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Jätkusuutlik väetiste kasutus on oluline, et säilitada tasakaal agro-ökosüsteemi aineringes, 

mullaviljakuses ja taimekasvatuse produktiivsuses. Arvestades mineraalväetiste kõrget hinda 

ja energiakulu on üha tähtsam kasutada alternatiivseid väetisained, sh komposte. Komposti 

suurendavad tavaliselt saagikust ja parandavad mulla kvaliteeti. Vähem on teadmisi 

kompostide järelmõjust saagikusele. Käesoleva töö eesmärk oli hinnata komposti otsemõju 

odra terasaagile ning järelmõju kartuli ja suvinisu saagikusele Tartu lähistel Eerikal 

näivleetunud  mullal läbi viidud põldkatses. Komposti kasutati kolme normiga üldlämmastiku 

koguse alusel (200, 275 ja 350 kg N/ha). Komposti kasutamisel suurenes odra saak usutavalt 
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Erinevate kompostinormide vahel saagikuses usutavad erinevused puudusid. Komposti 
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statistiliselt oluline ning saagikasv oli 19–30%. Teise aasta järelmõju nisu saagikusele oli juba 

väiksem (8–17%) ja statistiliselt ebaoluline. Komposti järelmõju kahaneb aasta-aastalt, ent 

siiski on oluline arvestada selle pikemaajalist kumulatiivset positiivset mõju taimekasvatuse 

produktiivsusele.  
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Sustainable use of fertilizers is important for maintaining balanced nutrient cycling in 

agro-ecosystem, soil quality and crop productivity. Considering the high costs and energy 

demand of mineral fertilizers, it is increasingly important to use more alternative nutrient 

sources such composts. Compost use is likely to enhance soil quality and crop yields.  The 

aim of current study was to evaluate first year direct effect and residual effect of waste 

compost on the crop productivity.  Crop rotation field experiment to reveal direct effect of 

compost to the spring barley yield and residual effect to potato and spring wheat yield was 

conducted in Tartu, Estonia on pseodopodzolic soil. Compost was applied in three norms 

according to total N (200, 275 and 350 kg ha
-1

). Direct effect of compost application on the 

increase of barley yield was statistically significant.  As an average of three years (2012–

2014) barley yield increased by 0.87, 1.13 and 1.52 t/ha with compost norms 200, 275 and 

350 kg N/ha respectively.  There were no significant differences in grain yields between 

compost application norms. Three year average proportional yield increase in first growing 

season after compost application was in range 40–50%.  First year residual effect to the 

potato yield was significant and resulted in increase by 19-30%. Second year residual 

effect of compost use to spring wheat grain yield was already smaller (8–17%) and 

statistically non-significant (p=0.07). Residual effect of compost is decreasing year-by-

year as expected. In third growing season after application the effect is not significant but 

it still important to consider, especially if we take in account cumulative yield increase 

trough all crop rotation.  In addition to first year yield increase it’s very important to 

consider positive residual effect of compost use. 
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Sissejuhatus 
 

Eestis on kasutatud sõnnikud ja sõnnikukomposti ammustes aegadest , kuid  erinevatest 

jäätmetest ja setetest  ning erinevatest kääritamisjääkidest valmistatud  komposti  on vähe 

uuritud ja kasutaud. Kuna kogemusi on vähe siis, nende kasutamine võib kaasa tuua 

saasteainete akumuleerumise  ja keskkonna saastamise  (Kriipsalu, 2015). 

 Kuna Eestis kasvatatakse  palju teravilja ja teisigi põllukultuure, siis kasutatakse erinevaid 

väetisi , et saagikust tõsta. Viimastel kolmel aastal on tõusnud saagikus märgatavalt. 

Kindlasti suure jälje selles jätab ilmastik , kuid usutavasti ka teadlik väetiste kasutamine. 

Üha enam populariseerub maheviljelus ja seetõttu sooviksid ka nemad oma saagikust tõsta 

väetistega, mis oleks neile lubatud. On välja mõeldud paljusid soolasid ja mineraale mis 

neile sobiks , aga sammuti saavad nad kasutada sõnnikut. Kuid paljudel viljelejad ei 

kasvata loomi ning sõnnikut ei ole kusagilt võtta.  Viimasel ajal on üha enam päevakorda 

tulnud kompost , mida soovitatakse üha enam oma põldudele laotada, kuna arvatakse , et 

komposti järelmõju on vähemalt samaväärne kui sõnnikul ning kindlasti parem kui 

mineraalsetel väetistel.  Jõelähtme kompost võiks olla näiteks väike samm  mida tuleks 

põllumeestel ära kasutada , et oma tegemistel põllul oleks rohkem kasu ning saagi numbrid 

kerkiksid veelgi. 

Käesoleva uurimustöö eesmärkideks oleks siis:  

 Hinnata biolagunevate jäätmete setetest ja segust valmistatud komposti kasutamise 

efektiivsust põllukultuuride kasvatamisel.  

 Uurida kui suur on komposti järelmõju järgnevatel aastatel. 

 Antud uurimustöötöö hüpoteesiks on , et komposti järelmõju võrreldes sõnnikuga on teisel 

aastal on suurem ning otsemõjuga annab saaki rohkem kui mineraalse väetisega. 

Uurimistöö põhineb pikaajalisel IOSDV väetiskatsel odra, suvinisu ja kartuli külvikorras.  

Katsepõld asub Tartus Eerikal juba 1989.aastast ning katseid on läbi viiduid tänaseni . 
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Materjal ja metoodika  
 

Uurimustöö põhineb põldkatsel, mis asub Tartu lähedal Eerikal (lisa 1). Tegemist on 

pikaajalise IOSDV (Internationalen organischen Stickstoff-Dauerdüngungsversuche) 

katsega, mis rajati aastal 1989. Katsepõllu asukoha koordinaadid on: N 58°22,5` ja E 

26°39,8`. Käesolevas töös on kasutatud 2014 ning 2015. aastatel odra ja nisu lappidelt 

kogutud andmeid.  

 Katseala koosneb kolmest põllust, millel kasvatatakse rotatsioonis kolme erinevat kultuuri 

(kartul – suvinisu – suvioder) . Iga põld on omakorda jagatud kolmeks erinevate 

orgaaniliste väetistega ribaks. Esimene riba pole alates katse rajamisest üldse saanud 

orgaanilisi väetisi, teine riba on saanud igal kolmandal aastal (kartulile) hästi käärinud 

tahedat veisesõnnikut. Kolmandat riba on väetatud erinevate alternatiivsete orgaaniliste 

väetistega. Alates 2005. aastast ei ole kolmandal ribal mineraalväetisi kasutatud ning ei ole 

tehtud ka keemilist taimekaitset. Iga riba on 5 m lai ning 150 m pikk. Ribad on omakorda 

jaotatud 10 m pikkusteks katselappideks, mis on väetatud viie erineva mineraalväetise 

normiga kolmes korduses (Astover jt, 2009).  

