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Viimase 15 aastaga on mahemaa pindala suurenenud 42 korda, jõudes 2015. aastaks 170 000 

hektarini. Kogu Eesti maafondist moodustab see 16%. Mahepõllumajanduses pole siiani olnud 

populaarne maheväetiste kasutamine. See on kaasa toonud negatiivsed toiteainebilansid.  

Töö eesmärk on uurida  fosfori ning  kaaliumi liikumist mahepõllumajandusliku ettevõtte maadel, 

kus toiteainete tagastus on olnud puudulik. Samuti vaadeldakse mulla orgaanilise aine sisalduse 

muutust haljasväetiskultuuride rikkas külvikorras. 

Töös kasutatud andmed on saadud vaadeldava ettevõtte põlluraamatutest ning raamatupidamise 

andmetest. Mullaproovid on kogutud ettevõtte põldudelt ning analüüsitud 

Põllumajandusuuringute keskuse Agrokeemia Laboratooriumis.  Omavahel on võrreldud 2010. 

ning 2015. aasta mullaproovide tulemusi. Mulla orgaanilise aine arvutamisel on kasutatud Eesti 

Maaülikoolis välja töötatud huumusbilansi kalkulaatorit. 

Fosforisisaldus vaadelavatel põldudel oli 2010 aastal 42,9 mg kg-1 ning 2015 aastal 38,9 mg kg-1. 

Fosfori vähenemine oli statistiliselt usutav (p = 0,0086). Kaaliumisisaldus oli 2010. aastal 129,2 

mg kg-1  ning 128,7 mg kg-1 2015. aastal. Kaaliumisisalduse vähenemine ei ole statistiliselt usutav 

(p =0,9488). 2010. aastal oli keskmine huumusvaru 104 t ha-1. 2015. aastaks on põllumajandusmaa 

huumusvaru suurenenud 6,7 t võrra, jõudes tasemele 110,7 t ha-1. Seega on vaadeldavas ettevõttes 

vaatlusperioodi ajal vähenenud nii P kui K sisaldus. Samas on suurenenud  mulla huumusesisaldus 

ja -varu. Antud uurimus vaatles N, P, K ning huumuse sisalduse muutust maheviljeluses. 

Tulevikus tuleks uurida ka teiste taimekasvatuseks vajalike toiteainete muutust maheviljeluses. 

Antud uurimustöö on abiks ettevõtte väetusplaani koostamisel ning tulemuste parandamisel.  Selle 

põhjal võib kirjeldada toiteainete bilansside käitumist ning teraviljakasvatuse jätkusuutlikkust 

maheviljeluses puuduliku toiteainete tagastamise korral.  

Märksõnad: Mahepõllumajandus, Fosfor, Kaalium, Toiteainete bilanss, Huumus 
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Touring the last 15 years, land area of organic farming has increased over 42 times and reached 170 000 

hectares in 2015. It is over 16% of total arable land in Estonia. In organic farming, the use of organic 

fertilizers has not been popular, which has resulted in negative nutrient balances. The focus on this 

research is to assess the motion of phosphorous and potassium in an organic farm, where nutrient return 

has been limited. Content of soil organic matter in a green manure rich crop rotation was also observed. 

Data that was used in this research paper was gathered from archives of the company, whom fields were 

used in this research. Soil samples where gathered from the fields and analyzed in the Agrochemical 

Laboratory of Estonian Agricultural Research Centre. Soil samples collected in 2010 and 2015 have been 

analyzed. To calculate soil organic matter content, humus balance calculator, developed in Estonian 

University of Life Sciences, was used. 

Phosphorus content in observed field was 42,9 mg kg-1 in 2010 and 38,9 mg kg-1 in 2015. The negative 

balance of phosphorus was statistically proven (p=0,0086). Potassium content fell from 129,2 mg kg-1 in 

2010 to 128,7 mg kg-1 in 2015. Negative motion of potassium balance was not proven (p = 0,9488). 

Weighted average humus content of 1 ha of arable land in 2010 was           104,0 t ha-1. By 2015, the 

weighted average humus content had increased by 6,7 t and reached to 110,7 t ha-1. 

Touring the time of observation the levels of P and K have been decreasing in the observed company. Soil 

humus contest has increased. Given survey focused on the change of N, P, K and humus contents in 

organic farming. In the future, movements of other important elements for plant growth should be 

observed. Given research will help the company to make changes to fertilization plans and help to improve 

agronomical efficiency. This research can be used as tool to describe the nutrient status of organic farms 

and to explain sustainability of organic farms touring insufficient nutrient return.   

 

Keywords: Organic farming, Phosphorous, Potassium, Nutrient balance, Humus 
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SISSEJUHATUS 

 

Põllumajandus on Eestis üks kõige kiiremini arenevaid tegevusvaldkondi. Kuigi 

põllumajanduse tähtsus Eesti majanduses on vähenenud, on säilinud selle kandev roll. 

Aastatel 2001 kuni 2016 on majapidamiste arv sektoris vähenenud rohkem kui 71 protsenti, 

kukkudes 16 079 majapidamiseni. Vaatamata majapidamiste arvu vähenemisele on 

kasutatav põllumajandusmaa Eestis pidevalt suurenenud. 2003. aastal oli kasutatavat 

põllumajandusmaad 795,6 tuhat hektarit, 2015. aastaks oli see suurenenud juba 993,6 

tuhande hektarini.  

Kui põllumajanduslike majapidamiste üldarv on aastatega drastiliselt vähenenud, siis  

mahepõllumajandusega tegelevate majapidamiste arv on aastatega hoopis suurenenud. 

Aastatel 1999…2015 on mahepõllumajandusega tegelevate ettevõtete arv kasvanud üle 18 

korra. 1999. aastal oli Eestis registreeritud vaid 89 mahepõllumajanduslikku ettevõtet. 2015. 

aastaks oli see arv  kasvanud 1629 ettevõtteni. Sarnaselt ettevõtete arvuga on 

märkimisväärselt kasvanud ka mahepõllumajandusliku maa hulk. Aastatel 1999…2015 

kasvas mahepõllumajandusliku maa pind 4000 hektarilt 170 797 hektarini (Vetemaa, Mikk, 

2016). See on enam kui 42 kordne kasv. Sellest 41,8 protsenti moodustas 2015. aastal 

igapäevases kasutuses olev põllumaa. Püsirohumaid oli kogu mahepõllumajanduslikult 

haritavast pinnast 48,4 protsenti. Ülejäänud 9,8 protsenti moodustasid katmikkultuurid, 

viljapuu- ja marjaaiad ning muud mahepõllumajanduslikult kasutatavad pinnad. 

Kuna mahepõllumajanduses pole võimalik kasvatatavaid kultuure väetada sama intensiivselt 

nagu seda tehakse tavapõllumajanduses, siis peavad taimed toiteaineid suurel määral 

hankima iseseisvalt mullavarudest. Ebapiisava väetamise korral võivad nii fosfori, kaaliumi 

kui ka teiste vajalike toiteainete bilansid muutuda  negatiivseks, mis viib ajapikku mulla 

vaesumiseni toiteainetest. Üha suurenev mahemaa osakaal kogu kasutatavast 

põllumajandusmaast ning taimekasvatuse intensiivistamine loovad  olukorra, kus 

mahemajanduslikult haritavad põllumaad vaesuvad toiteainetest ning pole enam võimelised 

saaki kandma. Põllumaa vaesumine toiteainetest on ohuks ka rahvuslikule julgeolekule, sest 

toiteainete vaesel maal pole võimalik kasvatada toitu ning tagada riikliku isevarustatuse 

taset. Seetõttu on oluline uurida mahepõllumajandusliku majandamise all olevate muldade 

toiteainete bilansside dünaamikat, mis aitab varakult diagnoosida muldade vaesumist 
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toiteainetest. Oluline on leida võimalusi mulla toiteainete sisalduse hoidmiseks ning 

tõstmiseks mahepõllumajanduses. 

Lisaks toiteainete sisaldusele on väga tähtsaks mulla kvaliteedi ning viljakuse näitajaks 

mulla huumusvaru. Huumusvaru mõjutab mulla keemilisi, füüsikalisi ja bioloogilisi 

omadusi (Lal et al., 2007). Seepärast on väga oluline, et toiteainete jälgimise kõrvalt ei 

unustataks jälgida ka mulla huumusvarude dünaamikat. 

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on analüüsida mahetootmisega tegeleva osaühingu Laeva 

Põld maadel toimuvaid muutusi toiteainete (NPK) sisalduses ning mulla huumusvarus. 

Mulla vaesudes toiteainetest ning huumusvarust kaotab põllumaa võime kasvatada 

toodangut ning suurenevad riskid toidu julgeolekuga. Lõppeesmärgiks on  hinnata 

mahepõllumajanduse mõju OÜ Laeva Põld põllumaadele ning anda soovitusi mulla toiteaine 

sisalduse parandamiseks . 

Töö koostaja pakub välja hüpoteesi, et mahepõllumajandus pole jätkusuutlik ilma väliste 

sisenditeta. Toiteaineid tagastamata võib põllumajandusmaa vaesuda ja ei ole enam 

suuteline pakkuma kasvukohta kultuurtaimedele. Üksnes haljasväetiste kasvatamine suudab 

tagada  positiivse lämmastikubilansi ning  suurendada mulla orgaanilise aine sisaldust. 

Sissejuhatuse lõpuks  tänan kõiki inimesi, kes aitasid töö koostamiseks vajalike andmete 

kogumisel,  osaühingut Laeva Põld, kes jagas töö koostajaga oma taimekasvatuse andmeid, 

Kalle Muulit, kes abistas töö vormistamisel ning juhendajat heade nõuannete eest. 
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1. KASUTATUD KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

 

1.1 Toiteainete bilanss maheviljeluses 

 

Põlluväetiste vajadus sõltub mulla toiteelementide sisaldusest, kasvatatava kultuuri 

vajadustest ja planeeritavast (loodetavast) saagist. Et saagi taseme määrab eeskätt 

miinimumis olev kasvufaktor, milleks võib olla ka mõni toiteelement,  siis on tingimata  vaja 

ülevaadet taimede poolt omastatavate toiteelementide sisaldusest mullas (Kuldkepp, 2002).  

Teraviljapõhk tuleks maheviljeluses kindlasti kas otse või allapanuna sõnnikus tagastada 

põllule, see võimaldaks NPK-bilanssi märgatavalt parandada. Teraviljade põhk sisaldab 

olenevalt teraviljaliigist kaaliumi kuni kaks korda rohkem kui  viljaterad. Seetõttu on põhu 

tagastamine eriti oluline kaaliumibilansi parandamiseks . Samas on lämmastikku ning 

fosforit põhus mitu korda vähem kui  saagina eemaldatud terades (Sepp et al., 2010). 

Lämmastikubilansi saaks külvikorra mullas ka ilma sõnniku kasutamiseta selgelt 

positiivsena hoida, kui põldheina kasvatada külvikorras, kus kogu  biomass läheb ainult 

haljasväetiseks ning küntakse mulda. P- ja K-bilansi tasakaalustamiseks oleks siiski 

optimaalne anda ühekordselt 30-35 t/ha sõnnikut viie aasta jooksul ehk keskmiselt 6-7 t/ha 

aastas (Sepp et al., 2010). Siiski pole P- ja K-bilansi vähenemise  eest kaitstud ka 

loomasõnniku kasutajad. Šveitsis korraldatud pikaajaliste maheuuringute tulemusena on 

selgunud, et fosforisisaldus on vähenenud ka sõnniku kasutamisel (Mäder et al., 2006). 

Sarnastele tulemustele on jõutud ka Taanis läbi viidud maheuuringutes, kus lisaks fosforile 

oli märgata negatiivset trendi ka kaaliumi puhul (Rasmussen et al., 2006). 

