisalduse määramiseks. Kõik proovid tehti Eesti Maaülikooli 

laboris. 

Katse II paiknes põllul, kus mullastik varieerus. I-III kordus paiknesid gleistunud leetjal 

mullal (Klg) ja IV kordus leetjal mullal (KI). Samuti erinesid oluliselt mulla agrokeemilised 

näitajad: pH 6,0-6,6, PMechlich3 80,2-130,2 mg kg
-1

, KMechlich3 185,7-356,7 mg kg
-1

, Mg 321-491 

mg kg
-1

 ning Corg 2,5-4,9%. Huumusesisaldus antud katsepõllul oli kõrge kuni väga kõrge, P 

tarve keskmine kuni väike, K tarve keskmine kuni väike ning magneesiumitarve väga väike. 
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2014. aastal kasutati nii katses I, kui ka katses II AS Tartu Agro Vorbuse farmi vedelsõnnikut 

ning kääritusjääk tuli OÜ Tartu Biogaasi Ilmatsalu biogaasijaamast (tabel 8). Vedelsõnniku 

proovid võeti otse Rahinge farmi vedelsõnniku vahepumplast ning kääritusjäägi proovid võeti 

kääritusjäägi lõpp-hoidlast pärast täielikku läbisegamist. Kui vedelsõnniku puhul on tegemist 

veisevedelsõnnikuga, siis käesolevas katses kasutatud digestaat sisaldas nii veise- ja 

seavedelsõnnikut, tahesõnnikut ning mõningal määral ka toiduainetetööstuse ja 

põllumajanduslikke kõrvalprodukte. Kuna suurem osa (85%) biogaasi tootmiseks kasutatavast 

materjalist on siiski sõnnik, saame digestaati pidada sõnnikul baseeruvaks.  

Tabelis 14 on välja toodud 2013 aastal katsetes kasutatud vedelsõnniku ning biogaasijaama 

kääritusjäägi keemiline koostis ning tabelis 15 samad parameetrid 2014 aastal kasutatud 

vedelsõnniku ja digestaadi kohta. 2015 aasta vedelsõnniku ja digestaadi andmed on tabelis 16. 

Põlluserv Vedelsõnnik Digestaat Mineraalväetis Kontroll  

 

Samade 

variantide 

kordus 3X 

 

 

 

Joonis 3. Katse II asendiskeem 
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Tabel 14. Katses I kasutatud piimakarja vedelsõnniku ja biogaasijaama kääritusjäägi 

(digestaadi) keemiline koostis 2013. aastal.  

Faktor Ühik Proovivõtu aeg Proovide 

keskmine 24.4.13 3.6.13 16.7.13 

Vedelsõnnik (Vorbuse suurfarm) 

pH  7,15 6,8 7,3 7,1 

Kuivaine % 8,38 8,01 8,07 8,15 

üld-N kg/tonn 3,93 4,01 3,85 3,93 

NH4-N kg/tonn 2,24 2,56 2,27 2,36 

NO3-N kg/tonn 0 0,00 0,00 0,00 

üld-P kg/tonn 0,79 0,53 0,72 0,68 

üld-K kg/tonn 2,36 2,89 2,56 2,60 

üld-Ca kg/tonn 1,07 0,80 0,85 0,91 

üld-Mg kg/tonn 0,57 0,85 0,73 0,72 

NH4-N osakaal 

üld-N-st 

% 57 64 59 60 

Orgaanilise aine 

osakaal kuivaines 

% 72 67,5 66 68,5 

Digestaat (Oisu biogaasijaam) 

pH  7,9 7,7 8,35 7,98 

Kuivaine % 6,86 8,67 8,80 8,11 

üld-N kg/tonn 3,99 4,51 4,45 4,32 

NH4-N kg/tonn 2,48 2,59 2,46 2,51 

NO3-N kg/tonn 0,00 0,00 0,00 0,00 

üld-P kg/tonn 0,68 0,77 0,91 0,79 

üld-K kg/tonn 3,37 3,75 3,32 3,48 

üld-Ca kg/tonn 1,25 1,27 1,27 1,26 

üld-Mg kg/tonn 0,62 0,92 1,00 0,85 

NH4-N osakaal 

üld-N-st 

% 62 57 55 58 

Orgaanilise aine 

osakaal kuivaines 

% 68 62,5 59,5 63 

 

2013. aastal kasutati sarnaselt teistele aastatele Vorbuse farmist pärit vedelsõnnikut. Erinevalt 

aga järgnevatest aastatest, pärines digestaat 2013. aastal Oisu biogaasijaamast. Oluline on 

siinkohal märkida, et biogaasi kääritisse lisati lisaks vedelsõnnikule ka tahket sõnnikut, mis 

suurendas digestaadi KA sisaldust.   
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Tabel 15. Katsetes I ja II kasutatud piimakarja vedelsõnniku ja biogaasijaama kääritusjäägi 

(digestaadi) keemiline koostis 2014. aastal.  

 

Faktor 

 

Ühik 

Proovivõtu aeg Proovide 

keskmine  14.4.14 11.6.14 22.7.14 

Vedelsõnnik (Vorbuse lüpsikari) 

pH  6,67 6,62 7,13 6,81 

Kuivaine % 9,23 8,77 8,31 8,77 

üld-N kg/tonn 4,46 4,3 4,14 4,3 

NH4-N kg/tonn 2,52 2,78 2,6 2,63 

NO3-N kg/tonn 0,00 0,00 0,00 0,00 

üld-P kg/tonn 0,86 0,77 0,73 0,79 

üld-K kg/tonn 2,58 2,34 2,18 2,37 

üld-Ca kg/tonn 1,61 1,41 1,39 1,47 

üld-Mg kg/tonn 0,74 0,65 0,56 0,65 

NH4-N osakaal 

üld-N-st 

% 56 65 63 61 

Orgaanilise aine 

osakaal kuivaines 

% 68 67 66 67 

Digestaat (Ilmatsalu biogaasijaam) 

pH  7,85 7,80 8,06 7,90 

Kuivaine % 6,3 7,05 7,16 6,84 

üld-N kg/tonn 4,05 4,28 4,35 4,23 

NH4-N kg/tonn 2,8 2,6 2,64 2,68 

NO3-N kg/tonn 0,00 0,00 0,00 0,00 

üld-P kg/tonn 0,63 0,84 0,81 0,76 

üld-K kg/tonn 2,79 2,50 2,48 2,59 

üld-Ca kg/tonn 1,42 1,64 1,73 1,6 

üld-Mg kg/tonn 0,63 0,61 0,51 0,58 

NH4-N osakaal 

üld-N-st 

% 69 61 61 63 

Orgaanilise aine 

osakaal kuivaines 

% 58 65 63 62 

 

2014. aastal kasutati nii katse I kui ka katse II puhul sama vedelsõnnikut (VS) ja digestaati. 

Sellel aastal oli üldlämmastiku sisaldus katsetes kasutatud vedelsõnnikus keskmiselt 4,3 kg/t 

ning digestaadis 4,23 kg/t (tabel 14).  Fosfori sisaldus oli vastavalt 0,79 kg/t (VS) ning 0,76 

kg/t digestaadis. Kaaliumi sisaldus oli aga kõrgem digestaadis (2,59 kg/t) kui vedelsõnnikus 

(2,39 kg/t).  
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Tabel. 16 Katse II-s kasutatud piimakarja vedelsõnniku ja biogaasijaama kääritusjäägi 

(digestaadi) keemiline koostis 2015. aastal. 