 Kevadel esimeseks tööks oli libistamine kuna , eelneval sügisel sai sisse küntud nii sõnnik 

kui kompost ning peale seda sai teha mullaproove , millega tehti agrokeemilised analüüsid. 

Mineraalse lämmastiku väetisenormid olid 0, 40, 80, 120 ja 160 kg/ha ning samad normid 

olid ka sõnnikul. Alternatiivsete väetiste riba väetamiseks kasutati Jõelähtme prügila poolt 

toodetud komposti mis sisaldas endas biolagunevaid haljastusjäätmeid, loomsed 

kõrvalsaadused , toidujäätmed ja hakkepuitu.  Komposti kasutamisel oli neli erinevat 

varianti JL0 – kontroll variant; JL1, JL2,JL3. 

 Mineraalsed väetised said põldu mõni päev enne külvamist, kuid normid 120 ja 160 kg 

N/ha laotati põllule kahes osas. Algul anti vastavalt 80 ja 120 kg N/ha ning hiljem mai-

juuni vahel pealväetisena 40 kg N/ha. Teraviljad  külvati vahemikus aprilli lõpus. 

Külvisenormid määrati vastavalt idanevusele ja 1000 tera massist.  

Kartuli agrotehnika aastatel 2013- 2015 (tabel 1) on kuupäevigi ära näidatud mis aegadel 

on tehtud erinevaid vajaminevaid töid. 2015.aastal on kartulit 5 korda äestatud ning 

sellepärast on ka tehtud keemilisi tõrjeid vähem kui vastupidine oli 2013.aastal . 

 

 



 

7 
 

 

 

Tabel 1. Kartulipõllu agrotehnika  2013-2015.a. 

 

Jrk. Töö nimetus ja sisu Aeg (aasta) 

Nr.  2013 2014 2015 

1. Esmane harimine  kevadel 29.04 10.04 22.04 

2.  Katse planeerimine 26.04/3,05 14.04 24.04 

3. Mineraalväetiste külv 6.06 27.05 4.06/20.05 

4. Kultiveerimine 30.04 24.04 27.04 

5. Kartulipõllu harimine kultivaatoriga 15.05 12.05 11.05 

6. Kartulivagude sisseajamine 15.05 16.05 12.05 

7. Kartulipanek 16.05 16.05 13.05 

8. Kartuli muldamine (M) / äestamine (Ä) 31.05MÄ 3.06M 5.06MÄ 

  6.06MÄ 5.06Ä 15.06M 

  1.07MÄ 16.06M 26.06M 

   7.07M 9.07M 

    15.07M 

9 Kartuli lehemädaniku(L) ja 

kartulimardika(M) keemiline tõrje 

1.07M  ja 

11.07M 

14.07LM 15.07L 

  24.07L 24.07LM  

  2.08L 

13.08L 

  

10. Kartulisaagi koristus 20.09 17.09 25.09 

11. Sügiskünd 28.10 31.10 27.10 

  30.10(2012a.)   
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Tabel 2. Odra ja nisu põllu agrotehnika  2013-2015.a. 

 

Jrk. Töö nimetus ja sisu Aeg (aasta) 

Nr.  2013 2014 2015 

1. Esmane harimine  kevadel 29.04 10.04 22.04 

2.  Katse planeerimine 26.04/3.05 14.04 24.04 

3. Mineraalväetiste külv 6.06 27.05 4.06 

4. Kultiveerimine 30.04 24.04 27.04 

5. 

6. 

Külv 

Taimekaitse 

6.05 

24.05 

25.04 

26.05/6.06 

30.05 

2.07 

7. Pealtväetamine normide N120 ja N160 

korral 

6.06 27.05 30.05 

8. Koristus 8.08 13.08 30.05 

9. Sügiskünd 28.10 31.10 27.10 

  30.10(2012.a)   

 

Odral ja nisul agrotehnika aastatel 2013-2015 aastatel (tabel 2) on tehtud tööd tehtud samal 

ajal ning seetõttu pole teinud ka neid  erinevatesse tabelitesse. 

Katseala mullastiku iseloomustus 

 

 Katsealal on valdavaks mullaks kahkjas (näivleetunud)  liivsavimuld (LP). WRB 

klassifikatsiooni järgi Fragi-Stagnic Albeluvisol. Mullastikult kuulub katseala Lõuna-Eesti 

näivleetunud ja leetunud muldade valdkonna Tartu-Viljandi allvaldkonna, agromullastiku 

rajoneerimise järgi Tartu mikrorajooni. Mikrorajoonis esineb valdavalt punakaspruun 

kahekihiline nõrgalt karbonaatne või karbonaadivaene liivsavimoreen, mis on kaetud kerge 

liivsavi või saviliivaga ja sisaldab Fennoskandia kristalset materjali, silurist pärinevat 

lubjakivi ning keskdevoni liiva ja savi , mis on moreenile andnud iseloomuliku 

punakaspruuni värvuse. Umbes  ha suuruse katseala mullastik ei ole täiesti ühtlane . 



 

9 
 

Leidub nii heledat kahkjat L(P) kui ka pruuni kahkjat (näivleetunud)  mulda. Kohati esineb 

ka leetjat KI ning isegi leostunud Ko mulda (Astover jt 2009). 

 Katseala mulla fosforitarve on keskmise ning ka kaaliumitarve sammuti keskmine. 

Mullastiku pH jääb vahemikku 5,3-6,7 . Mulda on varasematel aastatel ka lubjatud, et 

tagada taimede optimaalsem kasvukeskkond (Astover jt 2012). 

 Näiveleetunudmullad hõlmavad umbes 6% kogu maafondist ning suhteliselt suure osa 

põllumaadest (~15%). Maakondadest on levinud peamiselt Tartumaal, Viljandimaal ja 

Põlvamaal. Kultuurmaana kasutamise mõttes on need mullad üle keskmise viljakad ning 

neid on kerge harida . Miinusteks on ajuti tekkiv ülavesi ning oht mullatihese tekkeks 

künnihorisondi alla. Näivleetunudmuldi tuleks perioodiliselt lubjata , et säilitada 

taimekasvuks sobilik pH (Penu 2006). 