2002. aastal avaldatud artiklis uurisid Watson et al. 47 segatootmist viljeleva maheettevõtte 

toiteainevoogusid.  Rootsi, Norra, Hollandi, Inglismaa ning Austria 

põllumajandusettevõtteid vaadeldes selgus, et kõigis ettevõtetes oli N bilanss positiivne. 

Keskmiselt oli iga-aastane N saldo 83,2 kg/ha. Siiski arvatakse, et kuni 75% lämmastiku 

ülejäägist kaob süsteemist läbi leostumise, denitrifikatsiooni ja lendumise (Jarvis et al.. 

1996). Watson et al. uuringust selgub, et sarnaselt Rasmussen et al. (2006) avaldatud 

tulemustega on enamikes vaadeldud farmides P ning K bilansid negatiivsed. Seega pole 

intensiivne mahetootmine koosmõjus negatiivsete toiteainete bilanssidega pikas 

perspektiivis jätkusuutlik. Suurt tähelepanu peaks pöörama koht-spetsiifiliste külvikordade 
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ning maheviljeluses lubatud väetiste kasutamisele . 

Kuna uuritaval ettevõttel puuduvad põllumajandusloomad, tuleb toiteainete viimisel 

künnikihti tugineda haljasväetiskultuuridele. Ettevõtte oludele kõige ligilähedasem katse  on 

viidud läbi Kuusiku katsekeskuses, kus sarnaselt uuritavale ettevõttele oli ainukeseks 

toiteainete mulda lisamise mooduseks liblikõielisterohke haljasväetis. Kuusikul läbi viidud  

külvikorra katses, kus ei kasutatud sõnnikut, püsis maherotatsiooni vältel positiivne ainult 

lämmastiku bilanss. Negatiivseks jäid arvutuslikult nii P kui ka K bilansid ning vähenesid 

ka omastatava P ja K sisaldused (Sepp et al., 2010). 

 

 

1.2 Huumusbilanss maheviljeluses 

 

Mulla huumus ja osa orgaanilisest ainest on stabiilne ja raskesti lagunev materjal. Huumus 

omab kolloidset iseloomu ja seob seetõttu suure koguse toiteelemente, hoides nad taimedele 

kauaaegseks varuks, sest nende vabanemine on väga aeglane. Orgaanilise aine sisalduse 

kasvades suureneb ka seotud toiteelementide osa. Seetõttu pole päris õige öelda, et 

maheviljeluses mullaviljakus langeb, kuna kättesaadavaid taimetoiteelemente on vähe ja 

kultuuride saagid on väikesed, kuid samas mulla orgaanilise aine sisaldus tõuseb, 

mullastruktuur paraneb ning mullaelustik aktiveerub (Sepp et al,. 2010). 

Põllumulla huumusesisaldus ja -varu  mõjutavad väetamine, külvikord, mullaharimisviisid, 

kuivendus jpm tegurid. Samas on muutused mulla huumusseisundis pikaldased ja  usutavalt 

tuvastatavad alles enam kui 4–6 aasta möödudes. Mulla huumusvarust mineraliseerub aastas 

1–3% ja see on seda intensiivsem, mida rohkem on külvikorras mustkesa, rühvelkultuure ja 

teravilju. Seega sõltub mullaviljakus külvikorras olulisel määral haljasväetiskultuuride 

kasvatamisest ja orgaaniliste väetiste kasutamisest (Lauringson et al., 2015) 

Sepp et al. (2010 Kuusiku katsebaasis läbi viidud uuringus selgus, et maheviljeluses olenes 

mulla huumuse sisalduse suurenemine haljasväetise rohkusest külvikorras. Liblikõieliste 

heintaimede rohkes külvikorras suurenes huumuse sisaldus 5 aastase külvikorraga 3,0%-lt 

3,3%-ni. Sealjuures ei olnud mulla huumusesisalduse tõusul vahet, kas mulda oli antud 

sõnnikut või mitte. Teraviljarohkes külvikorras aga ei olnud märgata huumuse sisalduse 

muutust mullas. 

Stalenga, Kawalec (2008) avaldatud uurimuses leiti, et mahepõllumajanduslikus külvikorras 
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on mulla huumusbilanss positiivne ning aasta keskmisena lisandus mulda  1,9 t/ha orgaanilist 

ainet. Antud juhul oli väga positiivse huumusbilansi põhjuseks külvikord, mis koosnes 40% 

ulatuses haljasväetiskultuuridest.  

Seega näitavad nii Kuusikul  kui ka mitmed mujal maailmas läbi viidud uuringud, et 

maheviljeluses võib mulla orgaanilise aine sisaldus kasvada, kui kasutada piisavalt sõnnikut, 

komposte ja haljasväetisi.  

 

 

1.3 Põllukultuuride väetamine 

 

 Teraviljade nagu kõigi teistegi taimede toitumine on üks nende tähtsamaid eluavaldusi, sest 

selleta ei saa olla kasvu ega arengut. Kuigi teraviljades on avastatud üle 70 keemilise 

elemendi, ei ole kõikide ülesandeid taimede elutegevuses suudetud kindlaks teha. 

Teraviljade toitumise seisukohalt osutuvad tähtsateks, kuid sageli mullas defitsiitseteks 

toiteelementideks lämmastik, fosfor ja kaalium, mida nimetatakse ka põhitoiteelementideks 

(Kärblane, 1999). 

Väetiseks nimetatakse aineid, mis parandavad taimede toitumistingimusi ja selle kaudu 

suurendavad taimekasvatustoodangut või parandavad selle kvaliteeti. Väetised jaotatakse 

päritolu järgi looduslikeks ja kunstlikeks ehk sünteetilisteks. Looduslikud väetised (turvas, 

lubi jne) saadakse ainete vähese töötlemise ja mõjutamise tulemusena. Kunstväetised 

saadakse kas looduslike ainete tehnilise ja keemilise mõjutamise tulemusel (P- ja K-väetised) 

või sünteetiliselt  mitmeid lähtematerjale kasutades (enamik N-väetisi) (Kärblane, 1996).  

Lämmastikku peetakse saagi promootoriks. Ta on tähtis element kogu orgaanilise maailma 

elutegevuses. Taimede kuivaines on seda orienteeruvalt 0,5…4%. Rohkem leidub 

lämmastikku seemnetes, vähem vegetatiivorganites. Lämmastikurikkamad on eelkõige 

nooremad taimed. Peale valkude kuulub lämmastik paljude  taimede elutegevust mõjutavate 

bioloogiliselt aktiivsete ühendite (aminohapped, nukleiinhapped, klorofüll, alkaloidid, 

vitamiinid hormoonid jne.) koostisesse (Kuldkepp, 1996). Lämmastiku sümbioosne 

sidumine toimub peamiselt liblikõieliste sugukonda kuuluvate taimede (punane ristik, 

lutsern jne) juuremügarates elavate bakterite poolt (Kuldkepp, 1996). Vabalt mullas 

elavatest mikroorganismidest omastavad molekulaarset õhulämmastikku aeroobsed 
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asobakterid ning ka mõned anaeroobsed bakterid. Mullas vabalt elunevad organismid 

suudavad siduda aastas 5…50 kg molekulaarset õhulämmastikku hektari kohta (Turbas, 

1996) 

Fosfor kuulub asendamatu elemendina kõikide keerukate valkainete, nukleiinhapete, 

fosfaatide, vitamiinide, hormoonide jt. taimekasvu reguleerivate tähtsate ühendite 

koostisesse. Taimed vajavad fosforit vähem kui lämmastikku ja kaaliumi.  Erinevalt 

lämmastikust ei kiirenda fosfor taimede kasvu, vaid kiirendab taimede arengut. Fosfori 

puudusel pidurdub varte ja lehtede kasv, taimede kasvuperiood pikeneb, viljad ei valmi 

(Kuldkepp, 1996). Mahepõllumajanduses on kõige efektiivsemaks fosforit sisaldavaks 

väetiseks fosfaadijahu. Fosfaadijahus on P2O5 sisaldus keskmiselt 20%, mis tähendab, et 

mulda viiakse fosforit puhasaines 92 kg t-1. Mida suurema normiga fosfaadijahu kasutada, 

seda pikemaajalisem on selle mõju. Fosfaadijahu kasutamisel normiga 0,5…1,5 t ha-1  on 

aine efektiivsus suurem, kui iga-aastasel väikeste normide kasutamisel. Siiski võib sügisese 

või kevadise mullaharimise alla kasutada fosfaadijahu normiga 200– 500 kg ha-1 

(www.agripartner.ee). 

Kaaliumi ioonid ei moodusta taimes püsivaid komplekse orgaaniliste ühenditega ja 

sellepärast ei tunta taimes ühtegi orgaanilist ühendit, mille keemilisse koostisesse kaalium 

otseselt kuuluks. Kõige suurem on kaaliumisisaldus õitsemise ajal, mis näitab, et 

kaaliumioonid on seotud kogu protoplasma elutegevusega. Kaaliumi puudusel pidurdub 

taimede kasv, langeb seemnete idanevus ja kõrsviljade võrsumine, väheneb taimede     

külma-, seisu,- põua- ja haiguskindlus (Kuldkepp, 1996). Mahepõllumajanduses on 

peamised kaaliumit sisaldavad väetised kaaliumsulfaadi baasil toodetud Kalisop ning 

Patentkali, mis sisaldavad puhasainena kaaliumit vastavalt 41,5% ja 25,9%. Toitained 

esinevad väetises sulfaatidena, on vees lahustuvad ja seega kohe taimedele kättesaadavad 

(www.balticagro.ee).  
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1.3.1 Punane ristik kui haljasväetis 

 

Haljasväetis on põllukultuuride haljasmass, mis mullaviljakuse tõstmiseks  kasvukohal 

mulda küntakse. Haljasväetiseks kasvatatakse tugeva ja kiire kasvuga  taimi, mis soodsates 

tingimustes võivad anda isegi üle 10 tonni haljasmassi hektarilt (Raudväli, 1996). 

Mineraalsed toiteelemendid omastatakse sügavajuureliste haljasväetiskultuuride tugeva 

juurekava poolt isegi mulla alumistest horisontidest, kuhu mitmed põllukultuurid nagu 

teraviljad, kartul jt. oma nõrga juurekavaga ei tungi, ning transporditakse sealt künnikihti 

(Raudväli 1996). Liblikõieliste juured etendavad tähtsat rolli ka õhulämmastiku sidumisel. 

Mitmeaastaste liblikõieliste juurtel elunevad mügarbakterid seovad aastas hektari kohta 

70…200 kg lämmastikku. Järelikult saab mitmeaastaste liblikõieliste kasvatamisega  

oluliselt parandada mulla lämmastikubilanssi (Kärblane, Kevvai, Kalmet, 1999)   

Haljasväetistaimede orgaaniline aine  laguneb küll mullas suhteliselt kergesti , kuid ta 

suurendab ka mulla huumusesisaldust. Punase ristiku haljasmass on taimetoitainerikas. 

Loomise lõpul ja täisõites oleva ristiku haljasmassis on 21…25% kuivainet, 0,51…0,53% 

lämmastikku, 0,06…0,07% fosforit, 0,61…0,64% kaaliumi. Seega sisaldab punase ristiku 

haljasmassi iga tonn 5,1…5,3 kg lämmastikku ja 25…30 tonnise ristiku haljasmassiga 

antakse mulda 125…160 kg lämmastikku. Kui lisada sellele veel ristiku juurtes olev 

lämmastik, mis moodustab 70…80% haljasmassis olevast lämmastikust, siis anname punase 

ristiku kasvatamisel haljasväetisena mulda hektari kohta kokku 220…280 kg lämmastikku 

(Raudväli, 1996).  

2014 aasta leidsid Kanger et al. et katteviljata külvatud punane ristik seob külviaastal 

lämmastikku minimaalselt 95 kg ha-1, fosforit 15 kg ha-1 ning kaaliumi 90 kg ha-1. 

Katteviljata külvatud punane ristik annab 2. kasvuaastal lämmastikku 200 kg ha-1, fosforit 

20 kg ha-1 ning kaaliumi 170 kg ha-1. 