    

 

Faktor 

 

Ühik 

Proovivõtu aeg Proovide 

keskmine  08.04.15 08.06.15 

Vedelsõnnik (Vorbuse lüpsikari) 

pH  7,12 6,95 7,04 

Kuivaine % 8,72 8,74 8,73 

üld-N kg/tonn 4,1 3,87 3,99 

NH4-N kg/tonn 1,94 1,85 1,9 

NO3-N kg/tonn 0,00 0,00 0,00 

üld-P kg/tonn 0,89 0,78 0,84 

üld-K kg/tonn 2,48 2,64 2,56 

üld-Ca kg/tonn 1,45 1,44 1,45 

üld-Mg kg/tonn 1,11 0,84 0,98 

NH4-N osakaal 

üld-N-st 

% 47 48 48 

Orgaanilise aine osakaal 

kuivaines 

% 83 70,3 76,65 

Digestaat (Ilmatsalu biogaasijaam) 

pH  7,64 7,8 7,72 

Kuivaine % 5,41 6,26 5,84 

üld-N kg/tonn 3,85 3,87 3,86 

NH4-N kg/tonn 2,56 2,54 2,55 

NO3-N kg/tonn 0,00 0,00 0,00 

üld-P kg/tonn 0,72 0,71 0,72 

üld-K kg/tonn 2,75 3,16 2,96 

üld-Ca kg/tonn 1,24 1,29 1,27 

üld-Mg kg/tonn 1,01 0,55 0,78 

NH4-N osakaal 

üld-N-st 

% 66 66 66 

Orgaanilise aine osakaal 

kuivaines 

% 70 63 66,5 

 

2015. aastal võeti sarnaselt eelnevatele aastatele enne laotamist proov nii vedelsõnnikust kui 

ja biogaasijaama digestaadist. Kuna teisel kasutusaastal tehti ainult kaks niidet, siis proove 

võetigi ainult kaks korda (tabel 16). Pärast II niidet rohumaa künti ja see läks talirapsi alla. 
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2.2 Agrometeoroloogilised tingimused 

 

Eesti paikneb Ida-Euroopa lauskmaa loodenurgas mereliselt kliimalt mandrilisele ülemineku 

vööndis. Üsna suure geograafilise laiuse tõttu on Eesti kliimale iseloomulik päikesekiirguse ja 

õhutemperatuuri tuntav aastaajaline kõikumine (Eesti Entsüklopeedia, 2016). Tänu sellele, et 

Eesti asetseb kahe lahe – Soome ja Liivi lahe vahel on siinne kliima oluliselt merelisem kui 

teistel samal laiuskraadil paiknevatel aladel. Lisaks sellel on suured vahed ka Eesti erinevate 

piirkondade vahel tulenevalt maastiku ja mullastiku erinevusest (Karing, 2006). Mida 

paremini sobivad erinevate kultuuride nõuded kohalike tingimustega, seda edukamad ollakse 

ka kultuuride viljelemisel.    

Õhutemperatuur on taimekasvatuse seisukohalt kõige olulisem näitaja, väljendades piirkonna 

soojusressursse. Just nimelt temperatuur määrab paljuski ära, milliseid taimi ja sorte üldse 

ühes või teises piirkonnas kasvatada saab (Kliimamuutuste mõju põllukultuuridele, 2013). 

Paljuaastase keskmisena algab rohukasv kevadel õhutemperatuuri tõusuga üle 5 ºC ja lõpeb 

sügisel temperatuuri langusega alla 5 ºC (Karing, 2006). Kõige soojem kevad oli katsealal 

2013. aastal (joonis 4). Sellel aastal ulatus mai keskmine temperatuur dekaadide lõikes 3-5 Cº 

kõrgemaks kui pikaajaline keskmine samadel dekaadidel. 

 

Joonis 4. Keskmine õhutemperatuur katsealal 
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Jooniselt 4 võib näha, et ülejäänud vegetatsiooniperioodil oli 2013. aasta temperatuurikäik 

üsna sarnane pikaajalisele keskmisele. Üsna soe oli ka  2014. aasta kevad, mil pikaajalisest 

keskmisest külmem oli vaid maikuu esimene dekaad. Suve esimene pool oli aga 2014 aastal 

üsna jahe, kui juuni kolme dekaadi keskmine temperatuur jäi 13,4 kraadi juurde (pikaajaline 

keskmine 15,4ºC). Selle jaheda perioodi kompenseeris aga mõnevõrra soojem juuli viimane 

ning augusti esimene dekaad, kus keskmine temperatuur jäi vastavalt 21,9ºC ja 21,3ºC juurde. 

2015 oli mäletatavasti aga võrdlemisi jahe suvi, kuid sobis taimekasvuks hästi. Kõige soojem 

kuu oli august, kui kolme dekaadi keskmine temperatuur oli ligi 17ºC.   

 

Joonis 5. Keskmine sademete hulk katsealal 

Teine, mitte vähem oluline agrokliima näitaja on sademed. Eesti paikneb mõõdukalt 

liigniiskes vööndis, kus aastane sademete hulk ületab aastase aurumise. Sademed on kõige 

suurema ajalise ja territoriaalse muutlikkusega kliimanäitaja (Kliimamuutuste mõju 

põllukultuuridele, 2013). Pikaajaliste mõõtmiste tulemusena võib Eestis rohumaade 

keskmiseks veetarbeks lugeda mineraalmuldadel 340 mm ning turvasmuldadel 540 mm. Kuid 

ka riigi siseselt võib see näitaja oluliselt erineda. Maikuus on rohumaade veetarve 

rannikualadel ligi 90 mm, sisemaal aga 80 mm (Karing, 1980).    

Sademete hulk varieerus kuude kui ka aastate lõikes oluliselt. 2013 aastal oli kevad äärmiselt 

kuiv, suurem sademete hulk saabus alles mai II dekaadil, pärast seda püsis ilm jällegi 
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suhteliselt kuiv kuni juuni keskpaigani. Kokku tuli sademeid aprill-september 297 mm, mis 

on ligikaudu 80 mm vähem kui pikaajaline keskmine (377 mm) (joonis 4). 2014 tuli sademeid 

aga kogu vegetatsiooniperioodi jooksul, ning päris kuivi perioode peale aprilli viimase 

dekaadi ei olnud. Sademeid kogunes rohkem (407 mm) kui pikaajaline keskmine (377 mm), 

seda on ligi 120 mm rohkem kui eelneval aastal. Kuigi 2015 oli jahe suvi, siis sellest 

tulenevalt oluliselt rohkem sademeid siiski ei tulnud. Sademete rikkam oli vaid aprill, kus tuli 

ligi 3 korda rohkem sademeid kui paljude aastate keskmine. 2015. aastal tuli 6 kuu peale 

sademeid kokku 307 mm.    
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3. VEISE VEDELSÕNNIKU JA BIOGAASIJAAMA DIGESTAADI 

MÕJU SAAGILE 

 

Rohumaade potentsiaalne saak, mille määravad ära mitmed tegurid (päikeseenergia hulk, 

vegetatsiooniperioodi pikkus, mullaviljakus väetamine, jt faktorid), on maist-septembrini 

väikseim mandrilistel kõrgustikel ning kõrgeim Läänemere äärsetes piirkondades. Eesti 

keskmine potentsiaalne kuivainesaak maist-juulini on 3-4 t KA ha
-1

 ja augustis-septembris 2-3 

t KA ha
-1

. Läänemerelises kliimavaldkonnas on saagid maist juulini 5-6% suuremad kui 

eelnevalt mainitud keskmine ning mandrilisel alal 5-10% väiksemad (Karing, 2006).  