 

Komposti keemilised  omadused ja  kasutusnormid  
 

 Jõelähtme kompost on pärit Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusest, mis asub Harjumaal 

Jõelähtme vallas. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses kasutatakse kompostimisel Saksa 

firma Comp-Any tehnoloogiat Agile. Jäätmed segatakse saepuru või puiduhakkega ning 

paigutatakse aunadesse, mis omakorda kaetakse „Agile“ membraaniga. Jäätmed on aunas 

kolm nädalat, mille jooksul saavutatakse haigustekitajate hävitamiseks vajalik temperatuur 

70°C vähemalt tunniks ajaks. Seejärel võetakse aun lahti, segatakse ning kaetakse uuesti 

kolmeks nädalaks membraaniga. Kuuenädalase tsükli järel teisaldatakse kompost 

järelvalmimisele, mille käigus toimub aunade segamine ja sõelumine (Tallinna Jäätmete ... 

2014). 

 Katses kasutati komposti nimega K4 , mis koosnes biolagunevatest haljastusjäätmetest, 

loomsetest  kõrvalsaadustest , toidujäätmetest ning mille kõige tugiaineks oli hakkepuit.  

Komposti kasutati kolme normiga mis arvutati välja üldlämmastiku sisalduse alusel (200, 

275 ja 350 N/ha) (tabel 3). 
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Tabel  3. Komposti  kasutusnormid ja muldaviimise aeg. Allikas (Biolagunevatest jäätmetest 

komposti ohutu kasutamine põllumajanduses ,2015) 

 

  

 Igal aastal varieerusid komposti üldlammastiku ja kuivaine sisaldused, sellest ka erinesid 

toormassi normid vahemikus 8-28 t/ha. Kompost laotati maha igal sügisel ning seejärel 

künti kohe see ka mulda. Aastatel 2012. ja 2014.  oli kompost suure kuivaine sisaldusega 

kuid 2013.aastal  pigem märjema poolne (tabel 4). Teiste toiteelementide varieeruvuses 

muutus kõige enam fosforisisaldus . Tavaliselt on süsiniku ja lämmastiku suhe  

olnud ikka alla kümne ning pH on jäänud  vahemikku 7,0-7,4. 

 

Tabel 4. Komposti keemilised omadused aastatel 2012-2014. Allikas (Biolagunevatest jäätmetest 

komposti ohutu kasutamine põllumajanduses ,2015) 

 

Aasta KA, % N,% P, % K, % C, % C/N suhe pHkcl 

2012 64 3,27 1,04 0,97 19 5,8 7,0 

2013 38 3,34 3,08 0,87 32 9,6 7,4 

2014 64 4,0 0,53 0,90 31 7,7 7,1 

 

Ilmastik 
 

Ilmastikuandmed on saadud katsepõllul asuvast automaatilmajaamast. Tabelistes on välja 

toodud kuude dekaadidena ning näitajad  valisin välja just õhutemperatuuri (tabel 5) ja 

sademete (tabel 6) vegetatsiooniperioodi andmed mis iseloomustasid  2012-2015 aasta   ja 

ka 26.aasta keskmist ilma. 

 

 

Kasvuaasta Kasutusnorm, toormassi t/ha Laotamise ja 

künni kuupäev 200 kg N/ha 275 kg N/ha 350 kg N/ha 

2012 10 13 17 20.11.2011 

2013 16 22 28 30.11.2012 

2014 8 11 14 30.11.2013 
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Tabel 5. Keskmine õhutemperatuur vegetatsiooniperioodil dekaadide lõikes aastatel  

2012–2015. võrreldes 26 katseaasta (1990–2015) keskmisega Eerikal 

 

Kuu Dekaad 2012 2013 2014 2015 26. a. 

keskmine 

 I 0,0 -1,7 2,3 3,5 3,2 

Aprill II 5,1 6,0 7,3 4,5 5,6 

 III 9,9 3,1 10,0 8,2 8,7 

Keskmine 5,0 3,5 6,5 4,7 5,8 

 I 10,4 12,3 6,6 9,6 10,1 

Mai II 12,3 16,4 13,6 9,5 11,4 

 III 12,7 15,6 15,5 11,6 12,8 

Keskmine 11,8 14,8 11,9 10,2 11,4 

 I 11,5 19,5 12,0 14 14,8 

Juuni II 15,2 15,2 12,0 13,9 14,9 

 III 14,1 19,9 11,6 14,7 15,8 

Keskmine 13,6 18,2 11,9 14,2 15,2 

 I 19,3 18,3 17,3 17,3 17,7 

Juuli II 15,3 17,3 18,7 14,3 18,0 

 III 19,2 17,6 21,9 15,6 14,4 

Keskmine 17,9 17,7 19,3 15,7 16,7 

 I 16,6 19,8 21,3 18,3 18,0 

August II 15,2 16,3 16,4 15,9 16,5 

 III 13,8 14,9 12,8 16,8 15,2 

Keskmine 15,2 17,0 16,8 17,0 16,6 

 I 12,3 13,0 13,8 12,7 13,2 

September II 13,7 13,5 12,5 13,8         11,3 

 III 10,6 6,6 9,9 11,1 9,9 

Keskmine 12,2 11,0 13,3 12,5 13,1 

 

2013 .aastal oli aprilli temperatuur teiste aastatega võrreldes madalam ning sammuti 

sademete hulk oli ebaühtlane , mille näitajaks oli 251,8 mm. 

2014. oli võrreldatavate  aastatega keskmine vegetatsiooniperioodi õhutemperatuur kõrgem 

ning sammuti ka sademete hulk mis oli 371,6 mm. Sademete hulk oli veel ka kõrgem kui 

viimaste 26.aaste keskmine näitaja. 

2015.aasta jäi oma õhutemperatuuride näitajatega alla eelnevale aastatele kuid  pigem 

kõrgem  kui 2012-2013 aastatel. Sademeid tuli mõõdukalt 332 mm mis sobis kokku 

temperatuuriga ning selle aasta head saagikused näitasid seda selgelt . 
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Tabel 6. Sademete summa vegetatsiooniperioodil dekaadide lõikes aastatel 2012–2015. võrreldes 

26 katseaasta (1990–2015) keskmisega Eerikal 

 

Kuu Dekaad 2012 2013 2014 2015 26. a. 