Mulda küntud maapealsest biomassist vabanevad  toitained põhiliselt  6 kuu jooksul, juurte 

lagunemine on aeglasem. Katsed näitavad, et 6 kuu möödudes vabaneb maapealsest 

biomassist keskmiselt 50% N ja C, 70-75% P ja 80% K. Juured lagunevad aeglasemalt kui 

maapealne mass ning  toitainete vabanemine ja nende kasutamine järgnevate kultuuride 

poolt toimub pikema aja jooksul. Juurtest vabaneb 6 kuuga 30% kogulämmastikust, 20% 

orgaanilisest süsinikust, 55% kogufosforist ja 60% kogukaaliumist. 12 kuuga vabaneb 

maapealse massi kogulämmastikust kuni 75%, orgaanilisest süsinikust kuni 80%, 
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kogufosforist kuni 82% ja kogukaaliumist 90%. Juurtest vabaneb 12 kuuga vastavalt 60% 

lämmastikku, 30% süsinikku, 70% fosforit ja 80% kaaliumi (Kanger et al., 2014). 

 

 

1.4 Külvikord 

 

Külvikord on maaviljelussüsteemi üks olulisemaid komponente, mis loob aluse 

melioratiivsete, organisatsiooniliste ja agrotehniliste abinõude kasutamiseks ning 

ratsionaalseks maakasutuseks. 

Külvikorra peamised ülesanded on: 

● Ratsionaalse tootmise tagamine konkreetsetes mullastik – klimaatilistes tingimustes; 

● Kultuuride ratsionaalse struktuuri tagamine, mis võimaldaks teiste agrotehniliste 

abinõude optimaalse rakendamise korral täita valitud tootmissuunale püstitatud 

majanduslikud ülesanded;Tingimuste loomine mulla füüsikaliste, keemiliste ja 

bioloogiliste omaduste paranemiseks ning  mullaviljakuse tõusuks (Vipper, 1999). 

 

Mahepõllumajanduses on kõige aluseks viljavaheldus. Sellega parandatakse  toitainete 

kasutamist ja mullaviljakust ning vähendatakse kahjurite, haiguste ja umbrohtude levikut 

(Stockdale et al. 2001). Sage monokultuurne teraviljakasvatus loob eeldused  haiguste ning 

kahjurite levikuks põllul. Viljavahelduseta külvikorras hakkavad patogeenid ning kahjurid 

samal viljaväljal kuhjuma ning põllu puhastamine nõuab üha suuremaid kulutusi. Ameerika 

Ühendriikides läbi viidud katse tulemuste kohaselt oli korraliku viljavaheldusega 

külvikorras umbrohtude tärkamistihedus 21 korral 27-st väiksem kui monokultuurse 

külvikorra puhul. Viiel juhul olid tulemused ekvivalentsed (Liebman, Dyck, 1993). Kuigi 

alati ei saa väita, et allakülviga rajatud kultuurid on umbrohtude alla surumises etemad kui  

monokultuurid, näib siiski, et koos külvatud kultuurid suudavad hoida umbrohtude biomassi 

akumulatsiooni väikesemana  kui monokultuurina kasvatatud põhikultuurid (Liebman, 

Dyck, 1993). Indias  demonstreeris Sengupta et al. (1985), et india aedoa allakülv 21 päeva 

pärast riisi külvi surus  maha umbrohtude kasvu, kaotas  kõplamise vajaduse ning tõstis 

saagikust ja  sissetulekut.  

Mahepõllumajanduslikus külvikorras kasvatatakse vahekultuure mulla parandamiseks ja 

orgaanilise aine sisalduse tõstmiseks. Põhikultuuride järel kasvatatavad vahekultuurid (nn 
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catch crop) vähendavad vee liikumist mullas ning sellega ka toitainete leostumist. Järelikult 

on väga oluline siduda toiteained kultuuridest vabal perioodil, tagamaks toiteainete, eriti 

lämmastiku, püsivust mullas (Thorup-Kristensen et al.,2003)  Üheks võimaluseks 

lämmastiku leostumist vähendada on kavandada külvikord nii, et kõik külvikorra väljad 

oleks talvel taimestikuga kaetud. Vahekultuuride kasvatamine on eriti oluline teraviljarohkes 

külvikorras, et vähendada teraviljade negatiivset mõju ja katkestada haiguste arengutsükkel. 

Ristõielistes (nii juurtes kui taime rohelises osas) taimedes moodustuvad glükosinolaadid 

pidurdavad järgnevate teraviljade juuremädanike arengut. EMÜ-s korraldatud katsetes 

ilmnes, et tihe ja korralik vahekultuur aitab vähendada umbrohtumust lühiealiste liikidega ja  

vähendab umbrohu liikide arvu põllul (Lauringson, Talgre, 2014) 

 

 

1.5 Toiteainete vood külvikorras 

 

1.5.1 Lämmastik mahekülvikorras 

 

Erinevates uuringutes, kus on uuritud lämmastiku voogusid mahekülvikorras, on 

lämmastiku vood kõikunud aastate lõikes -38…30 kg N ha-1 (Nolte, Werner, 1994). 

Inglismaal läbi viidud uuringus leidsid Berry et al. (2003), et loomadeta 

mahepõllumajanduslikus külvikorras saadakse vajaminevast lämmastikust ligi 70% läbi 

bioloogilise fiksatsiooni. Ülejäänud külvikorras kasutatav ning  mullas olev lämmastik on 

pärit atmosfäärist ning mulda sadenenud. Seega on bioloogilisel fiksatsioonil 

mahepõllumajandusliku lämmastikuringe juhtimises väga oluline roll. Siiski ei tohi ära 

unustada lämmastiku sadenemist atmosfäärist. Nii loomakasvatusega  kui ka loomadeta 

maheettevõtetes moodustab atmosfäärist mulda sadestuv lämmastik 22…26% kogu  

lämmastiku vajadusest. 

Kõige rohkem lämmastikku viiakse  mahetootmises põllult minema saagiga. Keskmine 

saagiga eemaldatud lämmastiku kadu mullast on 59%. Samuti leostub suur osa mulda viidud 

lämmastikust ning  osa ka lendub. Keskmiselt leostub 31% ning lendub 3% lämmastikust 

(Berry, Stockdale, Phillips, 2003). 
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1.5.2 Fosfor ja kaalium mahekülvikorras 

 

Põllumajandusettevõtetes, kus ei anta mulda täiendavat fosforit, on märgata fosfori 

negatiivsed voogu. Igal aastal väheneb mulla fosforisisaldus 1…8 kg/ha. Fosfori vood 

normaalses keskkonnas on kordades väiksemad lämmastiku voogudest. Sellest tulenevalt on 

eelpool esile tõstetud fosfori hulga vähenemine  suur oht orgaanilise põllumajanduse 

jätkusuutlikkusele  juba lähemas tulevikus. Fosfori hulk suurenes  vaid siis, kui mulda viidi 

fosforit sisaldavat kivijahu (Berry, Stockdale, Phillips, 2003). 

Fosfori kättesaadavus külvikorras olevatele taimedele sõltub suuresti ka mulla lõimisest. 

Younie ja Baars (1997) leidsid, et külvikorras oleval liivase lõimisega heinamaal kukkus  

ülemises, 5 cm kihis kättesaadava fosfori sisaldus 5 aastaga 25%. Suurema savisisaldusega 

maadel ei põhjustanud iga-aastane 2…4 kg/ha fosfori defitsiit 10 aasta jooksul  kättesaadava 

fosfori varude vähenemist (Kaffka, Koepf, 1989). Võrreldes tavakülvikorraga on 

maheviljeluses taimedele omastatava fosfori sisaldus mullas märkimisväärselt madalam. 

Gosling ja Shepard (2004) leidsid Inglismaa mahetalusid võrreldes, et keskmine 

fosforisisaldus mahetootmises oli 27,88…13,15 mg l-1. See on tunduvalt madalam kui 

tavatootmises, kus fosforit oli mullas  42,25…22,99 mg l-1. 

Sarnaselt fosforile on ka kaaliumivood mahekülvikorras positiivsed ainult siis , kui põllule 

antakse sõnnikut. Osalt viiakse sõnnikuga tagasi põllult eemaldatud toiteained, kuid  lisaks 

antakse ka sisse ostetud söödast tekkinud toiteaineid. Mahepõllumajanduse süsteemides, kus 

loomi pole, on kaaliumivood igal aastal negatiivsed. Kõige halvemal juhul  eemaldati 

saagiaastaga mullast kaaliumi koguni 52 kg/ha (Berry et al., 2003). Tavapõllumajanduses 

oli taimedele omastatava kaaliumi sisaldus  oluliselt suurem kui mahetootmises. Inglismaal 

vaadeldud mahepõllumajanduse ettevõtete põldudel oli kaaliumisisaldus vahemikus 

141,0…91,64 mg l-1, mis on tunduvalt madalam kui tavatootmises esinev omastatava 

kaaliumi sisaldus 212.75…81,66 mg l-1 (Gosling, Shepard, 2004) 
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2 . UURIMISTÖÖ MATERJAL JA METOODIKA 

 

 

Magistritöö uurimisobjektiks on Osaühing Laeva Põld mahepõllumajanduslik tootmine. 

Ettevõtte põldude asukohaks on Laeva vald Tartumaal ning Tabivere vald Jõgevamaal. 

Põllumajandustootmise keskus asub Laeva vallas Väänikvere külas. Uurimustöös kasutatud 

põllumassiivid paiknevad peamiselt Laeva valla territooriumil. Ettevõtte tootmise 

põhisuundadeks on maheteravilja, -kaunviljade ning maheõlikultuuride kasvatus. 

 

Uurimustöös on kasutatud järgmisi OÜ Laeva Põld 2010…2015 aasta andmeid: 

1.  Ettevõtte maafond 

2. Kasvatatavate kultuuride pindala ja kultuuride saagikus 

3. Saakide kvaliteet 

4. Põlluraamat 

 

Kogutud andmed pärinevad ettevõtte raamatupidamisest ning põlluraamatutest. 

Uurimustöös vaadeldakse tootmistegevust osaliselt läbi viie aasta. Tootmistegevuse osalise 

analüüsi põhjuseks on tervet maafondi hõlmava mullaproovide andmestiku puudumine. 

Uuritud on üksnes neid põlde, kus on mullaproove  võetud 2010 ning 2015 aastal. Samuti 

on jälgitud, et mullaproovid oleksid võetud mõlemal aastal samadest proovivõtu paikadest. 

Analüüsitud ei ole põlde, kus mullaproovid on võetud erinevatest kohtadest ja kus pole 

võrdlemiseks piisavalt andmeid . 

Uurimustöös kasutatud andmed on kogutud ning korrastatud lõputöö koostaja poolt. 

Andmete analüüsimiseks on töö autor kasutanud R-Studiot ning Microsoft Excel 2013. aasta 

programmi. R-Studio programmiga läbi viidud statistilise analüüsi jaoks kasutati Studenti    

t-testi. Mulla huumusesisalduse muutuse arvutamiseks on kasutatud Eesti Maaülikoolis välja 

töötatud huumusbilansi kalkulaatorit (Lauringson et al. 2015). 
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2.1 Mulla toiteelementide sisaldus ja väetistarbe hindamine 

 

Mulla toiteelementide sisalduse määramiseks on kasutatud 2010. ning 2015. aasta suvel 

võetud mullaproove ettevõtte kasutuses olevatelt maadelt. Mullaproovide võtmisel on 

jälgitud mullaproovide võtmise kohti, et oleks võimalik määrata ka muutusi samadel 

kohtadel. Mullaproovid saadeti pärast kogumist  Sakus asuvasse Põllumajandusuuringute 

Keskuse Agrokeemia Laboratooriumisse, kus määrati mõlemal proovide kogumise aastal 

mulla reaktsioon, fosfori ja kaaliumi sisaldus ning orgaanilise süsiniku sisaldus. Mulla pH 

määramisel kasutati kaaliumkloriidi (KCl) lahust. Fosfori ning kaaliumi taseme 

määramiseks  kasutati Mehlich III väljatõmbelahust. 1990. aastatel viidi tollases 

Tšehhoslovakkias läbi väga suur väljatõmbelahuste võrdlus (sh AL, DL ja Meh-3). Kõige 

suurema tulemuste hajumise andsid AL ja DL. See on seotud     AL-i ja DL-i väikese 

puhverduvõimega ehk teisisõnu: AL-i ja DL-i puhul sõltub väljatõmbe pH mulla pH-st ja 

puhverdusvõimest ning see suurendab tulemuste määramatust. See oli ka põhjus nende 

kasutamise lõpetamiseks ja üleminekuks Meh-3-le. Meh-3 korral väljatõmbe pH = 2,5 kuni 

mulla pH 7,4. Eesti praktikas tähendab see, et väljatõmbereaktsioon toimub muutumatutes 

tingimustes praktiliselt kõigis meie muldades (Nõges, Penu; Rebane, 2008).  