Sarnaselt teravilja, kaunvilja jt kultuurtaimedele on ka saagirikka rohumaa üheks aluseks 

väetamine. Oluline on tagada optimaalne vajalike taimetoitainete sisaldus mullas, sest 

toitainete defitsiit põhjustab saagilangust, kvaliteedi halvenemist ning talvekindluse 

vähenemist (Viiralt, Parol 2014) . Nii vedelsõnnik, kui ka sellest saadav digestaat on olulised 

kohalikud väetised, mis sobivad hästi rohumaa väetamiseks. Tänapäeva agrotehnoloogia 

võimaldab juba väetada rohumaid ka kasvuajal, suurendades nende saagikust.   

3.1 Kuivainesaak 

 

Katse I 

Uuritavatest aastatest esimesel (2013) jäi kevade algus suhteliselt kuivaks ning seetõttu ka 

esimese niite saak tagasihoidlikumaks. Aprillis tuli sademeid kõigest 16 mm jagu ning 

rohkem  niiskust saabus alles mai keskpaigas mil oli juba aktiivne kasvuperiood käimas. 

Esimene niide tehti 4. juunil. Peeter Karingu (2006) uurimuste järgi võiks mandri Eestis mai 

kuu keskmine rohumaa saagikus olla 3-3,5 t/ha. Esimese niite kontrollvariant andis 

keskmiseks kuivaine saagiks hektari kohta täpselt 1 tonn, mineraalväetise puhul oli saagiks 

1,46  t KA ha
-1

, digestaadiga 1,81 t KA ha
-1

 ning kõige kõrgema saagi andis vedelsõnnik (2,15  

t KA ha
-1

). Kõik variandid erinesid seejuures üksteisest statistiliselt oluliselt (joonis 6). Kui 

arvutada kuivainesaagid ümber rohumassi saagiks, siis ainult kontrollvariant ei andnud saaki 

rohkem kui 3 t/ha. Kogusaagist andis esimene niide sõltuvalt variandist 21-30% kogusaagist.  

Teise niite (23.07)  kuivaine saak oli aga oluliselt suurem, vastavalt 2,1 t/ha, 2,2 t/ha, 2,4 t/ha 

ning sarnaselt esimesele niitele andis suurima saagi vedelsõnnik 2,8 t KA ha
-1

. Teise niite 
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saagid olid ühtlasemad ja usutavalt erineva saagi andis võrreldes teiste variantidega ainult 

vedelsõnnikuga variant. Kõige suurema osakaalu kogusaagist moodustaski teine niide (37-

46% kogusaagist). Kolmanda niite (23.09) variantidest andis suurima saagi digestaat (2,2 t 

KA ha
-1

), millele järgnes vedelsõnnik (2,1 t KA ha
-1

), lämmastik-mineraalväetis (1,86 t KA 

ha
-1

)  ning kontroll (1,53 t KA ha
-1

). Usutavalt erineva saagi võrreldes kontrollvariandi ja 

mineraalväetisega väetatud variandiga andsid nii vedelsõnnikuga kui ka digestaadiga väetatud 

variandid.  

 

 

Joonis 6. Katse I kuivaine saak 2013. aastal niidete kaupa 

 

Piisav sademete hulk ning taimekasvuks sobilik temperatuur tagasid 2014 aastal oluliselt 

suurema saagikuse kui eelneval aastal. Kontrollvariant andis esimese niite kuivainesaagiks 

ligi 2 t/ha kohta, mis on peaaegu kaks korda rohkem kui eelneval aastal. Väga suure saagi 

andsid kõik väetatud variandid – mineraalväetisega (4,11  t KA ha
-1

), digestaat (5,71 t KA ha
-1

 

), vedelsõnnik (5,93 t KA ha
-1

). Kõik variandid andsid võrreldes kontrollvariandiga usutavalt 

saagilisa (joonis 7). Lisaks oli vedelsõnnikuga ja digestaadiga saadud saak usutavalt erinev 

mineraalväetisega väetatud alalt kogutud saagist. Esimese niite saagid kujunesidki kõikidest 

niidetest suurimaks. Väetamata variandi esimene niide andis 38% kogu aasta saagist, 

mineraalväetis 50%, digestaat 51% ning vedelsõnnik ligi 54% kogusaagist. Huvitaval kombel  
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jäi teise niite saak kolme niite võrdluses kõige väiksemaks, olles vastupidine eelnevale 

aastale, mil teise niite saak oli niidetest kõige suurem.  

  

Joonis 7. Katse I kuivaine saak 2014. aastal niidete kaupa 

 

Kasvutingimustest ja väetamisest sõltuvalt peaksid kõrreliste taimikud andma meie oludes 

saaki 4-8 t/ha kuivainet (Tamm, 2006) Kuivaine kogusaagid 2013. aastal jäid oluliselt 

madalamaks 2014 aasta saakidest (joonis 8). Kõige vähem erines kontrollvariant, kus 2013 

aasta saak oli kõigest 6% väiksem kui sama variandi 2014 aasta saak. Kõikide variantide 

saagikus erines üksteisest 2013. aastal statistiliselt usutavalt. 2014. aastal andsid nii 

vedelsõnnik kui ka digestaat võrdselt väga suure saagi ning statistiliselt usutav erinevus 

puudus ainult nende variantide vahel. Ülejäänud variandid ja nende vaheline erinevus oli 

statistiliselt usutav. 
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Joonis 8. Kuivaine saak Eerika katsepõllul 2013-2014 (katse I) 

 

Katse II 

Liblikõielised on väga hea toiteväärtusega heintaimed, mis oma õhulämmastiku 

sidumisvõimega aitavad põllumehel kokku hoida kallitelt lämmastikväetistelt. Kõige 

laialdasemalt on meil levinud erinevad ristikud, seejärel lutsern ning ida-kitsehernes. 

Keskmisel väetamisel annavad liblikõielistest suurima saagi lutsernid ja ida-kitsehernes (7-11 

t KA ha
-1

), teiste liblikõieliste saagid jäävad vahemikku 6-8  t KA ha
-1 

(Tamm, 2006).  

Ilmatsalu tootmiskatse punase ristiku ning kõrreliste segu andis 2014 aastal esimese niite 

kuivaine saagiks sõltuvalt väetusvariandist 3,87-4,46 t/ha. Mineraalväetisega variant andis 

võrreldes teiste variantidega statistiliselt usutava saagierinevuse (tabel 17). Teiste variantide 

saagikus jäi alla 4 t KA ha
-1 

kohta. Seejuures kontrollvariant andis võrreldes vedelsõnnikuga 

ja kääritusjäägiga suurema saagi. Olenevalt variandist andis esimene niide 39-43% 

kogusaagist. Teise niite saagid jäid kõikidel variantidel väiksemaks kui esimese niite omad 

ning variantide vahel statistiliselt usutavat erinevust ei esinenud. Kõrgeima teise niite saak 

saadi kontrollvariandilt ning väikseim vedelsõnnikuga variandilt. Kolmanda niite saak jäi 

oluliselt tagasihoidlikumaks kui kahe esimese niite saak. Suurima saagi andis kontrollvariant 

(2,25 t KA ha
-1

), mis erines vedelsõnnikuga ja kääritusjäägiga variandist statistiliselt 

usutavalt. Mineraalväetisega (NP) variant andis usutavalt erineva saagi vedelsõnnikuga ja 
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kääritusjäägiga. Madalaim saak oli III niitel kääritusjäägiga väetatud variandi puhul (1,82 t 

KA  ha
-1

).     