keskmine 

 I 6,4 0 5,6 15,2 10,1 

Aprill II 25,8 1,6 7,8 29,2 10,5 

 III 9,8 15,2 0 24,6 7,6 

Kokku 42,0 16,8 13,4 69 28,2 

 I 2,4 3,4 24,0 22,6 15,8 

Mai II 43,6 38,4 46,6 20,8 20,8 

 III 35,6 19,4 13,2 18,6 23,0 

Kokku 81,6 61,2 83,8 62 59,6 

 I 13,8 2,2 34,4 3 19,1 

Juuni II 42,4 29,8 44,6 15,6 28,9 

 III 44,6 20,4 24,4 20,8 30,9 

Kokku 100,8 52,4 103,4 39,4 78,9 

 I 15,8 14,6 32,0 11 18,8 

Juuli II 43,8 20,8 24,2 22,6 23,0 

 III 15,4 27,2 15,2 27,8 27,3 

Kokku 75,0 62,6 71,4 61,4 69,1 

 I 35,6 12,8 16,8 20,8 27,1 

August II 27,8 61,8 22,4 0,8 27,4 

 III 24,0 1,0 73,8 19,6 24,8 

Kokku 87,4 75,6 113,0 42,2 79,3 

 I 12,3 9,0 5,4 39,8 17,8 

September II 13,7 1,2 0,8 5,4 16,4 

 III 10,6 22,8 16,0 13,8 18,2 

Kokku 36,6 33,0 22,2 59 52,4 

 344,8 251,8 371,6 332 367,5 

 

 

Andmetöötlus 

 

Esmalt koostati mitmefaktoriline dispersioonanalüüs kõigi katsevariantide mõjust odra 

terasaagikusele. Faktoriteks olid aasta, mineraalväetiste tasemed, sõnniku 2. aasta 

järelmõju ja kompostide väetisnormide tasemed. Seejärel võrreldi spetsiifilisemalt 



 

13 
 

komposti kasutamisel saadavat saagikasvu nii otse- kui ka järelmõjuna võrreldes 

alternatiivväetiste katseriba kontrollvariandiga. Kuna selles võrdluses on kultuuridena 

oder, nisu ja kartul, siis on nende otsene absoluutväärtuste võrdlemine raskendatud. 

Seetõttu leidsime saagikasvu ühtsele võrreldavale skaalale viimiseks iga aasta kohta saagi 

suhtelised indeksid, kus kontrollvariandi kolme korduse keskmine võrdsustati väärtusega 1 

ja leiti iga kompostinormi suhtarv kontrollvariandiga võrreldes (st komposti kasutamisel 

saadud saak jagati kontrollvariandi väärtusega). Suhteliste saagiindeksitega teostati 

ühefaktoriline (komposti kasutamine) dispersioonanalüüs ning faktori olulisuse korral tehti 

post-hoc Dunnett test, mis sobib eristamaks, et millised kompostinormid kontrollist 

usutavalt erinevad. Andmetöötluseks ja kirjeldava statistika tegemiseks kasutati MS Excel 

tarkvara ning dispersioonanalüüs ja Dunnett test teostati statistikapaketiga R (R Core 

Team, 2015). 
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1.Kirjanduse  ülevaade

1.1. Orgaaniliste väetiste tähtsus 
 

Maailma keskmine teravilja saagitase, mis 50 aastat tagasi oli vaid 1,3 t/ha kohta ja 2000. 

aastal 3,1 t/ha, peab aastaks 2020 ulatuma 4,3 tonnini hektari kohta, et toita suurenevat 

elanikkonda. Tänapäeval on saagi kujunemises on mineraalväetiste osa 68%, mulla osa 

19% ja orgaaniliste väetiste osa 13%. (Roostalu 2008). Põllumajanduse kemiseerimise 

kõrgperioodil (1980...1989), kui kasutati Eestis orgaanilisi väetisi keskmiselt üle 10 t/ha, 

oli E. Raudvälja (1991) andmetel põllumajanduslikust kogutoodangust 82...86% 

moodustunud väetiste arvel, milles sõnniku osa oli umbes kolmandik. Hoolimata ühe 

kasvavast mineraalväetiste osakaalust saagi kujunemisel otsitakse neile ka alternatiivseid 

toiteainete allikaid. See on eriti oluline kuna mineraalväetiste hinnad kallinevad ja eriti 

fosforväetiste tootmiseks sobivad taastumatud ressursid on ammendumas. Fosforväetiste 

varud (apatiit) piiratud ja lämmastikväetiste tootmine on energiamahukas protsess. Seetõttu 

on erinevate orgaaniliste väetiste, sh hulgas kompostide laialdasem kasutuselevõtt igati 

õigustatud (Diacono ja Montemurro 2009).  

 

 

 

Orgaaniliste väetiste eelis mineraalväetiste ees on, et nad ei varusta taimi ainult 

toiteelementidega, vaid parandavad mitmeid mulla füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi 

omadusi ning võrreldes mineraalväetistega on neil pikemajalisem positiivne järelmõju 

(Petersen 2010; Diacono ja Montemurro 2009; Riley 2016). Orgaaniliste väetised 

parandavad mulla orgaanilise aine seisundit , samas mineraalne lämmastik väetis aitab 

kaasa taimejäänuste lagundamisele ja mikroorganismide elustikule (Petersen 2010). Mõju 

mullale ja taimede toitumisele erineb suuresti ka erinevate orgaaniliste väetiste vahel – 

Delin ja Engström (2008) näitasid, et võrreldes lägaga on tahkes sõnnikus vähem sellisel 

kujul lämmastikku, mis on taimedele kiiresti kättesaadav (Delin, S. & Engström, L. 2008). 

Kanadas läbi viidud uurimuse tulemusena jäi nisu saagikus võrdsele tasemele nii 

mineraalväetise kasutamisel kui ka käärinud veise sõnniku foonil, lisaks paranes sõnniku 

kasutamisel mulla kvaliteet (Blackshaw jt 2005). Ka haljasväetised aitavad parandada 

mullaviljakust nii mahe-kui tavaviljeluses, kus loomade sõnnikut pole kasutatud. 
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Haljasväetis tagab märgatava lämmastikuvaru tõusu ilma saagi kaota võrreldes 

kontrollkatsega kus väetist ei kasutatud (Talgre 2009). 

 

Sõnnikuga väetatud pind on Eestis viimase kümne aastaga küll mõnevõrra suurenenud 

(joonis 1), ent kasutusnormide väetatud pinna kohta vähenenud (joonis 2).  

 

Joonis 1. Sõnnikuga väetatud pind Eestis aastatel 2004–2014. Allikas : (Statistikaamet) 

 

 

 

 

Joonis 2. Sõnniku kasutusnorm (t/ha) väetatud pinna kohta aastatel 2004–2014. Allikas : 

(Statistikaamet) 
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Sõnnikus sisalduva lämmastiku omastatavus sõltub paljudest teguritest, kuid taimed 

kasutavad sellest esimesel aastal ära tavaliselt 20–30% (tabel 7). Sõnniku aeglasel 

lagunemisel mullas lämmastik vabaneb ja ta kasutatakse ära järgnevatel aastatel. Kogu 

külvikorra vältel omastavad taimed 40–60 % sõnniku lämmastikust (Kärblane, 1996). 