 

Tabel 1. Väetistarbe aste keskmistel ning rasketel liivsavidel sõltuvalt P ning K sisaldusest 

mullas mg kg-1 (Väetamise ABC, 2014)  

 

Keskmine ja 

raske liivsavi 

(ls2, ls3) 

Väetistarbe 

aste 

Tarbe astme tähis PMeh3 KMeh3 

Väga suur 1 <20 <75 

Suur 2 20…45 75…130 

Keskmine 3 46…90 131…195 

Väike 4 91…145 196…360 

Väga väike 5 >145 >360 

 

 

Tabelis 1. võib näha väetistarbe astet vastavalt mulla toiteelemendi sisaldusele. Väetistarbe 

gradatsioonid, mis baseeruvad Mehlich III väljatõmbelahusel on välja töötatud PMK 

Agrokeemia Laboris V. Loide poolt. Antud tabelisse on valitud keskmised ning rasked 

liivsavid, kuna just need esindavad kõige paremini uuritava piirkonna muldade lõimiseid. 
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2.2 NPK ja huumusbilanss ning nende arvestamise võimalused 

 

Lämmastiku, fosfori ning kaaliumi bilansi leidmisel võeti aluseks ettevõtte keskmised saagid 

uuritavas ajavahemikus. Haljasväetiskultuuride toiteelementide sidumise ning biomassiga 

mulda viidava koguse arvestamisel lähtuti tulemustest, mis avaldati 2014. aastal 

Põllumajandusuuringute poolt välja antud Väetamise ABC-s. Terasaagiga eemaldatud 

toiteelementide kogused arvestati välja 2002. aastal avaldatud „Põllukultuuride väetamine“ 

põhjal, kus L. Rooma ning A. Toomsoo tõid välja terasaagiga eemaldatavate toiteelementide 

kogused ning nende täpse määramise võimalused. 

Mulla orgaanilise aine sisaldus määrati 2010. aastal lähi-infrapuna peegeldusspektomeetril 

NIRS6500. Võrreldes Mehlich III meetodiga pole peegeldusspektomeetria Euroopas 

akrediteeritud määramisviis. Siiski on akrediteeritud Dumas` lagundamise meetod, mille 

abil on välja töötatud kaliibring peegeldusspektomeetrile, mille tulemused on kasutamiseks 

piisavalt täpsed. Antud uurimustöös võeti referentsiks 2010. aastal peegeldusspektomeetriga 

määratud orgaanilise süsiniku sisaldus mullas ning selle järgi arvutati välja uuringus 

vaadeldavate põldude huumusbilanss. Kuna 2015. aastal kasutati Põllumajandusuuringute 

keskuse laboratooriumis orgaanilise süsiniku määramiseks sulfokroom meetodit, siis ei saa 

neid tulemusi kasutada uurimustöö koostamisel. Seega on kasutatud huumusbilansi 

arvutamiseks Eesti Maaülikoolis arendatavat huumusbilansi kalkulaatorit, milles võeti 

aluseks 2010. aastal määratud orgaanilise süsiniku sisaldus. 

Toiteainete bilanss näitab mulda viidud ning sealt saagiga eemaldatud toiteainete vahet. 

Bilansid on koostatud arvestades koristatud saagiga eemaldatud toiteainete ning 

haljasväetistega taimedele kättesaadavaks muudetud toiteainete summasid. Üldbilansid on 

koostatud ettevõtte  erinevates piirkondades rakendust leidnud külvikorra plaanide alusel. 

Kuigi ettevõtte põllud asetsevad suurel maa-alal, on mullad ettevõttes suhteliselt ühtlikud. 

Kõigil töös kasutatud põldudel oli fosforitarve suur, mulla fosforisisaldus Mehlich III-

meetodiga määratuna jäi vahemikku 20…58 mg kg-1. Vaid paaril üksikul põllul oli 

fosforitarve väiksem, kuid jäi siiski keskmise väetistarbe piiridesse. Kaaliumitarve oli 

uuritavatel põldudel sarnaselt fosforile suur. Mulla kaaliumisisaldus jäi MehlichIII-

meetodiga määratuna vahemikku 125…250 mg kg-1. Vaid üksikutel põldudel jäi kaaliumi 

tarve väga suureks. Nendel põldudel oli mulla kaaliumisisaldus alla 125 mg kg-1. 
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3. OSAÜHING LAEVA PÕLD ÜLDISELOOMUSTUS 

 

 

3.1 Osaühingu asukoha üldiseloomustus 

 

Ettevõtte kasutuses olevad põllumassiivid jaotuvad kahe maakonna, Tartumaa ja Jõgevamaa 

vahel. Tartumaa asub kahe suure veekogu – Peipsi ja Võrtsjärve – vahel. Järvi ühendav Suur-

Emajõgi on ajalooliselt olnud tähtis veetee ja tal on eeldusi muutuda atraktiivseks 

turismiobjektiks. Tartu maakonna idapiir Peipsi järves on ühtlasi ka riigipiiriks Venemaaga. 

Tartumaal on 22 omavalitsusüksust, neist 3 linna ja 19 valda. (http://www.tartumaa.ee/tartu-

maakond/ulevaade/). Jõgeva maakond asub Eesti  kesk- ja idaosas. Tema ulatus läänest itta 

on 75 km, läänepiiriks on Navesti jõe ülemjooks, idapiiriks Peipsi läänerand 

(http://www.eestigiid.ee/?CatID=4). Jõgeva maakonnas on 13 omavalitsusüksust, neist 3 

linna ja 10 valda.  

Laeva vald, kus paiknevad ka antud töös uuritavad põllud, asub Tartumaa loodeosas Tallinn 

-Tartu maantee ümbruses. Valla pindala on 233,18 ruutkilomeetrit. Vald hõlmab osa 

Võrtsjärve nõost, ulatub kagus ja lõunas Emajõeni, läänes Pedja jõeni. Valla lõuna- ja 

lääneosas on suured luhad ja sood (Karusaare raba, Peenraraba, Ristsaare soo jt.) ning 

soometsad. Veidi kõrgemat kesk- ja kirdeosa katab enamasti mets 

(http://laevavv.kovtp.ee/tutvustus-ja-asukoht).  

 

 

3.2 Osaühing Laeva Põld üldiseloomustus 

 

Ettevõte keskus asub Väänikvere külas, Laeva vallas, Tartu maakonnas. Laeva Põld OÜ sai 

alguse endistel Laeva katsesovhoosi maadel. Hiljem on tegevust laiendatud ka Tartu ning 

Tabivere valla territooriumitele. Mahepõllumajandusliku tootmine algas 2005 aastal. Samal 

aastal asutati ka ettevõte Laeva Põld. Mahetootmine on vähem intensiivne ning vajab 

väiksemat sisendite mahtu kui intensiivpõllumajandus. See oli ka peamiseks argumendiks 

maheteraviljakasvatusega alustamiseks.  

Taimekasvatuse pind oli 2012. aastaks tõusnud 1120 hektarini. Aastaks 2015 oli ettevõttel 

http://www.tartumaa.ee/tartu-maakond/ulevaade/
http://www.tartumaa.ee/tartu-maakond/ulevaade/
http://www.eestigiid.ee/?CatID=4
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GziQzvhbVnoJ:et.wikipedia.org/wiki/Emaj%C3%B5gi+emaj%C3%B5gi&cd=2&hl=et&ct=clnk&gl=ee
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TYtCCjc9D2cJ:et.wikipedia.org/wiki/Pedja_j%C3%B5gi+pedja+j%C3%B5gi&cd=2&hl=et&ct=clnk&gl=ee
http://laevavv.kovtp.ee/tutvustus-ja-asukoht
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Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis deklareeritud põllukultuure 2572 ha. 

Kogu maafondist oli 2015 aastal iga-aastaselt hooldatavaid püsirohumaid 84 hektarit. 

Püsirohumaad ei osale külvikorras ning seetõttu ei ole neid hõlmatud ka edasises arutelus. 

Kogu põllupinnast oli punase ristiku all 1200 hektarit, mis moodustas 47 protsenti kogu 

põllumajandusmaast. Selle  numbri on muutnud suureks ka ülemineku all olevate lühiajaliste 

rohumaade suur hulk. Tulevikus on ette näha ristiku osakaalu vähenemist  külvikorras.  

Praegu  kasvatatakse ettevõttes kaera, rukist, hernest, uba ja rüpsi. Samuti on oma tarbeks 

koristatud ka punase ristiku seemet. 

2015. aastaks oli ettevõtte kollektiiv kasvanud 7 töötajani. Samuti töötavad ettevõttes 

raamatupidaja, juhataja ning suvisel perioodil lisandub üks hooajatööline. Ettevõttes on 

kasutusel kõige moodsam masintehnoloogia. 2015. aasta lõpu seisuga oli ettevõttel kolm üle 

300-hobujõulist traktorit ning kaks suurt kombaini. Ettevõttel on võimekus ilma sisse 

ostetava teenustööta teha mullaharimistööd ning koristada vili . Samuti on ettevõttel  ka 

teraviljakuivati, mille võimsus on piisav, et kuivatada kogu ettevõtte põldudelt koristatav 

teravili. Teraviljakuivatis on piisavalt ladustuspinda, et hoiustada kogu ettevõtte eelmise 

aasta toodang.  

Valdav enamus toodangust turustatakse läbi mahetootjate ühistu Wiru Vili. Samuti tehakse 

koostööd ka teiste üleriigiliste kokkuostjatega nagu Scandargra ja Baltic Agro. Tähtsaimaks  

faktoriks turustamisel on liikmelisus TÜ Wiru Viljas, mis  suudab suurte kogustega tagada 

ka põllumehele hea hinna. Hea kvaliteedi korral jäetakse osa viljast ka järgmise aasta 

seemneviljaks. Kvaliteetse omaseemne puudumisel tarnitakse vajaminev seemnevili 

koostööpartnerite käest. 
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4. PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTTE MAAFOND 

 

 

Ettevõttel oli 2015 aasta seisuga 2572 hektarit põllumajandusmaad. Sellest 84 hektarit on 

deklareeritud püsirohumaadena, mida niidetakse kord aastas võsastumise vältimiseks. Kogu 

ettevõtte maafond paikneb hajutatult Laeva, Tabivere ning Tartu vallas.  Kaugemad põllud 

paiknevad ettevõtte kuivatikompleksist 20 kilomeetri kaugusel ning kaugeimate põldude 

vahelise vahemaa läbimiseks tuleb läbida 40 kilomeetrit. Parimatel põldudel ulatub boniteet 

55 hindepunktini, halvematel põllumuldadel jääb boniteet 35 hindepunkti piiresse. Ettevõtte 

keskmine põllumulla boniteet jääb 40 hindepunkti juurde. Haritavaks põllumajandusmaaks 

on valitud peamiselt viljakad ning harimiskindlad mullad. Harimata on jäetud jõgede 

lammialad ning soiste alade kuivendamisel tekkinud madalsoomuldadega põllumassiivid. 