Tabel 17. Veise vedelsõnniku ja biogaasijaama digestaadi (kääritusjäägi) efektiivsus 1. 

kasutusaasta punase ristiku ja  kõrreliste silorohumaal 2014.a. ( tootmiskatse Ilmatsalus, AS 

Tartu Agro) 

Variant I niide II niide III niide Aastasaak t 

KA ha
-1 

Vedelsõnnik 3,87
a1 

3,66
a 

1,85
ab 9,39

a 

Kääritusjääk 3,88
a 

3,83
a 

1,82
a 9,52

a 

Kontroll 3,94
a 

3,93
a 

2,24
c 10,12

ab 

Mineraalväetis 4,46
b 

3,77
a 

2,12
bc 10,35

b 

1
Erinevad ülaindeksid samas veerus näitavad usutavat erinevust (p < 0,05) variantide vahel 

Kolme niite summana andis suurima saagi mineraalväetisega variant (10,35 t KA ha
-1

), mis 

erines usutavalt vedelsõnniku (9,39 t/ha KA) ja kääritusjäägiga variandist (9,52 t KA ha
-1

). 

Kontrollvariant andis sarnaselt mineraalväetisega üle 10 t/ha kuivainet.  

2015. aastal tehti Ilmatsalu tootmiskate põllul kokku kaks niidet, sest tootja soovis augustis 

külvata samale põllule talirapsi. Teise katseaasta esimene niide andis erinevate variantide 

lõikes saaki vahemikus 2,25-3,07 t KA ha
-1

. Vedelsõnnikuga variant andis suurima saagi 

(3,07 t KA ha
-1

 ), erinedes statistiliselt usutavalt kääritusjäägist ja kontrollvariandist (tabel 

18). Teise niite saagist suurim oli mineraalväetisega variant (2,13 t KA ha
-1

), erinedes 

sealjuures statistiliselt usutavalt vedelsõnnikuga variandist (2,13 t KA ha
-1

), mis andis 

väikseima saagi.   

Tabel 18. Veise vedelsõnniku ja biogaasijaama digestaadi (kääritusjäägi) efektiivsus 2. kasutusaasta 

punase ristiku ja  kõrreliste silorohumaal 2015.a. ( tootmiskatse Ilmatsalus, AS Tartu Agro) 

Variant I niide II niide Aastasaak t KA ha
-1 

Vedelsõnnik 3,07
b1 

2,13
a 

5,36
b 

Kääritusjääk 2,48
a 

2,36
ab 

4,84
ab 

Kontroll 2,25
a 

2,40
ab 

4,63
a 

Mineraalväetis 2,62
ab 

2,69
b 

5,31
b 

 

 

1
Erinevad ülaindeksid samas veerus näitavad usutavat erinevust (p < 0,05) variantide vahel 
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Kahe aasta peale kokku tehtud viiest niitest andis kahel juhul kõrgeima saagi 

mineraalväetisega variant, samuti kahel juhul kontrollvariant ning ühel juhul vedelsõnnikuga 

variant. Kokkuvõtvalt võib öelda, et mõlemad aastad olid rohukasvuks äärmiselt soodsad ning 

saagid kõrged. Samuti toetas kindlasti head rohukasvu ka konkreetse põllu kõrge 

mullaviljakus (Corg 2,5-4,9%). Tabelitest 17 ja 18 võime näha, et kontrollvariant andis koguni 

neljal niitel viiest kõrgema saagi kui vedelsõnnikuga ja kääritusjäägiga variant. Üheks 

võimalikuks põhjuseks, miks kontrollvariant andis suurema saagi, võib pidada asjaolu, et nii 

vedelsõnniku kui ka kääritusjääk viidi otse kamarasse ja sellega kahjustati rohukamarat ning 

lõigati taimede juured läbi. Kui kevadel soovitakse rohumaad vedelsõnniku või digestaadiga 

väetada, võiks kaaluda vedelsõnniku laotamist näiteks lohisvoolikutega ja selle segamist 

pinnale karjamaaäkkega. Sellisel juhul kahjustatakse rohukamarat minimaalselt.  

Kui võrrelda kahte katset, siis võib selgelt näha, et kõrreliste segu (katse I) puhul andis nii 

vedelsõnnik kui ka digestaat olulist saagilisa. Liblikõieliste-kõrreliste segus (katse II) nii 

vedelsõnnikul kui digestaadil mõju saagile praktiliselt puudus, sest liblikõielised sidusid oma 

suure osakaalu tõttu (vt ptk 3.2) piisavalt õhulämmastikku  

3.2 Erinevate taimegruppide osakaal saagis 

 

Rohumaa kasutusaastate kestel toimub taimiku botaanilise koostise muutumine nii saagi kui 

ka söödaväärtuse seisukohalt halvenemise suunas. Soovitud taimik hõreneb ja selle asemele 

ilmuvad muud liigid, s.h umbrohud. Taimikud, kus ebasoovitud liike on rohkem kui 1/3 

tuleks uuesti rajada (Selge, 2006).  

Taimeliikide ja nende gruppide osakaalu võrreldi katses II, kus oli kasutusel liblikõieliste-

kõrreliste segu. 2014. aastal oli esimese niite saagis sõltuvalt väetusvariandist enim punast 

ristikut (56-72 kaalu-%), millele järgnesid kõrrelised (24-37%) ning kõige vähem oli 

invasiivseid liike (3,5-6,8%) (joonis 9). Suurim kõrreliste ja ka invasiivsete liikide osakaal oli 

vedelsõnnikuga väetatud variandis.  Kõige rohkem ristikut oli kontroll variandis, kus taimikut 

ei väetatud. Teise niite puhul vähenes eelkõige punase ristiku osakaal ja suurenes kõrreliste 

oma. Kõige enam suurenes kõrreliste osakaal mineraalväetisega väetatud variandi puhul 

(12,2%). Nii digestaadi kui mineraalväetisega variandis suurenes ka invasiivsete liikide 

osakaal.     
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Joonis 9. Katse II erinevate taimerühmade osakaal 2014. aastal 

 

2014. aasta viimane niide jäi võrreldes kahe eelnevaga oluliselt tagasihoidlikumaks. Lisaks 

toimusid mõningased muutused ka taimede botaanilises koosseisus. Kõikide variantide puhul 

vähenes invasiivsete liikide osakaal ning kui esimese niite puhul oli invasiivseid liike 3,5-

6,8%, siis viimase niites jäi invasiivsete liikide osakaal vahemikku 0,7-2,9%. Sarnaselt 

esimesele niitele esines vähim rohundeid kontrollvariandi puhul ning enim rohundeid (s.o 

umbrohte) vedelsõnnikuga väetatud variandi puhul. Punase ristiku osakaal jäi vahemikku 53-

80%, ning kõrreliste osakaal ca 20-44%.  