Vedelsõnniku mõju ei ole vaid üheaastane vaid taimed üldjuhul kasutavad selles ära kuskil 

60 % ja järgneva aastal 15 % . Mida suurem kogus on korraga mulda  antud seda suurem 

järelmõju on järgneval aastal (Viil 2012 ). Sealäga tõstab rohkem  saagikust võrreldes 

mineraalse lämmastikväetisega , ning teisel aastal pole vaja anda lisa kogust läga , et saada 

sarnane saak (Sieling 2014).  

 

Tabel 7 . Sõnnikus sisalduva lämmastiku ja fosfori saagis kasutamise koefitsiendid 

(Väetusplaani täitmise juhend 2011, PRIA, Põllumajandusamet ) 

Sõnniku tüüp Aasta N% P% 

Tahe Otsemõju (1.aastal) 25 40 

Tahe 1.aasta järelmõju 10 20 

Tahe 2.aasta järelmõju 5 10 

Vedel Otsemõju 50 40 

Veel 1.aasta järelmõju 0 20 

 

1.2. Kompost 
 

Orgaanilistest majapidamisjäätmetest valmistatud komposti kasutamine vähendab tava-

põllumajanduses mineraalväetiste kasutamist ning pakub head toitainete allikat 

mahepõllumajandusele (Parkinson jt, 1999). Kompostimine on tegevus, mille käigus 

muudetakse aeroobses keskkonnas orgaanilise aine rikkad materjalid, nagu põhk, turvas, 

fekaalid, loomade ja lindude väljaheited ning mõned teised ained kas üksikult või segatuna 

mõningate teiste ainetega orgaaniliseks väetiseks (Kärblane, 1996).  

Kompostide tootmine on Euroopas üha suurenemas (joonis 3). Nendeks põhjusteks on 

ilmselgelt see , et mahetootmine on suurenenud ja nad otsivad asendusväetisi ning kindlasti 

on põhjuseks ka mineraalsete väetiste kallinemine. Eestis on 31 ettevõtet kes tegelevad 

kompostitootmisega ning suuremad ettevõtted on AS Estoninan Cell ja Tallinna 

reoveepuhasti. Kolmandik ettevõtteid komposteerib reoveesetteid, , kolmandik 
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haljastusjäätmeid ning kolmandik orgaanilisi jäätmeid. Aunkompostimine on Eestis hetkel 

kõige populaarsem tööstuslik kompostimisviis (Tallinna Jäätmete… 2014). 

 

 

Joonis 3 . Komposti tootmine Euroopas aastatel 1995-2014. Allikas : (Eurostat) 

 

Orgaaniliste väetiste otsemõju põllukultuuride saagile on küllalt palju uuritud, ent vähem 

on katseid tehtud järelmõjud hindamiseks (Riley 2016). Rohkem on teadmisi sõnnikute 

järelmõjudest (Mallory jt  2010; Petersen jt 2010; Cela jt 2011; Riley 2016), ent 

mittepõllumajanduslike komposte on selles valguses vähem uuritud. Komposti andmine 

mulda tõstis märgatavalt mulla füüsikalist viljakust ning mullaorgaanikat ja alandas mulla 

tihedust. Peale selle , et kompost parandab mulla keemilist ja füüsikalist kvaliteeti paraneb 

ka bioloogiline keskkond (D’Hose  2013). Kompost aitab parandada mulla veemahutavust 

lisades veel ka erinevaid toitaineid (Tejada, 2001). Kompost võib vähendada 

taimepatogeene ning on kasulik mõju paljudele erinevatele kasvatatavatele taimedele 

põllul (Abawi ja Widmer 2000). 

 

Komposti antakse tavaliselt suurtes kogustes  ja kasutamisel on oluline ühtlane segunemine 

mullaga. Vettik jt (2015) katses selgus, et komposti mõju suurem pindmise harimise korral 

ning tagasihoidlikum komposti künniga mulda viimisel. Arvestada tuleb sellega , et 

komposti toitained vabanevad mitme aasta jooksul ja laotamise ajal tuleb teada kultuuride 

nõudeid ja piiranguid mis nendega kaasnevad (Vettik 2015). Pikaajaline 10 aastat kestnud 

uuring näitas, et biojäätmete kompost toimib aeglase ning stabiilse lämmastiku allikana. 

Komposti kasutamine normidega 9; 16 ja 23 t/ha suurendasid teravilja saagikust 
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keskmisena vastavalt 8%, 7% ning 10% (Erhart jt, 2005). Saagi komponentide analüüs 

näitas, et komposti kasutamisel olid taimed lämmastikuga piisavalt varustatud kasvu 

algstaadiumites ning ka peale õitsemist. Ainult pea moodustumise ajal, mil lämmastiku 

tarve on kõige suurem, jäi lämmastiku kogus pisut tagasihoidlikuks (Erhart jt, 2005).  

 

Tavaliselt on kompost küllaltki keskkonnasõbralik väetis, millest lämmastik vabaneb 

aeglaselt ning tema leostumisoht on väike. Lämmastiku vabanemine kompostist ning 

kasutamine taimede poolt esimesel aastal jääb enamasti alla 15% ning igal järgmisel aastal 

vabaneb 3–8% komposti üldlämmastiku kogusest (Amlinger jt, 2003; Jakobsen, 1996).  

 

Vaatamata komposti headele omadustele on tavapõllumajanduse jaoks prügilatesse 

suunatud jäätmetest toodetud komposti kasutamine olnud küllaltki vastumeelne. Üks selle 

paljudest põhjustest on olnud kindlasti majanduslik tasuvus. Rahaline kulu logistikale ning 

komposti laotamisele on küllaltki kõrge (Parkinson jt, 1999).  