 

Suurimad puudused ettevõtte muldadel on: 

1.  Kivisus 

2. Suur savi sisaldus, mistõttu kevadeti soojeneb muld kaua 

3. Gleistumine ning ülavee tekke oht  

4. Muldade kirjusus ühe massiivi piires. 

 

Põllumajandusmaad on ühe Tartumaa elaniku kohta keskmiselt 0,5 ha, mis on samas 

suurusjärgus Eesti keskmise näitajaga (0,58 ha). Kõige suurem põllumajandusmaa ressurss 

ühe kohaliku inimese kohta Tartumaal on Rannu ja Konguta valdades, vastavalt 3,6 ja 3,3 

ha (Astover 2010). Neile järgneb kolmandal kohal Laeva vald, kus põllumajandusmaa 

ressurss ühe inimese kohta on 3,1 hektarit. 
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4.1 Osaühing Laeva Põld põldude mullastik 

 

Tartumaa muldkatte kogupindala on 2890,5 km2 (ilma linnadeta) ehk 6,8% Eestimaa 

muldkattest. Tartumaa muldkattes on eristatud kokku 83 mullaliiki, millede kogupindala 

varieerub ühest hektarist kuni 40 tuhande hektarini. Üldreeglina moodustavad valdava osa 

(>50%) muldkattest normaalse arenguga mineraalmullad. Turvasmuldade (T-horisondi 

tüsedus >30 cm) osatähtsus (ehk soostumus) on üle Tartumaa keskmise veel ka Laeva, 

Võnnu, Rannu, Meeksi, Mäksa ja Vara valdades (Astover 2010). 

 

 

Joonis 1 Laeva valla suured mullarühmad % (Astover 2010) 

 

 

Jooniselt 1 on näha et Laeva valla mullastik jaguneb kaheks suureks allrühmaks. 50 protsenti 

kogu valla territooriumist on hõivatud normaalsete mineraalmuldadega. Pindala poolest on 

see 11 728 hektarit. Teise suure osa Laeva valla territooriumist moodustavad turvasmullad. 

Enamus turvasmuldadest paikneb Alam-Pedja looduskaitseala territooriumil ning Emajõega 

piirnevatel aladel. Vaid 2 protsenti kogu maast on klassifitseeritud kui anormaalsed 

mineraalmullad. 

Ettevõtte põllumaad jäävad Kesk-Eesti mullastiku valdkonna lõunapiirile. Valdkond võtab 

enda alla Pandivere nõrgalt lainja tasandikuga kõrgustiku ja Kesk-Eesti voorteala, kokku 

17,2% riigi territooriumist. Aluspõhjaks on kuni Kolga-Jaani-Kursi-Tabivere jooneni 

50%
48%

2%

Normaalsed mineraalmullad Turvasmullad Anormaalsed mineraalmullad
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dolomiitjad lubjakivid, sellest lõuna pool aga dolomiitmerglid vaheldumisi savi- ja 

liivakihtidega. Lähtekivimina katab aluspõhjakivimeid kollakashall kuni valkjashall nõrgalt 

rähkne karbonaatne liivsavimoreen. Moreen on kohati kaetud vähem korest sisaldava tolmja 

materjaliga või reljeefi madalamates osades jääajajärgsetes järvedes settinud sorteeritud 

materjaliga. Domineerivad mullad selles valdkonnas on leostunud ja leetjad mullad, mis 

moodustavad 80-90% valdkonna mineraalmuldadest. Valdkonna põhjaosas esineb ka 

rähkmuldi ning lõunaosas näivleetunud muldi (Astover, Kõlli Roostalu jt. 2012). 

Osaühing Laeva Põld põldudel enamlevinud mullad on leostunud mullad, leetjad mullad, 

gleistunud leostunud mullad, gleistunud leetjad mullad, leostunud gleimullad, leetjad 

gleimullad, gleistunud näivleetunud mullad ning madalsoomullad. Osaühingu muldade 

protsentuaalset jaotumist on näha joonisel 3. 

 

 

  

Joonis 2 Laeva valla kasutatud põllumajandusmaa jagunemine mullaliikide kaupa 

protsentides (Astover 2010) 

 

 

Kolm peamist mullaliiki hõivavad ligemale 75 protsenti kogu põllumajandusmaast (joonis 

2). Kõige laialdasemalt on esindatud leostunud gleimullad, mida on 27,8 protsenti kogu 

põllumajandusmaast. Järgnevad gleistunud leetjad mullad ning gleistunud leostunud mullad, 

mille osalus on vastavalt 23,4 ja 20 protsenti kogu põllumaast. Kõrgematel kohtadel esineb 

27,8%
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ka leetjaid muldi (5,0%) ning leostunud muldi (7,5%). Tunduvalt vähem on 

põllumajandusmaal esindatud näivleetunud muldi (2,5%), leetjaid gleimuldi (2,9%) ning 

madalsoomuldi (3,2%) Ülejäänud mullad, mida on põllumajandusmaal tunduvalt vähem kui 

teisi, moodustavad kombineeritult siiski 7,7 protsenti kogu põllumajandusmaast. 

Mullad on valdavalt rasked liivsavid ning savid. Savid moodustavad Laeva vallas kogu 

põllumajanduslikust maast 46,2 protsenti ning rasked liivsavid 25,6 protsenti. 

Madalsoomuldade profiil koosneb peamiselt hästi lagunenud turbast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

5. KÜLVIKORD JA SAAGIKUSED ETTEVÕTTES 

 

 

5.1 Maakasutuse struktuur  

 

Ettevõttes ei kasutata klassikalist külvikorda. Üheks peamiseks põhjuseks on ettevõtte pidev 

kasv. Ettevõtte suurenedes tekib juurde uut põllumajanduslikku maad, mis on läbimas 

üleminekuperioodi tavatootmiselt mahetootmisele. Üleminekuperioodil oleval maal 

kasvatatakse punast ristikut ning seeläbi tõrjutakse põldudel tülikaid umbrohte ning 

muudetakse toitaineid järgnevatele kultuuridele paremini kättesaadavaks. Samuti jälgitakse 

kultuuride sobivust mulla ning lõimisega. Nendel põldudel, kus tulenevalt keskkonna 

iseärasustest pole võimalik kasvatada talikultuure, on talikultuurid asendatud 

suvikultuuridega. Samuti peetakse külvikorra loomisel silmas, et talirüps ei kasvaks samal 

põllul enne nelja aasta möödumist, ning kultuuride sobivust eelviljadega. Samuti 

katsetatakse ettevõtte teiste kultuuride sobivust maheviljelusse ning antud piirkonna 

mullastikku. Külvikorra planeerimisel järgneb teraviljale sõltuvalt järgmise hooaja 

külviplaanist tavaliselt punane ristik või kaunvili. Punasele ristikule plaanitakse järgi 

enamjaolt talirüps või kaer.  Rüpsi järgi külvatakse sügiseti talirukist, mis omakorda aitab 

kaasa umbrohtude tõrjele. Punast ristikut hoitakse ettevõtte põldudel kuni 3 aastat, mis on 

vastavuses riiklike määrustega ning mille täitmist kontrollib PRIA. Samuti arvestatakse 

põldude seisukorda  massiivipõhiselt ning hääbuva ristiku puhul läheb põllumassiiv 

ümberharimisele. 
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Joonis 3 Ettevõtte maakasutuse struktuur aastate lõikes, väljendatud protsentides. 

Struktuuris ei kajastu hooldatavad püsirohumaad. 

 

 

Nagu võib näha ka jooniselt 4, on ettevõtte maakasutuse struktuur püsinud teadustöös 

vaadeldud aastatel praktiliselt muutumatu (joonis 3). Kahe peamise kultuuri kasvupind 

moodustab igal aastal üle 80% ettevõtte kogu maafondist. Punast ristikut kasvatatakse 

ettevõttes kui haljasväetist, mis seob mulda lämmastikku ning vabastab toiteaineid. Teine 

põhiline kultuur joonis 4 järgi on kaer, mis on vähem nõudlik kui teised 

põllumajanduskultuurid ning peamine toore, mida soovivad importida teised riigid. Tänu 

maheteravilja järjest suurenevale nõudlusele on ettevõte 2015. aastal alustanud ka põldherne 

ning -oa kasvatusega. 2015. aastal on põhjustanud punase ristiku pinna suurenemist ettevõtte 

laienemisega seotud kohustusliku üleminekumaa rajamine. 
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5.2 Külvikord 

 

Osaühing Laeva Põld külvikordades on rohkelt esindatud punase ristiku külvid ning 

allakülvid (tabel 2). Puhaskultuurina kasvatatakse punast ristikut üleminekumaadel, mis ei 

ole veel kinnitatud mahedad, ning kultuuride vaheliselt, kui mulla huumuskihi elujõu ning 

toiteainesisalduse parandajana. 

 

 

Tabel 2. Külvikorrad aastatel 2010-2015 uuritavatel põldudel, sõltuvalt põldude 

geograafilisest paiknemisest. Lühend AK tähistab punase ristiku allakülviga teraviljapõlde. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Külvikord 

1 

Punane 

ristik 

Punane 

ristik 

Punane 

ristik / 

Mustkesa 

Talirüps Rukis 
Punane 

ristik 

Külvikord 

2 
Rukis AK 

Punane 

ristik 
Kaer AK 

Punane 

ristik 

Punane 

ristik / 

Mustkesa 

Rukis 

Külvikord 

3 
Rukis AK 

Punane 

ristik 
Rukis AK 

Punane 

ristik 

Punane 

ristik 
Hernes 

 

 

Sõltuvalt mulla viljakusest ning külvikorra eripäradest on ristik põllul kuni kaks aastat. 

Kolmandal aastal on täheldatud ristiku tiheduse vähenemist ning umbrohtude läbikasvamist 

ristiku massist, mistõttu ei ole mõttekas punast ristikut säilitada, sest nii tekib oht 

umbrohtumise levikuks. Allakülviga rajatud punase ristiku põllud jäävad tavaliselt ristiku 

alla ka järgnevaks aastaks, täiendades mulda uue lämmastiku ning künnikihti toodud 

toiteainetega. Nagu eelpool mainitud, on punane ristik külvikorras haljasväetisena. Tänu 

kõrgele kasvule on rukis sobilik punase ristiku allakülvideks. Kõrge taimik ei võimalda 

ristiku kasvu, mis varjutaks põhikultuuri ning tänu sellele moodustub maapinnale tihe, 

umbrohtu tõrjuv ristiku kiht. Rukki tüü hoiab põldudel ka lund ning ühtlast kliimat, mis 

kindlustab punase ristiku talvitumist. Punase ristiku allakülve katsutakse vältida kaeral, sest 

kaera madal kasv võimaldab õnnestunud allakülvi korral kasvada punasel ristikul kõrgemaks 

kui kaerataimed, vähendades saaki ning suurendades haiguste leviku ohtu. Ettevõttes on 

punast ristikut kasvatatud peamiselt iseseisva põllukultuurina ning külvatuna kattevilja alla. 
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5.3 Põllukultuuride saagikus 

 

Keskmised saagid pole ajavahemikus 2010…2015 märgatavat kasvu näidanud. Rüpsi 

saagikus on kõikunud aastatel 2010 kuni 2015 vahemikus 0,85…1,35 t ha-1 (joonis 4). Kaera 

saak on kõikunud vahemikus 1,7…2,67 t ha-1. 

 

 

 

Joonis 4 Põllukultuuride keskmised saagid aastate lõikes t ha-1 2010-2015 ettevõttes Laeva 

Põld OÜ. 