Teise kasutusaasta taimik erines võrreldes esimese aastaga oluliselt. Aina enam hakkasid 

domineerima kõrrelised heintaimed. Sõltuvalt variandist moodustasid kõrrelised II aasta 

esimese niite puhul 68-76% ning liblikõielised 18-25% (joonis 10). Invasiivsete liikide 

osakaal tõusis samuti ning ulatus vedelsõnnikuga variandi puhul ligi kümnendikuni kogu 

botaanilisest koosseisust (9,16%). Teise aasta viimase niite botaanilises koosseisus toimus aga 

huvitav muutus, kui punase ristiku osakaal, mis üldiselt niidete lõikes vähenes, seekord hoopis 

kasvas. Kõikide variantide puhul vähenes nii invasiivsete liikide kui ka kõrreliste osakaal.  
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Joonis 10. Katse II erinevate taimerühmade osakaal 2015. aastal 

 

Üldiselt võis tähendada niidete lõikes asjaolu, et punase ristiku osakaal vähenes ning 

kõrreliste osakaal suurenes, erandiks oli aga teise aasta viimane niide. Rohumaade 

vananemine on loomulik protsess, mil bioloogiliselt lühemaealised heintaimed langevad 

kiiremini taimikust välja kui pikemaealised. Botaanilise kooseisu muutumine sõltub nii 

külvatud liikidest, sortidest, kasutusrežiimist kui ka ilmastiku tingimustest (Selge, 2006). 
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4. VEISTE VEDELSÕNNIKU JA BIOGAASIJAAMA DIGESTAADI 

MÕJU ROHUSILO KVALITEEDILE 

 

4.1 Rohusilo kvaliteet 

Rohu kvaliteet enne sileerimist ei ole kunagi samasugune kui sellest valmistatud silol. 

Sileerimise käigus toimub toitainete kadu ning nende suurus sõltub sileerimis- ja 

käärimistingimustest. Kõige tavalisema praktika korral arvestatakse toitainete kadu 

kuivainekaona. Kuivainekadu jääb üldjuhul vahemikku 12-18% (Lättemäe, 2006).  

Katse I 

Tabelist 19 võib näha, et katse I puhul jäi 2013 aastal I niite rohu kuivaine % enne sileerimist 

vahemikku 31,5-38%. Kõige rohkem kuivainet oli kontrollvariandi puhul (38,9%), mille saak 

oli väikseim ning kõige vähem kuivainet oli vedelsõnniku variandi puhul, kus saak aga oli 

variantidest suurim. Kuivainekadu jäi kõikidel variantidel silo ja kergelt närvutatud rohtu 

võrreldes väiksemaks kui 10%, mida võib pidada väga heaks tulemuseks. Proteiini järgi võib 

pidada kõiki silosid peale kontrollvariandi heaks, energiasisalduse järgi jäid aga kõikidest 

variantidest tehtud silod rahuldava kvaliteedi klassi (8-10 MJ/kg).  Kõige väiksem energia- ja 

seeduva kuivaine sisaldus oli vedelsõnnikuga variandis, mis võrreldes teistega andis aga 

kõrgema saagi. 

Teise niite puhul analüüsiti ainult digestaadiga ja vedelsõnnikuga varianti. Teise niite silo jäi 

aga märjemaks kui eelnev ning kuivainekadu sileerimise käigus ületas 10%. Samuti jäi silode 

toorproteiinisisaldus üsna madalaks, rahuldava ja halva silo piirimaile (12%). Mõnevõrra 

kõrgem oli aga metaboliseeruva energia ja ka seeduva kuivaine sisaldus võrreldes esimese 

niitega.  Kolmas niide jäi oma kvaliteediomadustelt teise ja kolmanda niite vahele.  

Toorproteiini järgi klassifitseerus digestaadiga variant rahuldava ja hea silo piirimaile (15,9%) 

ning SIL-ALL lisades hea silo klassi. Digestaadiga variandid jäid nii proteiini sisalduse kui ka 

metaboliseeruva energia alusel rahuldavasse  klassi.  
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Tabel 19. Rohusilo kvaliteedinäitajad Eerikal 2013.a 

Variant 

 

Rohi enne sileerimist (kergelt 

närvutatud) 

Silo 

kuivaine

 % 

kuivaines pH kuivaine 

 % 

kuivaines 

TP % DDM 

% 

ME 

MJ/kg 

TP % DDM 

% 

ME 

MJ/kg 

I niide (sileeritud 6.6.2013) +SIL-ALL 

 

1 38,9 14,2 64,2 10,08 4,20 36,1 15,4 61,9 9,65 

2 35,6 17,6 65,5 10,32 4,62 34,6 20,0 61,9 9,66 

3 33,1 16,9 63,5 9,95 4,42 32,7 18,3 61,2 9,53 

4 31,5 16,4 62,3 9,72 4,67 31,6 16,8 58,8 9,08 

Keskmine 34,8 16,3 63,9 10,02 4,48 33,7 17,6 61,0 9,48 

II niide (sileeritud 25.7.2013) 

 

3 46,9 11,4 64,8 10,19 4,79 40,6 12,2 64,0 10,06 

3; SIL-ALL 46,9 11,4 64,8 10,19 4,18 47,4 12,0 64,3 10,10 

4 37,5 11,6 65,3 10,29 4,40 32,5 12,5 63,2 9,90 

4; SIL-ALL 37,5 11,6 65,3 10,29 4,10 39,4 12,2 64,0 10,04 

III niide (sileeritud 25.9.2013) 

 

3 37,9 14,7 64,7 10,18 4,95 32,2 15,9 63,6 9,98 

3+SIL-ALL 37,9 14,7 64,7 10,18 4,23 34,5 16,5 63,2 9,90 

4 45,6 13,7 65,0 10,23 5,28 41,3 13,7 64,5 10,14 

4+SIL-ALL 45,6 13,7 65,0 10,23 4,24 43,0 14,3 64,3 10,10 

TP- toorproteiin DDM- seeduv kuivaine ME- metaboliseeruv energia 

Kokkuvõtvalt võiks öelda, et katse I puhul õnnestus paremini 2013. aastal esimene niide, kus 

kõikide variantide keskmine toorproteiin oli kõrge ning metaboliseeruv energia rahuldav. 

Kuigi saak jäi esimese niite puhul madalaks, saadi siiski väga hea kvaliteedigasilo. Teise niite 

saak oli küll suurim, kuid kvaliteet kõige kehvem.   

Katse II 

Silo tegemisel tuleks arvestada ka taimede puhverdusvõimega. Suurema puhverdusvõimega 

on liblikõielised, sest nende proteiinisisaldus on suurem. Ilmatsalus tehtud tootmiskatse 

esimese niite silode kuivaine jäi vahemikku 33,8-34,4% (tabel 19). Kõige märjem silo saadi 

mineraalväetisega väetatud variandilt ning kõige kuivem digestaadiga variandi puhul. 

Toorproteiin jäi kõikidel variantidel väga kõrgeks. Kõigi nelja variandi keskmine 

toorproteiinisisaldus oli 20,4%. Selline kõrge proteiinisisaldus tulebki eelkõige tänu punasele 

ristikule, mille osakaal sõltuvalt variandist oli esimese niite puhul 56-72% (joonis 9). 