 

Väetiste otsemõju oleneb suuresti väetiste tüübist. Mineraalsete otsemõju on suurem, kuid 

komposti eelis on pikemaajalisem järelmõjus. Kuid kui kasutada mineraalseid ja 

orgaanilisi väetisi koos , siis annab see parema tulemuse kui kõiki eraldi kasutada (Astover 

jt. 2015). Pikaajalisele jätkusuutlikkusele mullaviljakuse ja keskkonna seisukohast mõeldes 

on parem võimalus kasutada orgaanilisi väetist eraldi või siis koos mineraalsete väetisega, 

et saada kasu ka järelmõjust saagikusele (Shehzadi 2014).  
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2. Väetiste mõju saagikusele 
 

 Orgaaniliste väetiste tähtsust väetisena on läbi aegade erinevalt hinnatud. Põllumajanduse 

kemiseerimise kõrgperioodil (1980...1989), kui kasutati ka orgaanilisi väetisi keskmiselt 

üle 10 t/ha, oli E. Raudvälja (1991) andmetel põllumajanduslikust kogutoodangust 

82...86% moodustunud väetiste arvel, milles sõnniku osa oli 27...34% ehk umbes 

kolmandik. Odavate mineraalväetiste külluse ajajärgul langes aga põllumeeste silmis 

sõnniku ja teiste orgaaniliste väetiste tähtsus väetisena. Sõnnikut hakati pidama 

loomakasvatuse kõrvalsaadusena kogunevaks ballastaineks. Tänaseks on aga 

mineraalväetiste kõrgete hindade tõttu vähenenud nende kasutamine. Loomakasvatuse 

madalseisu tõttu on vähenenud ka sõnniku kasutamine väetisena. Tänapäeva liberaalse 

majanduspoliitika tingimustes ei huvita põllumehi mitte üksnes sõnniku efektiivsus 

väetisena, vaid ka see, kuidas lahendada orgaaniliste väetiste üldist defitsiiti ja ka 

sõnnikuvajadust taimekasvatustaludes, kas haljasväetiste ja põhu muldaviimisega on 

võimalik kompenseerida sõnniku mittekasutamisest tingitud mullaviljakuse langust jne 

(Kuldkepp jt. 1999). 

 Väetiste otsemõju oleneb suurenisti väetiste tüübist. Mineraalsete otsemõju on suurem  

kuid komposti ja sõnniku järelmõju  suhtes on nende kasutamine odavam . Kuid kui 

kasutada mineraalseid ja orgaanilisi väetisi koos , siis annab see parema tulemuse kui kõiki 

eraldi kasutada, et orgaanilisteväetiste järelmõju  ja mineraalse väetiste otsemõju töötab 

korralikult.(Astover jt. 2015) 

  Pikaajaline orgaanilised ja anorgaanilised väetised on tähtsad põllumajanduse 

jätkusuutlikusele tänu nende järelmõju mulla omadustele ja põllukultuuride saagikusele. 

Ramamurthy ja Shivashakar (1996) tõid välja , et orgaanilisi ja anorgaanilisi väetisi saanud  

eelmise aasta põllul olid järgneval aastal järelmõju täiesti olemas, see avaldus saagis ja 

saagi kvaliteedis. Seda sai järeldada , et haljasväetis võib kahekordistada teravilja saagi 

(Ghosh 1980). 

Teises katses toodi välja , et järelmõju oli võrdne 20% NPK mineraalseväetisega , kus olid  

nisu-mais, riis-nisu ning riis ja maisi külvikorrad (Prasad 1994). 

  Pikaajalisele jätkusuutlikkusele mullaviljakusele ja keskkonnale, tundub parem võimalus 

kasutada orgaanilisi väetist eraldi või siis koos mineraalse väetisega , et saada 

maksimaalne kätte järelmõjud mullas (Shehzadi 2014).  

 Komposti andmine mulda tõstis märgatavalt mulla füüsikalist viljakust ning alandas mulla 

tihedust ja mullaorgaanikat. Peale selle , et kompost parandab mulla keemilist ja füüsikalist 
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kvaliteeti, paranes ka bioloogiline keskkond. Suurenes siis vihmausside arvukus ja 

mikroobne biomass ning ka nematoodide osakaal suurenes, samas taime parasiite just surus 

maha. (D’Hose  2013). Kompost mõjub mullale veel ka sellepärast hästi, kuna aitab 

parandada mulla veemahutavust lisades veel ka erinevaid toitaineid. (Tejada, 2001). Olgu 

siis veel öeldud , et kompost vähendab taimepatogeene ning kasulik mõju paljudele 

erinevatele kasvatatavatele taimedele põllul (Abawi ja Widmer 2000). 

 Steel et al. (2012) väitis , et komposti lühiajaline efekt toob kaasa mulla pH tõusu. 

Lämmastiku majandamist niisutatud olukorras nisu-maisi rotatsioonis võib sobida kui 

vähendada üldist N fooni, mida tavaliselt antakse maisile ning anda lisa mineraalne 

lämmastik  nisule ja arvestada sealägaga järgneval aastal. 

Vedelsõnnikut võiks kasutada väiksemates kogustes ja aastati tihedamalt, ning hea oleks 

komplekteerida seda mineraalväetisega, mis sobiks hästi starterväetiseks või 

pealtväetamiseks (Ameerikas 2015). 

 

. 
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3. Tulemused ja arutelu 

3.1. Väetamise mõju odra terasaagile 
 

Kõik katsefaktorid omasid odra terasaagile usutavat mõju (p<0,001) (tabel 8). Saagikuse 

varieeruvus oli enim mõjutatud mineraalse lämmastiku kasutamisest ning suur oli ka aasta 

mõju. JL komposti mõju saagikusele oli küll väiksema ulatusega, ent siiski statistiliselt 

oluline ning suurema mõjuga kui sõnniku järelmõju.  

Tabel 8. Dispersioonanalüüsi tabel katsefaktorite mõjust odra terasaagi varieeruvusele 

  

 

* SS – Sum of Square ehk jääkide hajuvuse ruutude summa kirjeldab ära faktori mõjuulatuse uuritava 

tunnuse varieerumisel     

 

Kolme aasta keskmisena saadi suurimad odra terasaagid sõnnikuga järelmõjuga 

külvikorras 120–160 kg mineraalse lämmastiku kasutamisel (tabel 9). Ainuüksi 

kompostiga väetamisel samaväärset saagikust võimalik saada pole. Analüüsides eraldi 

kompostide katsevariante võrreldes alternatiivväetiste ala kontrolliga, siis selgub, et kõigil 

katseaastatel on komposti kasutamine usutavalt saagikust suurendanud (va 2013. aastal 

suurim kompostinorm (joonis 4). Suurim odra terasaak ja samuti saagikasv tänu komposti 

kasutamisele saadi 2014. aastal ja ebasoodsaim oli odra kasvuks 2013. aasta. 2014. aastal 

suurenes komposti kasutamisel odra saagikus 1–1,6 t võrra, mis oli rohkem võrreldes 

eelmiste katseaastatega. Komposti erinevate normide vahel saagikuses usutavad erinevused 

puudusid (joonis 4). Kolme aasta keskmisena oli odra terasaagi suhteline suurenemine 

võrreldes kontrollvariandiga sõltuvalt komposti kasutusnormist vahemikus 40–50% (joonis 