 

Teraviljadest on kõigil aastatel parima saagi andnud rukis, näidates saagikust 1,97…2,96 t 

ha-1. 2015. aastal kasvatati ettevõttes ka hernest (keskmine saak 1,84 t ha-1) ning uba 

(keskmine saak 2,15 t ha-1). 2014 ja 2015. aastal oli mahekaera keskmine saagikus Eestis 

vastavalt 1,7 ning 2,2 tonni. Joonis 4 põhjal oli ettevõtte saak 2014. aastal võrdne Eesti 

keskmise saagiga ning 2015. aastal jäädi Eesti keskmisele alla 80 kg ha-1. 
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6. TOITEELEMENTIDE BILANSS JA VÄETISTARBE 

MUUTUSED 

 

 

6.1 Põhitoiteainete bilanss ja väetistarbe muutused külvikordades 

 

6.1.1 Põhitoiteainete bilanss ja väetistarbe muutused – külvikord nr. 1 

 

Antud külvikorra põldudel oli nii fosfori- kui ka kaaliumitarve uurimisperioodil suur. Antud 

põldude külvikorras kasvasid kultuurid vahemikus 2010-2015 järgnevalt: punane ristik 

puhaskülvis – punane ristik 2. aasta – punane ristik/mustkesa – talirüps – rukis – ristik. 

Külvikorras hoiti maad mustana juuni keskpaigast juuli keskpaigani. Suvel teostatud künni 

järel hoiti maad mustana ning viidi läbi mehhaanilist umbrohutõrjet, et tagada 

umbrohuvabam kasvupind talirüpsile. 2013. aastal oli talirüpsi saagikus 1,14 t ha-1. 2014. 

aastal kasvanud rukki saak oli antud piirkonna põldudel 2,3 t ha-1. Talirüpsi kasvatamisega 

eemaldati mullast lämmastikku 106,8 kg ha-1, fosforit 35,25 kg ha-1 ning kaaliumi                 

53,5 kg ha-1. Rukki kasvatamisega eemaldasime mullast lämmastikku 66 kg ha-1, fosforit 

18,9 kg ha-1 ning kaaliumi 33 kg ha-1 (Rooma, Toomsoo, 2002). Liblikõieliste kogu 

lämmastiku fiksatsioonist moodustab 70% õhulämmastik (Berry et al., 2003), mis on välja 

toodud ka toiteainete bilansis (joonis 5). Kuna liblikõieliste kultuuride poolt seotud P ja K 

on mulla siseringes, siis neid bilansis ei kajastata. 
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Joonis 5.  Põhitoiteainete taimekasvatusbilanss külvikorras nr. 1 2010-2015 külvikorra 

keskmisena kg ha-1 

 

Punase ristiku kui haljasväetise kasutamisel jääb külvikorra taimekasvatusbilanss 

lämmastiku puhul positiivseks (joonis 5). Haljasväetiste poolt seotavat õhulämmastiku ei 

suuda teraviljad ära kasutada.  Fosforit ja kaaliumit ettevõttes põllule ei viida, mistõttu 

kajastub saagiga eemaldatav P ning K kogus automaatselt miinusena. Vaadeldud 6- aastase 

perioodiga viiakse saagiaastate keskmisena põllult minema fosforit 9 kg ha-1 ning kaaliumit 

üle 14 kg ha-1. Tänu liblikõieliste kultuuride lämmastiku sidumise võimele on N bilanss 

külvikorras positiivne. Külvikorra keskmisena viiakse mulda 34,2 kg ha-1 lämmastikku 

 

 

 

Joonis 6 Fosfori ning kaaliumi sisalduse muutus ajavahemikus 2010-2015.  
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Vaadeldes Põllumajandusuuringute keskuse poolt analüüsitud fosfori ning kaaliumi 

sisaldust põllumullas (joonis 6) näeme, et  kuue vaatlusaastaga on nii omastatava fosfori kui 

ka kaaliumi sisaldus mullas vähenenud. Taimele kättesaadava P sisaldus on vaatluse ajaga 

vähenenud usutavalt (p=0,0038). K sisalduse muutumises pole usutavat erinevust tekkinud 

(p=0,1982), kuid siiski on märgata negatiivsed tendentsi.   

 

 

6.1.2 Põhitoiteainete bilanss ja väetistarbe muutused – külvikord nr. 2 

 

Antud viljavahelduse all olevatel põldudel oli fosforisisaldus mullas keskmine              

(46…90 mg kg-1), tõustes üksikutes proovikohtades ka suureks. Kaaliumisisaldus oli 

põldudel keskmine, jäädes 131…195 mg kg-1 vahele. Sarnaselt P sisaldusele oli ka K 

sisaldus kohati suur. Antud põldudel nägi viljavaheldus vahemikus 2010-2015 välja 

järgmine: rukis allakülviga – punane ristik – kaer allakülviga – punane ristik/must kesa – 

rukis. Antud külvikorras hoiti musta kesa juuli keskpaigast mehaanilise umbrohutõrje 

teostamise eesmärgil. 2010. aastal õnnestus rukist saada 2,44 t ha-1. 2012. aastal oli 

kaerasaak ettevõttes keskmisena 2,67 t ha-1. 2015. aastal sai ettevõte rukist keskmiselt 2,65 

t ha-1. 2,44 tonnise rukki terasaagiga eemaldati põllult lämmastikku 69 kg ha-1. Fosforit 

eemaldati rukkiga 14,3 kg ha-1 ning kaaliumit eemaldati 34,4 kg ha-1. 2012. aastal kasvanud 

2,65 tonnise kaerasaagiga eemaldati põllult  lämmastikku keskmiselt 53,6 kg/ha. Fosforit 

eemaldati mullast 14 kg ha-1 ning kaaliumit 26,7 kg ha-1. 2015 aastal kasvanud talirukki 2,65 

tonnise terasaagiga eemaldati põllult lämmastikku 73 kg ha-1. Fosforit eemaldati mullast 15,1 

kg ha-1  ning kaaliumit 36,5 kg ha-1  (joonis 7). 
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Joonis 7  Põhitoiteainete taimekasvatusbilanss külvikorras nr. 2 2010-2015 külvikorra 

keskmisena kg ha-1 

 

 

Punase ristiku kui haljasväetise mõju on taimekasvatusbilansile väga suur (joonis 7). 

Vaadeldava perioodi jooksul seob punane ristik õhulämmastikku külvikorra aasta 

keskmisena  59,7 kg ha-1. Kuna perioodi jooksul põldudele täiendavat väetist ei antud ning 

põllul kasvas ka kolm teravilja, siis olid P ning K bilansid tugevalt negatiivsed. Kahe rukki- 

ning kaerasaagi koristamise järgselt on fosfori bilanss -7,2 kg ha-1 ning kaaliumi  -16,3 kg 

ha-1. 

 

 

 

Joonis 8 Fosfori ning kaaliumi sisalduse muutus ajavahemikus 2010-2015.  
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Sakus asuva Agrokeemia Laboratooriumis teostatud laboratoorsete analüüside põhjal võime 

näha, et nii fosfori kui ka kaaliumi keskmised sisaldused on antud külvikorras suurenenud 

(joonis 8). Kuid P sisalduse suurenemine pole statistiliselt usutav (p=0,266). Samuti pole K 

puhul sisalduse suurenemine statistiliselt usutav (p=0,43).  

 

 

6.1.3 Põhitoiteainete bilanss ja väetistarbe muutused – külvikord nr. 3 

 

Antud viljaväljal on P sisaldus Mehlich III meetodi järgi määratuna väike (20…45 mg kg-1) 

ning K sisaldus keskmine (131…195 mg kg-1). Antud viljaväljal oli 2010-2015 järgnev 

külvikord: Rukis allakülviga – punane ristik – rukis allakülviga – punane ristik – punane 

ristik – hernes. 2010. aastal külvatud rukki saagikus oli ettevõttes 2,44 t ha-1 ning 2012. aastal 

õnnestus saada rukist 2,96 t ha-1. Hernesaak oli 2015. aastal 1,84 tonni hektarilt. 2010. aastal 

eemaldati põllult lämmastikku 77,4 kg ha-, fosforit 19,5 kg ha-1 ning kaaliumit                  34,5 

kg ha-1. 2012. aastal eemaldati mullast lämmastikku 88 kg ha-1, fosforit 21 kg ha-1 ning 

kaaliumit 39,5 kg ha-1. Herne puhul 2015. aastal lämmastikku ei eemaldatud, kuna nii madala 

saagi puhul toob hernes kulutatud lämmastiku mulda tagasi. Fosforit eemaldati hernega                

27,5 kg ha-1 ning kaaliumit 35 kg ha-1 Liblikõielised kultuurid seovad õhulämmastiku 70% 

kogu seotavast lämmastikust (Berry et al., 2003), mis kajastub bilansis positiivse N  vooga 

(joonis 9). 
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Joonis 9  Põhitoiteainete taimekasvatusbilanss külvikorras nr. 3 2010-2015 külvikorra 

keskmisena kg ha-1 

 

Nagu ka eelnevate viljavahelduste puhul, võib näha, et ristik haljasväetiskultuurina seob 

uurimisperioodi jooksul mulda suurel hulgal õhulämmastikku (joonis 9). Antud külvikorra 

puhul on külvikorra aasta keskmisena mulda jäetud 53,8 kg ha-1 lämmastikku. Fosforit ning 

kaaliumit on saagiaastatega keskmiselt eemaldatud mullast vastavalt 11,3 kg ha-1 ning 18,2 

kg ha-1. 

 

 

Joonis 10 Fosfori ning kaaliumi sisalduse muutus ajavahemikus 2010-2015.  
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Fosforisisalduses on märgata kõva langust, kuid puudub statistiline usutavus (p=0,0826). 

Kaaliumi keskmine tase mullas pole vaadeldavatel aastatel oluliselt muutunud (joonis 10). 

Suurenenud on ülemises kvartiilis olevate tunnuste väärtused, mis võib viidata mõningale 

kaaliumisisalduse tõusule. Paraku pole ka K liikumise tendents usutavalt tõestatav 

(p=0,3645).  

 

 

6.2 Väetistarbe muutused ettevõttes 

 

Eelnevalt sai välja toodud erinevate viljaväljade toiteainete bilansid. Nendel juhtudel oli tegu 

samas geograafilises kohas paiknevate, sarnase muldkattega ning sama viljavaheldusega 

põllumassiivide ja proovivõtu kohtadega. Siiski on ettevõttes ka selliseid põlde, mis asuvad 

teistest eemal või kasutavad mõnevõrra erinevat viljavaheldust, mistõttu neid eelnevalt ei 

kasutatud. Väetistarbe muutus ettevõttes laiemalt on välja toodud joonisel 11. 

 

 

Joonis 11 Omastatava fosfori ning kaaliumi sisalduse muutus ajavahemikus 2010-2015. 

(n=30) 

 

 

Fosforisisaldus ettevõtte põldudel on viie vaadeldava aastaga vähenenud. Kui 2010. aastal 

oli keskmine P sisaldus 42,9 mg kg-1, siis 2015. aastal oli see näitaja 38,9 mg kg-1. 

Mullaproovide võtmise aastate vahel on taimedele omastatava fosfori sisalduses toimunud 

usutav vähenemine (p=0,0086).   
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Kaaliumisisalduse puhul on keskmine langenud 129,2 mg kg-1 2010. aastal 128,7 mg kg-1 

2015. aastal. Kuid siiski pole kaaliumisisalduse vähenemine statistiliselt usutav (p =0,9488). 

Ülemistes kvartiilides on märgata hajumist ning rohkemat suuremate väärtuste esinemist. 

Samuti on alumiste kvartiilide puhul võimalik täheldada kontsentreerumist mediaanile 

lähemale.  

 

 

6.3 Mulla orgaanilise aine sisaldus 

 

Mulla huumusesisalduse säilitamine on mulla elujõulisuse seisukohast väga oluline protsess. 

Ettevõttes on uuritaval perioodil mulla huumusvaru tõusnud kõigil vaadeldud  põldudel. 

Huumusvaru suurendamine on ettevõtte sihikindla töö tulemus, kus mulla huumusesisalduse 

suurendamiseks on kasvatatud rohkelt liblikõielisi haljasväetiskultuure.  