Metaboliseeruva energia koha pealt võib pidada esimese niite silo rahuldava ja hea 

kvaliteediklassi vahepealseks. Hea metaboliseeruva energia sisaldus kokkulepitud väärtus 

Eestis on >10 MJ/kg, rahuldav aga 8-10 MJ/kg kohta. Kõikide variantide metaboliseeruva 
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energia sisaldus jäi üle 9,7 MJ/kg kohta ning kergelt närvutatud rohu puhul oli see üle 10 

MJ/kg kohta. Keskmine kuivaine seeduvus oli 63,1%.  

Kuigi teise niite saagid olid sarnased esimesele niitele, ei olnud sarnane aga rohusilo kvaliteet. 

Kvaliteedi peamiseks languseks võib pidada taimiku vananemist, kus liblikõieliste osakaal 

kogusaagis vähenes. Kõikide niidete keskmine toorproteiini sisaldus oli teisel niitel 17,6%, 

mida võib siiski pidada väga heaks, kuid võrreldes esimese niite 20,4 % on proteiinisisalduse 

langus siiski ca 15%. Kehvemat kvaliteeti näitab ka see, et silo kuivaine oli madalam, kuid pH 

kõrgem. Üldiselt peaks aga märjema silo pH olema madalam (tabel 10), et tagada sobiv 

piimhappeline käärimine. Teise niite silo sisaldas samuti vähem metaboliseeruvat energiat 

(olenevalt variandist 9,23-9,54 MJ/kg kohta). Kuivaine seeduvus langes sarnaselt 

toorproteiinile ca 3 protsendipunkti (63,1 %-lt > 60,3%-le.). 

Tabel 20. Rohusilo kvaliteedinäitajad Ilmatsalu tootmiskatses 2014.a 

Variant 

 

Rohi enne sileerimist ( närvutatud) Silo 

kuivaine

 % 

kuivaines pH kuivaine 

 % 

Kuivaines 

TP % DDM 

% 

ME 

MJ/kg 

TP % DDM 

% 

ME 

MJ/kg 

I niide (lisatud SIL-ALL) 

Ilmatsalu tootmiskatse, sileeritud 6.6.2014 

Väetamata 37,3 20,4 64,0 10,04 4,55 33,9 20,8 63,6 9,96 

NP 35,7 19,9 63,8 10,01 4,52 33,8 20,1 62,9 9,85 

VS 38,5 19,9 64,1 10,06 4,60 34,0 20,2 62,5 9,77 

DIG 37,5 20,9 65,1 10,26 4,50 34,4 20,4 63,3 9,92 

keskmine 37,2 20,3 64,2 10,09 4,54 34,0 20,4 63,1 9,88 

II niide (lisatud SIL-ALL) 

Ilmatsalu tootmiskatse, sileeritud 23.7.2014 

Väetamata 32,4 17,9 61,0 9,49 4,69 31,1 18,6 61,3 9,54 

NP 36,8 13,3 59,8 9,26 4,64 35,0 16,4 59,6 9,23 

VS 38,9 18,5 61,5 9,58 4,69 33,8 18,1 60,5 9,39 

DIG 35,7 17,2 60,9 9,47 4,86 32,2 17,5 59,8 9,28 

keskmine 36,0 16,7 60,8 9,45 4,72 33,0 17,6 60,3 9,36 

III niide (lisatud SIL-ALL) 

Ilmatsalu tootmiskatse, sileeritud 19.9.2014 

Väetamata 30,7 20,5 63,6 9,98 4,67 26,1 20,8 62,8 9,83 

NP 32,4 205 64,6 10,16 4,60 30,8 19,5 62,3 9,73 

VS 32,6 20,5 63,2 9,91 4,68 33,4 20,1 63,4 9,92 

DIG 34,4 20,0 62,7 9,81 4,57 33,3 20,2 63,0 9,86 

keskmine 32,5 20,4 63,5 9,96 4,63 30,9 20,2 62,9 9,84 

 

Kolmanda niite silo oli võrreldavatest niidetest 2014 aastal kõige märjem. Keskmine 

kuivainesisaldus oli 32,5%. Kõige kehvema kuivainega oli väetamata variant (tabel 20) ning 

kõige kuivem vedelsõnnikuga variant. Toorproteiini poolest sarnanes kolmas niide pigem 
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esimesele, kus proteiini % oli kõrgem kui 20%. Samuti sarnanes kolmas niide nii kuivaine 

seeduvuse kui ka metaboliseeruva energia poolest esimesele niitele.  

Ilmatsalu tootmiskate põllult koristatud liblikõieliste-kõrreliste segu andis 2014. aastal kõrge 

saagi. Kvaliteedi poolest olid katsesilodest parimad I ja III niide, kus kõikide variantide 

toorproteiin oli üle 20%.  Kõige kõrgem proteiini sisaldus oli kõigi niidete puhul väetamata 

variandil, väikseim aga mineraalväetisega (NP) väetatud variandil. Kolmest niitest kahel 

esimesel oli energiasisaldus samuti kõrgeim väetamata variandil, vaid viimasel niitel oli 

energiasisaldus kõige kõrgem vedelsõnnikuga variandis.  

 

4.2 Rohusilo mikrobioloogiline koostis 

 

Rohumaaviljeluse eesmärgiks ei ole mitte ainult saada võimalikult suur kuivaine saak, vaid 

tagada ka kõrge toiteväärtusega rohu-ja heinasaak. Üks kõige tähtsamaid aspekte on siinjuures 

silo tegemisel kindlustada rohumassi piimahappeline käärimine, mis takistab ebasoovitavate 

bakterite ja patogeenide levikut. Oluline on saada võimalikult kiirest pH alla ning tagada kogu 

protsessi jaoks vajalik anaeroobne keskkond (Lättemäe, 2006). Silo tegemisel põllul, kus on 

vedelsõnnikut väetisena kasutatud tuleb olla eriti tähelepanelik. Vedelsõnnikuga väetamise 

järgselt võiks kaaluda kõrgemat niitekõrgust (8-10cm). Samuti on üks ohtlikumaid protsesse 

vaalutamine, mille käigus võib rohumassi mullapinnale jäänud sõnnikuosad sattuda rohumassi 

sisse. Sellepärast tuleks vaalutada ettevaatlikult ja võimalikult vähe. 

Tabelist 20 võib näha, et nii esimese niite kergelt närvutatud rohu kui ka silo kõikide 

variantide puhul jäi võihappebakterite PMÜ (pesa moodustavat ühikut) arv 1g materjalis 

madalaks. Kergelt närvutatud rohus sisaldus halbadest bakteritest veel Coli laadseid ja E-Coli 

baktereid, mille arvukus oli suurim kontrollvariandi puhul. Enterobaktereid oli enim 

digestaadiga väetatud variandi puhul. Kindlustuslisandi kasutamisel aga vähenes kõikide 

kahjulike bakterite arvukus märgatavalt. Kergelt närvutatud rohus oli piimhappebakteritest 

enim laktobatsille kontrollvariandis ning vähim laktobatsille oli vedelsõnnikuga variandis. 

Laktokokkide arvukus oli aga suurim vedelsõnnikuga taimikus. SIL-ALLi kasutamisel 

vähenes osade variantide puhul mõnevõrra piimhappebakterite arvukus. Laktobatsillide 

arvukus vähenes kontroll- ja mineraalväetisega variandi puhul, vedelsõnnikuga variandi puhul 

jäi see samaks ning digestaadi puhul laktobatsillide arvukus suurenes. 
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Teisel niitel võrreldi ainult kaht väetusvarianti- vedelsõnnikuga ja digestaadiga taimikut. 