5). JL kompost kui alternatiivne orgaaniline väetis omab katseala pigem huumusvaesel 

mullal potentsiaali teraviljakasvatuses väetisena, kuid selle mõju sõltub suures ulatuses 

ilmastikutingimustest. Huumusrikkal ja seega lämmastikuga hästi varustatud mullal 

Kuusikul jäi samadel kasvuaastatel sama komposti kasutamisel saagikasv ainult 6–9% 

piiresse (Vettik jt 2015). See näitab ilmekalt, et komposti kasutamise esimese aasta mõju 

Faktor 
Vabadus-

astmete arv 
SS* SS (%) 

Keskruut 

(MS) 
F-stat p 

Aasta 2 62,4 30,7 31,2 146,30 <0,001 

Mineraalne N väetis  4 70,0 34,4 17,5 82,01 <0,001 

Sõnniku järelmõju  1 19,0 9,3 19,0 89,03 <0,001 

JL kompost  1 24,9 12,3 24,9 116,98 <0,001 

Jääk 126 26,9 13,2 0,2     
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võib lisaks ilmastikule suures osas sõltuda mullast, mida peab väetissoovitustes arvesse 

võtma.  

Tabel 9. Odra terasaak põldkatses kolme katseaasta (2012–2014) keskmisena (t/ha, 14% niiskuse 

juures) 

 

Variant Terasaak, t/ha (14% niiskus) 

N0 1,45±0,19* 

N40 2,40±0,23 

N80 2,94±0,27 

N120 3,59±0,26 

N160 3,14±0,31 

N0+ 2,31±0,26 

N40+ 3,33±0,5 

N80+ 4,12±0,25 

N120+ 4,86±0,27 

N160+ 4,93±0,33 

Kontroll 2,12±0,17 

JL200 2,89±0,26 

JL275 3,07±0,29 

JL350 3,15±0,37 

*aritmeetilise keskmine ± standardviga; N0, N40 … mineraalse N norm; N0+, N40+… mineraalse 

N norm sõnniku foonil; JL200, JL275, JL350 – komposti kasutusnormid  

 

 

Joonis 4. Komposti mõju odra terasaagile (miinimum, maksimum ja mediaan) kolmel 

järjestikusel aastal IOSDV põldkatses. Statistiliselt usutavad erinevused (p<0,05) 

väetisvariantide vahel aasta siseselt on märgitud erinevate kirjatähtedega  
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Joonis 5. Saagi suhteline suurenemine (%) komposti kasutamisel võrreldes 

alternatiivväetiste katseriba kontrollvariandiga. Otsemõju odrale , esimese aasta järelmõju 

kartulile ning teise aasta järelmõju nisule. 

 

Eeltoodud Eerika ja Kuusiku katsetulemuste võrdluse järeldus on leidnud kinnitust ka 

mujal. Diacono ja Montemurro (2009) on ülevaateartiklis välja toonud, et komposti 

kasutamisel võib saagikasv sõltuvalt komposti omadustest, kasutusnormist, kasvukohast 

jms sõltuvalt varieeruda väga suurtes piirides. Usutavat enamsaaki ei pruugi üldse tulla 

kuni et see võib küündida kuni 250%-ni. 

Vettik jt (2015) katses oli komposti mõju suurem pindmise harimise korral ning 

tagasihoidlikum komposti künniga mulda viimisel. Seega võiks ka eeldada meie põldkatses 

pindmist harimistehnoloogiat kasutamisel senisest veel suuremat esimese aasta saagikasvu. 

Pindmisel komposti mulda segamisel jäävad toitaineterikkast kompostist kiiresti 

vabanevad ühendid juba esimesel kasvuaastal taimejuurte algarenguks sobivasse mullakihti 

ja tõenäoliselt kujuneks nii väetise efektiivsus veelgi suuremaks.   

 

 

3.2. Komposti järelmõju kartuli ja suvinisu saagikusele 
 

Komposti esimese aasta järelmõju hindamiseks kartuli saagikusele leiti komposti 

katsevariantidele saagi suhtelised indeksid (joonis 6). Selleks jagati iga komposti 
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katsevariandi saagikuse väärtus sama korduse kontrolli vastava väärtusega. 

Kontrollvariandi üksikväärtuse indeks leiti suhtarvuna kontrolli korduste keskmisest. See 

võimaldas kõrvaldada saagikuse absoluutväärtustest tulenevad tõlgendamise kitsendused  

ja vähendas aasta ilmastikust tingitud saaginivoode kõikumusi. Dispersioonanalüüs näitas, 

et niimoodi indekseeritud suhteline saagikus ei sõltu aastast. Küll ilmnes väetisvariandi, st 

st komposti kasutamise usutav järelmõju (F3,41=8,9; p>0,001). Kõigi kolme komposti 

kasutusnormi puhul oli võrreldes kontrollvariandiga esimese aasta järelmõjul kartuli 

saagikasv statistiliselt usutav (Dunnett post-hoc test: JL200 – p=0,014; JL275 ja JL350 

p<0,001). Kasutusnormide omavahelised usutavad erinevused puudusid. Keskmisena 

suurenes komposti järelmõjul kartuli mugulasaagikus 19–30% (joonis 5). 

 

 

Joonis 6. Kartuli suhteline saagikus komposti esimese aasta järelmõjul võrreldes 

väetamata kontrollvariandiga aastate 2013–2015 keskmisena 

 

Teise aasta järelmõju nisu saagile jäi juba oluliselt väiksemaks (joonis 5 ja 7). Saagikasv 

jäi vahemikku 8–17%. Kui lubatud olulisusnivooks võtta 5%, siis ei osutunud teise aasta 

järelmõju nisu terasaagikusele statistiliselt usutavaks (F3,11=3,2; p=0,07). Siiski on 

olulisustõenäosus piirväärtusele küllalt lähedane ning sellest tulenevalt on õigustatud selle 

järelmõju arvestamine kumulatiivselt külvikorra keskmisena ja seda eriti suuremate 

kompostinormide korral. Kui Dunnett testi alusel oli JL200 normi olulisustõenäosus (p) 
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0,40, siis JL275 ja JL350 korral vastavalt 0,098 ja 0,059. Arvestada tuleb, et teise aasta 

järelmõju tulemused on ainult ühe aasta kohta (2014), mis oluliselt limiteerib selle 

tõlgendamist.  