 

 

Joonis 12 Mulla huumusvaru muutus t ha-1 2010-2015 vaadeldavatel põldudel 

 

Huumusvaru on suurenenud kõigil ettevõtte uuritavatel põldudel (joonis 14). 

Huumuskalkulaatoriga saadud tulemuste põhjal suurenes ettevõtte põldude  huumusvaru 

keskmiselt 1227 kg a-1. Leides kaalutud keskmise, oli 2010. aastal vaadeldud pinnal  1 

hektari keskmine huumusesisaldus 104,0 t. Vaatlusperioodi lõpus, 2015. aastal, oli 

põllumajandusmaa huumusesisalduse kaalutud keskmine kasvanud 6,7 t , jõudes tasemele 

110,7 t ha-1. 
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Joonis 13 Põldude huumusvaru sisalduse muutus aastatel 2010-2015 (n=25) 

 

Huumuse keskmise sisaldus on 2010-2015 suurenenud. Samuti on 2015. aastal võrreldes 

2010. aastaga kasvanud miinimum- ning maksimumväärtused. Huumusesisalduse 

suurenemine vaatlusperioodi jooksul on ka statistiliselt usutav (p = 3.1 e-10) (joonis 16). 
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7. TOITEELEMENTIDE BILANSI TASAKAALUSTAMISE 

VÕIMALUSED 

 

Nagu võib näha eelmistest peatükkidest, suudab liblikõieliste rikas viljavaheldussüsteem 

tagada positiivse lämmastikubilansi mullas. Seevastu fosfori ning kaaliumi bilansid olid 

kõigil vaadeldud viljaväljadel negatiivsed. Seetõttu tuleb uurida ka võimalusi fosfori ning 

kaaliumi tagastamiseks mulda bilansis näidatud tasemetel (tabel 3).  

 

Tabel 3 N bilanss teisendatud külvikorra keskmisena ühele aastale. Fosfori ning kaaliumi 

kumuleeritud eemaldamine viljakoristusega kolmelt vaadeldud külvikorralt vaatlusperioodi 

2010-2015 jooksul ning külvikordade kaalutud keskmised. 

 

 
N sisalduse muutus 

kg/ha a-1 

P sisalduse muutus 

kg/ha 

K sisalduse muutus 

kg/ha 

Bilanss 

Külvikord nr. 1 
34,2 -53,9 -86,5 

Bilanss 

Külvikord nr. 2 
59,7 -43,4 -97,6 

Bilanss 

Külvikord nr. 3 
53,8 -68,0 -109,0 

Bilanss  

Kaalutud keskmine 
51,23 -58,6 -101,3 

 

 

Kõige suurema negatiivse bilansi korral on vaja tagastada mulda 68 kg ha-1 fosforit ning 109 

kg ha-1 kaaliumit (tabel 3). Külvikorras nr. 3 koristati kuue saagiaasta jooksul 2 talirukki 

ning 1 hernesaak (peatükk 10.1.3). Ülejäänud aastatel oli maa kaetud punase ristiku kui 

haljasväetisega. Tagamaks vähemalt toiteelementide bilansi tasakaalu, vaatleme järgnevalt, 

kui palju on vaja lisada mulda erinevaid mahetootmises lubatud väetisi külvikordade 

kaalutud keskmiste põhjal, ning milliseks kujuneb  mullaviljakuse säilitamise maksumus. 
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7.1 Fosforitarbe katmine 

 

Enefixi põlevkivilubjas on fosforit vähe (0,64 kg t-1). Samuti on lubjas kõige suurem Ca 

sisaldus, mistõttu sobib see kõige paremini just põllumaadele, kus on probleemiks mulla 

suurenenud happesus. Tootja poolt soovitatava normi 3 t ha-1 kasutamisel viiakse lubjaga 

mulda ainult 1,92 kg ha-1 fosforit (www.enefix.ee), mis pole piisav mullast eemaldatud P 

koguse katmiseks. 

Fosfaadijahus leidub fosforit 21…24%. Kuna sisaldus on antud oksiidina P2O5, siis fosfori 

sisaldus oksiidis on 46%.  Teistest koostisosadest sisaldab fosfaadijahu enim kaltsiumoksiidi 

(33%) ning ränidioksiidi (35%) (www.agripartner.ee). Arvutuste läbiviimiseks on P2O5 

sisaldus ümardatud 20% peale (tabel 5). 

Monterra Basic 4-10-2 sisaldab küll vähem fosforit kui fosfaadijahu kui võrreldes teiste 

meliorantidega on Monterra Basicu N ning K sisaldused kõige suuremad (tabel 5). 

 

 

Tabel 5  Fosfaadijahu ning fosforirikka kompleksväetise Monteraa Basic NPK toiteainete 

sisalduse võrdlus (www.agripartner.ee; www.balticagro.ee)  

 

 Fosfaadijahu Monterra Basic 

N sisaldus kg/t - 40 

P sisaldus kg/t 92 46 

K sisaldus kg/t - 17 

Ca sisaldus kg/t 234 - 

Vajadus P tarbe katmiseks t/ha 0,64 1,27 

 

Fosfaadijahus pole võrreldes kompleksväetisega ei lämmastikku ega kaaliumit (tabel 5). 

Samas pole kompleksväetis Monterra Basicus kaltsiumit, mis parandab mulla pH tasakaalu. 

Külvikorra toiteainete bilansi tasakaalustamine ning positiivseks muutmine on võimalik juba          

1 t ha-1 fosfaadijahu kasutamisel. Monterra Basic ei sisalda küll Ca, kuid võimaldab viia 

taimeni mitmekülgse toiteainete segu. Külvikordade kaalutud keskmise põhjal piisab 

fosforväetiste kasutamisel 640…1270 kg ha-1 (tabel 5), et tagada P tagastus vaadeldava 

perioodi jooksul. 

 

http://www.agripartner.ee/
http://www.agripartner.ee/
http://www.balticagro.ee/
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7.2 Kaaliumitarbe katmine 

 

Kalisop ehk kaaliumsulfaat on kõrge kaaliumi ning väävli kontsentratsiooniga kiiresti toimiv 

väetis. Valmistatud looduslikest sooladest, mis on tekkinud merevee aurustumisel miljoneid 

aastaid tagasi (www.balticagro.ee).  

Sarnaselt Kalisopiga sisaldab kaaliumit ka Patentkali, mis on kõrge magneesiumi- ja 

väävlisisaldusega kaaliumväetis. Toiteained esinevad sulfaatidena, mis on vees lahustuvad 

ja taimedele koheselt kätte saadavad (www.balticagro.ee).  

Monterra Basic 1-1-15  kaaliumväetis on kõrge orgaanilise kaaliumisisaldusega väetis, mille 

toorainena on kasutatud 100% ulatuses köögivilja. 

 

 

Tabel 6 Kaaliumit sisaldavate väetiste võrdlus (www.balticagro.ee)  

 

 Kalisop Patentkali Monterra Basic 

N sisaldus kg/t - - 10 

P sisaldus kg/t - - 4,6 

K sisaldus kg/t 415 249 124,5 

Mg sisaldus kg/t - 60 3 

S sisaldus kg/t 180 170 80 

Vajadus K tarbe katmiseks kg/ha 244 406 814 

 

Kaaliumitarbe katmiseks on vaja kasutada kaaliumväetist 244…814 kg ha-1 (tabel 6). Kuigi 

Monterra Basic koostises on ka N ja P, on nende sisaldus väike ning kõigi toiteainete 

vajaduste katmiseks sellest ei piisa. Kahe kaaliumsulfaadi, Kalisopi ning Patentkali, puhul 

on oluline vahe magneesiumisisalduses. Kui Kalisop magneesiumi ei sisalda, siis Patentkali 

seevastu sisaldab magneesiumi 60 kg t-1. Väävlisisaldus kaaliumisoolades on praktiliselt 

võrdne, erinedes vaid 10 kg ha-1. 

 

 

 

 

 

 

http://www.balticagro.ee/
http://www.balticagro.ee/
http://www.balticagro.ee/
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7.3 Toiteainete bilansi tasakaalustamise maksumus 

 

Toiteelementide bilansi tasakaalustamisel on mõttekas kasutada sisendeid, mis on 

võimalikult laia toimespektriga. Andes mulda tagasi ainult P ning K unustame ära teised 

toiteelemendid, mida samuti terasaagiga mullast eemaldame. Antud juhul vaatame, kui palju 

tuleb teha kulutusi taimekasvatusbilansi tasakaalustamiseks 

 

Lisaks fosforile ning kaaliumile saab antud juhul mulda viidud ka Ca, Mg ning S, mis 

omakorda rikastavad mulla toiteainete sisaldust. Fosfaadijahu laotatakse mullale 

ühekordselt, kuna see vabastab toiteaineid pikaajaliselt. P tarbe katmiseks ei hakatud 

kasutama Monterra Basicut (peatükk 8.1), kuna N toiteainete bilanss on külvikordades 

positiivne. Kuna sulfaadid on vees lahustuvad, antakse väetist igale kultuurile leostumise 

vähendamiseks eraldi, mistõttu on vaja ka kolme väetusringi. Kaaliumväetistest kasutatakse 

Patentkalit, kuna see sisaldab ka taime kasvuks vajalikke magneesiumit ning väävlit 

(peatükk 8.2). 

 

 

Tabel 7 Fosfori ning kaaliumi taimekasvatusbilansi katmine ning selle maksumus 

 

 Hind €/t 
Toimeaine % 

Vajadus 

kg/ha 

Kasutusnorm 

kg/ha 

Kokku € 

Fosfaadijah

u 

170   650 110,5 

P  9,2 58,6 59,8  

Ca  23,4  152,1  

Patentkali 540   415 224,1 

K  24,9 101,3 103  

Mg  0,6  25  

S  10,7  44  

Fosfaadijahu laotamise maksumus 30 

Patentkali laotamise maksumus (3 ringi külvieelset väetamist teraviljadele) 12 

Kulud taimekasvatusbilansi katmiseks vaatlusperioodil kokku 376,6 

Kulud taimekasvatusbilansi katmiseks aastas kokku 62,77 

 

 

Vaatlusperioodi jooksul on toiteainete bilansi tasakaalustamiseks vaja teha kulutusi   376,6 

€ ha-1. Jaotatuna perioodi peale, oleks vaja igal aastal teha kulutusi 62,77 € ha-1 (tabel 7). 
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Laotatav kasutusnorm on mõnevõrra suurem kui toiteainete vajadus, kuna külviseadmetel 

on omad täpsusklassid. Lisaks P ning K tagastamisel saab mulda viidud ka 150 kg ha-1 

kaltsiumit, 25 kg ha-1 magneesiumit ning 44 kg ha-1 väävlit. 
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8. ARUTELU 

 

 

Osaühing Laeva Põld mulla toiteainete sisalduse analüüsi tulemused näitavad, et kuigi 

ettevõte on kasutanud  tootmises hulgaliselt punast ristikut kui põhilist haljasväetiskultuuri, 

pole õnnestunud 6-aastase perioodi jooksul hoida stabiilsena mulla toiteainete sisaldust. 

Samuti pole märgatavalt suurenenud ka maheteravilja saagikus. Seega on antud 

tootmissuunal veel kitsaskohti, millele pole ettevõte vaadeldava aja jooksul veel lahendust 

suutnud leida. Tootmises esineb hulgaliselt kitsaskohti, mille lahendamine on ettevõtte 

arengu seisukohalt ülioluline. 

Põllukultuuride saagikuse suurendamisel ja kvaliteedi parandamisel on teiste agrotehniliste 

võtete kõrval olulise tähtsusega ka nende õige ja otstarbekas väetamine (Viil et al., 2009).  

Paraku on ettevõtte väetusplaan kesine ning taimekasvatusbilanss suurte puudujääkidega – 

selgelt on näha negatiivne fosfori ning kaaliumi bilanss külvikordades ning omastatava P ja 

K vähenemine analüüsitud mullaproovides, mis on tekkinud toiteainete puuduliku 

tagastamisega kasvukeskkonda. Mahepõllumajanduses toimub P ning K kaevandamine, mis 

on ladustatud mulda enne mahedaks muutumist, tavapõllumajandusega tegelemise ajal. 