Katsesilod tehti nii ilma kui ka SIL-ALL lisandit kasutades. Sarnaselt esimesele niitele toimus 

teise niite silos soovitud piimhappeline käärimine ning võihappe-, jt kahjulike bakterite 

arvukus oli kontrolli all. Silo kvaliteedikriteeriumeid arvestades jäid kõik silod parimasse 

klassi (võihappebakterite eoste arv 1g silos <100 ning enterobakterid 1g silos <10000). Teise 

niite puhul võib aga näha, et SIL-ALLga variandid sisaldasid laktokokke vähem kui ilma 

konservandita tehtud variandid.  

Kolmada niite puhul võrreldi jällegi digestaati ning vedelsõnnikuga varianti nii ilma 

konservandita kui ka konservandiga. Kõik variandid klassifitseerusid võihappe- ja 

enterobakterite arvukuse poolest „hea“  silo klassi. Kõige enam esines enterobaktereid ilma 

konservandita digestaadi variandis ning samas variandis esines ka Coli- laadseid baktereid.  

Kuna taimik ei sisaldanud liblikõielisi kultuure, oli materjali puhverdusvõime väike ning pH 

langes kiiresti, mille tulemusel said võimust piimhappebakterid. Kõik variandid, mis tehti 

konservanti kasutades jäid mikrobioloogilist koostist arvestades hea silo klassi. Antud katsetes 

ei tõstnud vedelsõnnikuga või digestaadiga rohukamara väetamine kahjulike 

mikroorganismide arvu ega takistanud seega normaalset sileerumist. 
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Tabel 21. Väetamise,  rohu  liigilise koosseisu ja kindlustuslisandi mõju rohusilo 

mikroobikooslusele  2013.a. 

***- vedelsõnnik või digestaat   ****- pesa moodustavad ühikud 

Variant  LÕ**  

KA-s, 

kaalu

-% 

 

Väetamine niiteks, 

kg/ha 

Määratud parameetrite  PMÜ**** 

1 g-s materjalis 

piimhappebakterid võihappe- 

bakterid 

võihappe

-bakterite 

eosed 

Coli- 

laadsed/ 

E-coli 

entero-

bakterid min.-

väetis 

VS*** 

või DIG 

lakto- 

batsillid 

laktokokid 

Väetiste mõju rohu ja silo mikroobikooslusele  

(I niide 2013.a.; katse 1) 

Kergelt närvutatud rohi enne sileerimist 

1 3 0 0 5,2x10
7 

5,3x10
6 

<10
2 

<10
2 

3,6x10
8
/ 

2,3x10
6 

4,4x10
8 

2 0 N60 0 4,7x10
7 

<10
2 

<10
2
 <10

2
 3,0x10

8
/ 

1,8x10
5 

4,7x10
8 

3 0 0 N77/48 

P13 K65 

1,4x10
7 

8,0x10
6 

<10
2
 <10

2
 2,8x10

8
/ 

4,1x10
4 

3,8x10
8 

4 0 0 N98/56 

P20K59 

3,6x10
7 

2,0x10
5 

<10
2
 <10

2
 2,4x10

8
/ 

2,2x10
5 

5,0x10
8 

Rohusilo kindlustuslisandiga SIL-ALL (sileeritud 6.6.2013) 

1 3 0 0 3,3x10
5 

<10
2
 <10

2
 <10

2
 <10

2
 <10

2
 

2 0 N60 0 1,7x10
7 

1,4x10
7
 <10

2
 <10

2
 <10

2 
<10

2
 

3 0 0 N77/48 

P13 K65 

1,4x10
7
 1,3x10

6 
<10

2
 <10

2
 <10

2 
<10

2
 

4 0 0 N98/56 

P20 K59 

7,3x10
7 

1,9x10
7 

<10
2
 <10

2
 <10

2
 <10

2
 

2013.a. II niide (sileeritud 25.7.2013) 

3 0 0 N128/74 

P22K107 

2,0x10
7 

1,0x10
7 

<10
2
 <10

2
 <10

2
 <10

2
 

3; SIL-

ALL 

0 0 N128/74 

P22K107 

1,2x10
8 

<10
3 

<10
2
 <10

2
 <10

2
 <10

2
 

4 0 0 N146/74 

P15K84 

1,1x10
8 

1,1x10
7 

<10
2
 <10

2
 <10

2
 <10

2
 

4; SIL-

ALL 

0 0 N146/74 

P15K84 

1,6x10
7 

<10
3 

<10
2
 <10

2
 <10

2
 <10

2
 

2013.a. III niide (sileeritud 25.9.2013) 

3 0 0 N107/59 

P22K79 

1,4x10
7
 4,1x10

7 
<10

2
 <10

2
 <10

2
 <10

2
 

3; 

SIL-

ALL 

0 0 N107/59 

P22K79 

 <10
2
 <10

2
 <10

2
 <10

2
 <10

2
 

4 0 0 N94/60 

P18K48 

3,1x10
7 

6,2x10
7 

<10
2
 <10

2
 7,0x10

2
 3,0<10

3
 

4; SIL-

ALL 

0 0 N94/60 

P18K48 

3,5x10
6 

2,8x10
6 

<10
2
 1,0x10

2
 <10

2
 <10

2
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KOKKUVÕTE 

 

Antud uurimustöö kahest katsest esimene, mis asus Eerika katsepõllul ja mille taimiku 

moodustasid aasnurmikas ja punane aruhein andsid aastate võrdluses küllaltki erineva saagi. 

2013.a.  kevad jäi üsna kuivaks ning taimekasv oli sellega seoses tagasihoidlikum. Kogu 

kuivainesaak oli sellel aastal vahemikus 4,7-7 t KA ha-
1
. Oluliselt suurem saak oli aga 2014 

aastal, mil sõltuvalt väetusvariandis saadi 5-11,2 t KA ha
-1

. Kõrgeima saagi andis seejuures 

digestaadiga väetatud taimik. 2013. aastal oli  kõrgeima saagikusega  aga vedelsõnnikuga 

väetatud taimik. Madalaima saagi andsid mõlemal aastal kontrollvariant. Kõrrelise taimikule 

sobis mõlemal aastal nii vedelsõnnik kui ka digestaat väetisena väga hästi, andes olulist 

saagilisa võrreldes nii kontroll-, kui ka mineraalväetise variandiga.   

Liblikõieliste ja kõrreliste segu (katse 2) asus väga heal mullal ning sobilikud 

ilmastikutingimused tagasid ühtlaselt kõrge saagi kõikide variantide puhul nii 2014 kui ka 

2015 aastal. Nii esimesel kui ka teisel aastal tuli piisavas koguses sademeid ning ilm püsis 

mõõdukalt soe ja sademeterohke kogu taimekasvuperioodi vältel. Sõltuvalt väetusvariandist 

saadi esimesel aastal saagiks 9,39-10,35 t KA ha-
1 

ning teisel aastal 4,63-5,36 t KA ha-
1
. 

Lisaks oli saagikust suurendavaks teguriks liblikõieliste suur osakaal, mis suutis piisavas 

koguses lämmastikku siduda ka väetamata variandi taimikule. 2014. aasta kõikide niide puhul 

jäi ristiku osakaal kogusaagist üle 50%. Teisel aastal küll mõnevõrra saak niidete lõikes 

vähenes, sest ristiku osakaal oli võrreldes eelneva aastaga väiksem. 