 

Joonis  7. Suvinisu suhteline saagikus komposti teise aasta järelmõjul võrreldes väetamata 

kontrollvariandiga 2014. aastal  

 

See, et komposti mõju põllukultuuride saagikusele on pikaajaline on tõendatud mitmetes 

uuringutes (Amlinger jt 2003; Diacono ja Montemurro 2009). Meie katses teise aasta 

järelmõjul enam usutavat saagikasvu ei ilmnenud, ent näiteks Sullivan jt (2003) põldkatses 

ilmnes ühekordse väga suure toidujäätmete komposti normi (155 t/ha) kasutamisel 

positiivne järelmõju saagile isegi seitsme aasta jooksul. Demelash jt (2014) leidsid, et 

komposti ja mineraalväetiste kooskasutamise esimese aasta järelmõju andis nisul 

saagikasvu koguni 271%. Meie katses komposti ja mineraalväetiste kooskasutamise 

varianti küll polnud. Sõnnikuga külvikorra parem produktiivsus võrreldes ainuüksi 

mineraalväetise kasutamisega annab põhjust siiski oletada, et komposti efektiivsus saaks 

mineraalväetistega kasutamisel veelgi suurem olla.  
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4.Kokkuvõte  
 

Käesoleva töö eesmärk oli hinnata komposti otsemõju odra terasaagile ning järelmõju 

kartuli ja suvinisu saagikusele Tartu lähistel Eerikal näivleetunud mullal läbi viidud 

põldkatses. 

 

Uurimistöö olulisemad tulemused ja järeldused on järgmised: 

 Komposti kasutamise otsemõjul suurenes odra saak usutavalt ning kolme aasta 

keskmisena oli enamsaak sõltuvalt väetisnormist 0,87–1,52 t/ha.  

 Komposti otsemõjul suurenes odra saagikus 40–50%. 

 Ainuüksi kompostiga väetamisel jääb saagikus siiski väiksemaks kui sõnnikuga 

järelmõjuga külvikorras 120–160 kg mineraalse lämmastiku kasutamisel.  

 Erinevate kompostinormide vahel saagikustes usutavad erinevused puudusid.  

 Kõigi kolme komposti kasutusnormi puhul oli võrreldes kontrollvariandiga esimese 

aasta järelmõjul kartuli saagikasv statistiliselt usutav. Keskmisena suurenes 

komposti järelmõjul kartuli mugulasaagikus 19–30%. 

 Teise aasta järelmõju nisu saagikusele oli väiksem (8–17%) ja statistiliselt 

ebaoluline.  

 Komposti järelmõju kahaneb aasta-aastalt, ent siiski on oluline arvestada selle 

pikemaajalist kumulatiivset positiivset mõju taimekasvatuse produktiivsusele. 
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COMPOST RESIDUAL EFFECT ON FIELD CROPS 

 

Henry Kaevu 

 

Summary 
The aim of this work was to evaluate the effect of compost of direct effect to barley and  

the residual  effects of the potato and spring wheat yields in the near Tartu Eerika 

pseodopodzolic soil conducted a field experiment . 

  Sustainable use of fertilizers is important for maintaining balanced nutrient cycling in 

agro-ecosystem, soil quality and crop productivity. Considering the high costs and energy 

demand of mineral fertilizers, it is increasingly important to use more alternative nutrient 

sources such composts. Compost use is likely to enhance soil quality and crop yields.  The 

aim of current study was to evaluate first year direct effect and residual effect of waste 

compost on the crop productivity.  Crop rotation field experiment to reveal direct effect of 

compost to the spring barley yield and residual effect to potato and spring wheat yield was 

conducted in Tartu, Estonia on pseodopodzolic soil. Compost was applied in three norms 

according to total N (200, 275 and 350 kg ha
-1

). Direct effect of compost application on the 

increase of barley yield was statistically significant.  As an average of three years (2012–

2014) barley yield increased by 0.87, 1.13 and 1.52 t/ha with compost norms 200, 275 and 

350 kg N/ha respectively.  There were no significant differences in grain yields between 

compost application norms. Three year average proportional yield increase in first growing 

season after compost application was in range 40–50%.  First year residual effect to the 

potato yield was significant and resulted in increase by 19-30%. Second year residual 

effect of compost use to spring wheat grain yield was already smaller (8–17%) and 

statistically non-significant (p=0.07). Residual effect of compost is decreasing year-by-

year as expected. In third growing season after application the effect is not significant but it 

still important to consider, especially if we take in account cumulative yield increase 

trough all crop rotation.  In addition to first year yield increase it’s very important to 

consider positive residual effect of compost use. 
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Lisa 1 . IOSDV katsepõllu asukoha kaart (N 58°22,5` ja E 26°39,8) (12.03.2016) 
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Lisa 2. IOSDV põldkatse skeem 

 

Aasta 

Põllu 

number 

   

Põld 1 

 

Põld 2 

 

Põld 3 

 1 2 3 

  

A B C 

 

A B C 

 

A B C 

 1990 K S O 

  

15 30 45 

 

60 75 90 

 

105 120 135 

 1991 S O K 

  

14 29 44 

 

59 74 89 

 

104 119 134 

 1992 O K S 

  

13 28 43 

 

58 73 88 

 

103 118 133 III 

1993 K S O 

  

12 27 42 

 

57 72 87 

 

102 117 132 

 1994 S O K 

  

11 26 41 

 

56 71 86 

 

101 116 131 

 1995 O K S 

  

10 25 40 

 

55 70 85 

 

100 115 130 

 1996 K S O 

  

9 24 39 

 

54 69 84 

 

99 114 129 

 1997 S O K 

  

8 23 38 

 

53 68 83 

 

98 113 128 II 

1998 O K S 

  

7 22 37 

 

52 67 82 

 

97 112 127 

 1999 K S O 

  

6 21 36 

 

51 66 81 

 

96 111 126 

 2000 S O K 

 

N160 5 20 35 

 

50 65 80 

 

95 110 125 

 2001 O K S 

 

N120 4 19 34 

 

49 64 79 

 

94 109 124 

 2002 K S O 

 

N80 3 18 33 

 

48 63 78 

 

93 108 123 I 

2003 S O K 

 

N40 2 17 32 

 

47 62 77 

 

92 107 122 

 2004 O K S 

 

N0 1 16 31 

 

46 61 76 

 

91 106 121 

 2005 K S O 

              2006 S O K 

    

Väetusvariandid: 

       

2007 

O K S 

    

A-Orgaanilise 

väetiseta 

      

2008 
K S O 

    

B-

Tahesõnnik 

        

2009 
S O K 

    

C-Alternatiivsed orgaanilised 

väetised 

    2010 O K S 

              2011 K S O 

    

Kordused:I-II-III 

       

2012 
S O K 

    

O-Oder, S-Suvinisu, K-

Kartul 

     2013 O K S 

              2014 K S O 

              2015 S O K 
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