Selline lähenemine ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik (Gosling, Shepard, 2004; Berry et 

al., 2003). Eesti kontekstis on samale tulemusele jõudnud ka Sepp et al. (2010). Kuusikul 

läbi viidud mahepõllumajanduslikes katsetes oli negatiivne nii P kui K bilanss ning 

vähenenud oli omastatavate elementide sisaldus.  

Uuritu toiteelementidest oli positiivne vaid lämmastikusisaldus külvikordade keskmisena. 

Aastate keskmisena õnnestus mulda siduda lämmastikku 51,23 kg ha-1. Sarnased tulemused 

olid ka Kuusikul läbi viidud mahekülvikorra uuringus, kus tänu liblikõielistele kultuuridele 

õnnestus suurendada N sisaldust mullas (Sepp et al. 2010). Positiivne aastane 

lämmastikubilanss on Inglismaal kuni 83,2 kg ha-1 (Watson et al. 2002). Kuigi lämmastikku 

jääb arvutusliku bilansi järgi aastate keskmisena mulda 51,23 kg ha-1, on leitud, et kuni 75 

% lämmastiku ülejäägist leostub, allub denitrifikatsioonile või lendub (Jarvis et al. 1996).  

Huumus omab kolloidset iseloomu ja seob seetõttu suure koguse toiteelemente, hoides nad 

taimedele kauaaegseks varuks, sest nende vabanemine on väga aeglane (Sepp et al. 2010). 
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Huumusesisalduse suurenedes suurendame ka mullas seotud toiteainete sisaldust. Kuigi kõik 

toiteained pole taimedele koheselt kättesaadavad, on nad olemas mullas pikaajalise varuna. 

Uuritud ettevõttes on mulla huumusesisaldus suurenenud aastas keskmisena 1,2          t ha-1. 

Kui uuritaval ettevõttel on haljasväetiste osakaal kogu põllumajandusmaast ligemale 50%, 

siis Poolas läbi viidud uuringus õnnestus 40% haljasväetistega kaetusega mulla 

huumusesisaldust aastas tõsta keskmiselt 1,9 t ha-1 (Stalenga, Kawalec, 2008). Seega on 

maheviljelus oluline mulla parandaja, suurendades oluliselt mulla huumusesisaldust. 

Sarnaselt õigele väetamisele tuleb tähelepanu pöörata ka korralikule külvikorrale. Kuigi 

taimekasvatusbilansi järgi jääb mulda hulgaliselt vaba lämmastikku (joonised 7, 8 ja 9), kaob 

kuni 75% lämmastikust läbi leostumise, denitrifikatsiooni ja lendumise (Jarvis et al.. 1996).  

Üheks võimaluseks lämmastiku leostumist vähendada on kavandada külvikord nii, et kõik 

külvikorra väljad oleks talvel taimestikuga kaetud. Taliteravilja ja mitmeaastaste 

heintaimede kõrval on võimalus kasvatada ka vahekultuure, mis külvatakse kohe pärast 

põhikultuuri koristamist (kasvuperioodi pikkus peaks olema vähemalt 50 päeva) ning 

küntakse mulda kevadel või vahetult enne maa külmumist sügisel (Lauringson, Talgra, 

2014). Üheks võimalikuks variandiks on söödaredis (tillage radish). See idaneb kiiresti ning 

on suure ja tugeva peajuurega, mis tungib sügavale ning vähendab mulla tihest ja seob 

toiteaineid ka sügavamatest mullakihtidest. Söödaredis surub hästi alla umbrohte ning 

vähendab nematoodide hulka põllul. EMÜ-s korraldatud katsetes ilmnes, et tihe ja korralik 

vahekultuur aitab vähendada umbrohtumust lühiealiste liikidega ja  vähendab umbrohu 

liikide arvu põllul (Lauringson, Talgre, 2014) 

Lisaks vahekultuuridele võitlevad umbrohtudega hästi  ka külvikorras kasvatatavad 

põhikultuurid. Rukki kasvatamisel  arvestatakse tema tugeva allelopaatilise mõjuga 

umbrohtudele. Rukkijuure eritised on erinevate katsete puhul vähendanud umbrohtude 

biomassi põllul koguni kuni 93% võrrelduna rukkivabade katselappidega. Eriti tõhusalt 

tõrjub rukis mitmeaastaseid laialehelisi umbrohtusid (Barnes, Putnam 1982).  

 Talirüps on suure õlisisaldusega ning  talirapsist oluliselt vähenõudlikum 

põllumajanduskultuur. Seetõttu sobib talirüps ka maheviljelusse, kus see heades 

kasvutingimustes võib anda korraliku saagi. Sarnaselt rukkile on ka talirüpsil umbrohtumist 

vähendav mõju. Grodzinsky, 1992, leidis et rüpsil on hea allelopaatiline mõju raskesti 

tõrjutavatele umbrohtudele, vähendades tublisti näiteks hariliku orasheina levikut põldudel. 
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Sama on täheldatud ka uuritava ettevõtte põldudel, kus kõige vähem umbrohte leidub pärast 

rukki ning rüpsi kasvatamist. Seega on kombineeritud külvikorra puhul, kus kasutatakse 

vahekultuure ning umbrohte tõrjuvaid rukist ning rüpsi, võimalik  võidelda ka 

umbrohtudega. 

Eelnevalt sai uurimustöös käsitletud väetiste kasutamist mahus, mis taastavad mulla 

toiteainete sisalduse ning väldivad mulla vaesumist. Kuid andes väetisi taimede 

kasvukeskkonda, parandame taimede toiteainete omastamist, mis omakorda suurendab 

väetiste tarvet. Seetõttu on ettevõttel soovituslik koostada tuleviku tarbeks väetusplaan, mis 

arvestab nii toiteainete eemaldamise kui ka mulla toiteainete sisalduse parandamisega. 

Samuti tekib vajadus hästi välja töötatud väetusplaani järele siis, kui plaanitakse suurendada 

saagiaastate arvu külvikorras. Juba kolme saagiaastaga on märgata olulist toiteainete 

vähenemist, kuid saagiaastate suurenemisel kasvab ebapiisava väetamise korral ka 

taimekasvatusbilansi puudujääk. 

 

Tootmise kitsaskohtade lahendamiseks tuleb investeerida taimekasvatusbilansi 

tasakaalustamisse ning mullavarude parandamisse. Suurenenud toiteainete sisaldus 

võimaldab tõsta saagikust, mis omakorda aitab luua veel paremaid tingimusi 

taimekasvatuseks. Samas ei ole abiks ainult toiteainete mulda viimine, sest suurenenud 

toiteainete sisalduse korral suureneb ka nende leostumise oht. Seetõttu tuleb kasutusele võtta 

külvikorrad, kus maa on alati kaetud kultuuriga. Vahekultuuride kasvatamine seob mullas 

vabalt liikuvat lämmastikku ning teisi toiteaineid. Toiteained vabanevad järgmisel 

saagiaastal, kui taimejäänuste lagunemisel satuvad mulda teistele taimedele kergesti 

omastatavad toiteelemendid. 
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KOKKUVÕTE 

 

Ettevõte keskus asub Väänikvere külas, Laeva vallas, Tartu maakonnas. Laeva Põld OÜ sai 

alguse endistel Laeva katsesovhoosi maadel. Hiljem on tegevust laiendatud ka Tartu ning 

Tabivere valla territooriumidele. Mahepõllumajandusliku tootmine algas 2005. aastal. 

Samal aastal asutati ka ettevõte Laeva Põld. Mahetootmine on vähem intensiivne ning vajab 

väiksemat sisendite mahtu kui intensiivpõllumajandus. See oli ka peamiseks argumendiks 

maheteraviljakasvatusega alustamiseks.  

Taimekasvatuse pind oli 2012. aastaks tõusnud 1120 hektarini. Aastaks 2015 oli ettevõte 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis deklareerinud põllukultuure 2572 ha. 

Kahe peamise kultuuri kasvupind moodustab igal aastal üle 80% ettevõtte kogu maafondist. 

Punast ristikut kasvatatakse ettevõttes kui haljasväetist, mis seob mulda lämmastikku ning 

vabastab toitaineid. Teine põhiline kultuur on kaer, mis on vähem nõudlik kui teised 

põllumajanduskultuurid ning peamine toore, mida soovivad importida teised riigid.  

2010-2015 aastal on olnud lämmastiku toiteainebilanss positiivne. Pidev liblikõieliste 

kultuuride kasvatamine on sidunud mulda suurel hulgal õhulämmastikku, mis pärast 

haljasväetiste lagunemist järk-järgult mulda vabaneb ning muutub kättesaadavaks 

teraviljadele.  

Kuna ettevõte ei tagastanud vaatlusperioodi jooksul mulda toiteaineid, siis vähenes mullas 

oluliselt fosforisisaldus. Kui 2010. aastal oli keskmine P sisaldus 42,9 mg kg-1 siis 2015. 

aastal oli see näitaja 38,9 mg kg-1. Mullaproovide võtmise aastate vahel on taimedele 

omastatava fosfori sisalduses toimunud usutav vähenemine (p=0,0086).   

Kaaliumisisalduse puhul on keskmine toiteaine sisaldus langenud 129,2 mg kg-1 2010. aastal 

128,7 mg kg-1 2015. aastal. Kuid siiski pole kaaliumisisalduse vähenemine statistiliselt 

usutav (p =0,9488). 

Leides kaalutud keskmise, näeme et 2010. aastal oli vaadeldud pinnal  1 hektari keskmine 

huumuse sisaldus 104,0 t. Perioodi lõpus, 2015. aastal, näeme, et põllumajandusmaa 

huumusesisalduse kaalutud keskmine on kasvanud 6,7 t , jõudes tasemele 110,7 t ha-1. 

Tagamaks ettevõtte jätkusuutlikust ning vältimaks muldade vaesumist toiteainetest tuleb  

hoolega läbi mõelda ettevõtte väetusplaanid.  
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SUMMARY 

 

The company under review is located in Väänikvere village, Laeva parish, Tartumaa, Laeva 

Põld OÜ was started on the lands of former Laeva State Farm. Later expansions have moved 

the production also to Tartu and Tabivere parishes. Organic farming began in 2005. In the 

same year, Laeva Põld OÜ was established. Organic farming is less intensive and requires 

smaller levels of input than conventional farming practices. This was also the main argument 

for going organic. 

Land under management reached 1200 hectares by 2012. In 2015, land area under 

management was 2572 hectares. The two main grown cultures take over 80%  of the 

company’s total area each year. Red clover is used as a green manure, which catches nitrogen 

from the air and releases nutrients. The second culture is oat, which is less demanding then 

other crops and is widely exported to other counties. 

Between 2010 and 2015 the balance of nitrogen has been positive. Constant growing of 

legumes has fixated large quantities of nitrogen which is released after legumes have been 

ploughed and start to decompose. Releasing nitrogen to the soil where it is obtainable for the 

cereals. 

Due to the lack of fertilizing, the levels of phosphorous decreased in the soil. Phosphorous 

content fell from 42,9 mg kg-1 in 2010 to 38,9 mg kg-1 in 2015. Between the years of soil 

sampling, levels of plant obtainable phosphorous have decreased in levels, which are 

statistically believable (p = 0,0086) 

Plant obtainable potassium levels have fallen from 129,2 mg kg-1 in 2010 to 128,7 mg kg-1 

in 2015. The levels of potassium have decreased over the observed years but the change has 

not been statistically proven (p = 0,9488) 

The calculated average of soil organic matter content was 104,0 t ha-1 in 2010.  By 2015, the 

calculated average humus content was increased by 6,7 t and reached 110,7 t ha-1. 

To preserve the sustainability of the company and avoid pauperization of the soil, 

fertilization plans of the company need reconfiguration and  some fresh ideas. 
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