Olulist mõju ei avaldanud ka nii digestaadi kui ka vedelsõnnikuga väetamine rohusilo 

kvaliteedile. Enim mõju oli 2013. aastal  Eerika katses tehtud esimese niite silodel, kus kõik 

väetatud variandid jäid toorproteiini poolest „hea“ silo klassi, kuid kontrollvariant 

rahuldavasse klassi. Metaboliseeruva energia poolest oli kontrollvariant pigem kõrgema 

energiaväärtusega kui väetatud variandid. Teise ja kolmada niite puhul nii toorproteiini, 

energia kui ka teiste parameetrite erinevused varianditi olid väikesed. Ilmatsalus tehtud 

põldheina katse puhul oli 2014. aastal  suurim variantide erinevus teise niite toorproteiini 

osas, kus teistest oluliselt madalam näitaja oli mineraalväetisega variandil. Võrreldes esimese 

ja kolmanda niitega oli teise niite kõikide variantide keskmine toorproteiin ja energiasisaldus 

madalam.  

Vedelsõnniku ja digestaadiga väetamine ei omanud ka erilist mõju rohusilo 

mikroobikooslusele. Kõikidel variantidel, kus silo valmistamiseks kasutati SIL-ALL 
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kindlustuslisandit jäi kahjulike mikroobide (coli-laadsed, võihappebakterid, enterobakterid) 

arvukus madalaks ning silo klassifitseerus hea silo klassi. Mõnevõrra rohkem coli-laadseid 

ning enterobaktereid esines kolmanda niite digestaadi variandil, kuid ka see variant jäi hea 

silo klassi ning silo õnnestus hästi. Sellest tulenevalt saab ümber lükata töö alguses püstitatud 

hüpoteesi, et väetades rohumaid vedelsõnniku ja digestaadiga on rohusilo saastumise risk 

suurem. 
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Tänapäeval on üheks oluliseks küsimuseks põllumajanduse puhul loomade väljaheidete s.o 

sõnniku keskkonnasõbralik ja efektiive kasutamine. Peamised küsimused on, kas ja kuidas 

sõnnikut kasutada nii, et see oleks põllumehele kasulik ning kahjustaks võimalikult vähe 

ümbritsevat keskkonda. Tänapäeva tehnoloogia võimaldab toota sõnnikust energiat ning 

pärast kasutada selle käigus järgi jäävat materjali põllu  väetamiseks. Järjest enam on 

loomakasvatusega tegelevad ettevõtted üle läinud vedelsõnnikule, kuna selle käitlemine on 

lihtsam ja mugavam kui tahesõnniku oma. Nii veise vedelsõnnik kui ka biogaasi jaamast 

pärast kääritamist järele jääv digestaat sisaldavad olulisel määral taimedele vajalikke 

toiteelemente.  

Antud töö käigus viidi läbi kaks põldkatset. Esimese põldkatse toimus Eerika katsepõllul 

2013-2014 aastal, kus taimiku moodustasid kõrrelised kultuurid (punane aruhein, 

aasnurmikas). Teine katse (tootmiskatse) toimus AS Tartu Agro põldheina põllul aastatel 

2014-2015. Mõlema katse puhul kasutati nelja väetusvarianti: kontroll, mineraalväetis, 

veisevedelsõnnik ning digestaat. Eerika katse puhul anti rohumaale väetisi normiga 180 kg N 

ha
-1

. Tootmiskatses anti variantidele väetist seadusest tulenevalt fosfori piirnormist 25kg/ha. 

Mõlema katse puhul jaotati väetis kolmes osas. Saagi botaaniline koostis, kaal jm määrati 

Eesti Maaülikooli laboris.  

Kahte erineva rohukamarat väetades selgus, et suuremat saagilisa andis nii vedelsõnniku kui 

ka digestaat kõrrelise taimiku puhul. Esimesel aastal andis digestaat võrreldes 

kontrollvariandiga 37% suurema saagi ning vedelsõnnik 50%. Teisel aastal aga vastavalt 

119% ja 117%. Põldheina taimiku puhul oli aga kontrollvariant kahel aastal tehtud viiest 

niitest neljal kõrgema saagiga kui vedelsõnnik ning digestaat. Orgaaniliste väetiste 

kasutamine ei toonud endaga kaasa ka silo peamiste kvaliteedinäitajate langust. Samuti ei 

olnud vedelsõnniku ja digestaadiga väetatud rohusilos rohkem kahjulikke mikroobe. 

Märksõnad: Vedelsõnnik, digestaat, kõrrelised, põldhein, rohusilo kvaliteet, kuivaine saak, 

mikroobikooslus 
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SUMMARY 

 

Max, Mõttus. Cattle slurry and biogas digestate effect on grassland yield and silage quality. 

Master’s thesis in Production and Marketing of Agricultural Products. 57 pages, 4 chapters, 

21 tables, 10 figures, 81 references. Location of the defence: Tartu County, Estonian 

University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences. The thesis 

has been written in Estonian.  

 

The utilization of animal faeces is becoming one of the crucial topics in agriculture these 

days. Particularly the sustainable and effective exploitation of cow dung. The main questions 

to be addressed are whether and how to utilise the faeces in order to keep it beneficial for the 

farmers whilst minimising the negative impact on the surrounding environment. The latest 

technology in agriculture is enabling us to produce energy from dung and use the surplus to 

fertilize land. Both the cattle slurry as well as the surplus digestate from the biogas stations 

(after fermentation) contain high level of essential nutritional elements for the crops.  

During this study two field experiments were conducted. The first experiment was held on the 

Institute of Agricultural and Environmental Sciences Eerika’s experimental filed in 2013-

2014 and the herbage was formed by the grasses (Poa pratensis L. and Festuca rubra L ). The 

second experiment (the production experiment) was held on the AS Tartu Agro perennial 

grass filed in 2014-2015. During both experiments four fertiliser treatments were exploited: 

control, mineral fertiliser, cattle slurry and digestate. During the experiment on Eerika’s filed 

the quantity of fertiliser used on the grassland was 180kg N ha
-1. 

During the on farm 

experiment (the second experiment) all three fertiliser treatments were given the amount of 

fertiliser per ha based on the legislative regulation of phosphorus fertiliser. Throughout the 

both experiments fertiliser was added in three parts. The botanical composition, weight etc. 

were assigned at the Institute of Agricultural and Environmental Sciences laboratory.  

Erika´s field experiment showed that utilisation of both biogas station digestate as well as 

cattle slurry increased the yield of grasses significantly. By the end of the first year the 

digestate treatment of the experiment had produced 37% and cattle slurry 50% more yield 

than the control treatment. During the second year 119% and 117% respectively. On the other 

hand feritilized treatments of grasses-clover mix didnt give significant higher yield than 

control treatment. The five grass mowing exercises conducted during the two year period of 

experiment with the grass-clover mix on the AS Tartu Agro perennial grass fields reviled that 

four out of five times (of mowing) the control treatment had produced more yield compare to 

cattle slurry and digestate treatments.  

It is also worth mentioning that the utilisation of organic fertilisers did not cause any decrease 

of the quality indicators of grass silage. Likewise, the level of harmful microbes did not 

increase in the grass silage after the utilisation of cattle slurry or digestate.  

Keywords: cattle slurry, digestate, grasses, grass-clover mix, quality of silage, dry matter 

yield, microbial 
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