
KUIDAS SÕNNIKUT KÕIGE 
OTSTARBEKAMALT KASUTADA? 

Käsiraamat sõnnikukäitlemise headest tavadest
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Sõnnik kui väärtuslik toitainete ja orgaanilise 
aine allikas 
Sõnnik on väärtuslik ressurss, mida peaks efektiivselt käitlema, kasutamaks ära selle toitainete 
väärtust ja vähendamaks kadusid. Lisaks toitainetele on sõnnik ka orgaanilise aine allikas, millel on 
tähtis roll mulla kvaliteedi parandamisel. Mulla orgaanilise aine sisalduse suurendamisel paraneb 
selle mikroobne aktiivsus, struktuur, lämmastiku (N) varustatus ja vee sidumisvõime.

Sõnnik on väärtuslik 
Sõnnik sisaldab taimede kasvuks 
hädavajalikke toitaineid. Sõnniku väärtust 
saab arvutada võrreldes selle toitainete 
sisaldust vastavate mineraalväetiste 
hindadega. 

Joonisel on toodud taimedele koheselt 
kättesaadava ammoniumlämmastiku 
(NH4-N) koguse väärtus. Erinevad 
sõnnikutüübid sisaldavad lisaks sellele 
olulisel määral aeglaselt vabanevat 
orgaaniliselt seotud lämmastikku, mida 
taimed saavad kasutada pikema perioodi 
vältel.

Joonisel esitatud sõnniku toitainete 
sisaldused pärinevad Soome vastavatest 
tabelitest, referentsiks on toodud 
mineraalväetiste keskmised hinnad 
Baltimere riikides 2019. aasta kevadel. 

Sõnniku toitainete kadude vältimine
Kaod võivad tekkida sõnniku käitlemise ahela kõikides etappides; loomapidamishoones, sõnnikuhoidlas ning põllul. 
Käesolev käsiraamat keskendub sõnniku käitlemise headele tavadele, mis aitavad kadusid ennetada või vähendada.

NH4-N

P

K

Toitainete maksumus €/m3

Veiste 
tahesõnnik 

Veiste 
vedelsõnnik

Sigade 
vedelsõnnik

Munakanade 
tahesõnnik

NH3  =  ammoniaak
CH4  = metaan
N2O =  dilämmastik-

oksiid (naerugaas)
NO3  =  nitraat
P  =  fosfor

Loomapidamishoone Hoidla Põllumaa
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Toitainete korduvkasutus ja kadude 
vähendamine 
Fosfor (P) on taastumatu ressurss, mille mineraalsed varud on piiratud. Kuna maailma kasvava 
elanikkonna toiduga varustamine on hädavajalik, siis suureneb muudest allikatest pärineva fosfori 
ringlusesse võtmise vajadus. Lisaks on lämmastikväetiste tootmise meetodid energiamahukad 
ning sellega kaasneb suur kasvuhoonegaaside emissioon, vaatamata tootmistehnoloogiate 
täiustamistele. 

Toitainete taaskasutuse eesmärk on juba süsteemis 
ringluses olevate toitainete optimaalne kasutamine. 
Sõnnik on üks kõige rikkalikum toitainete allikas 
Läänemere piirkonnas. Seetõttu on efektiivne sõnniku 
käitlemine toitainete eduka taaskasutuse võtmeks, 
säilitamaks fosforit tulevastele põlvedele ning 
vähendamaks nii toitainete kadu pinna- ja põhjavette 
kui ka lendumist atmosfääri kasvuhoonegaaside ja 

ammoniaagina. 

Käsitledes sõnnikut kui ressurssi, mitte kui jäädet, tuleb 
taimede väetamisel arvesse võtta sõnniku toitainete 
ja omaduste kogu spektrit. Seepärast on tähtis teada 
sõnniku toitainete sisaldust ja toodetud sõnniku kogust 
nii täpselt kui võimalik.
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Miks on vaja teada sõnniku toitainete sisaldust?
Sõnniku toitainete sisaldus varieerub farmide lõikes, isegi sarnase tootmissuunaga 
loomakasvatusettevõtete vahel. Sõnniku toitainete sisaldus võib eri ajahetkedel varieeruda ka 
ettevõtte siseselt. Erinevused võivad tuleneda näiteks söödaratsioonist ja söötade kvaliteedist, 
toodangutasemest (nt piimatoodang), pidamistehnoloogiast, sealhulgas allapanu ja lisanduva 
vee kogusest ning sõnniku hoiustamise tehnoloogiast. Seetõttu on väga oluline sõnniku kvaliteedi 
ja omaduste teadmine ettevõtte (loomapidamishoone) tasandil. Selleks on kaks võimalust: 
sõnnikuproovide võtmine ja keemiline analüüs või arvutuslik meetod.

Sobivad vahendid tahesõnniku proovide 
võtmiseks on hark (labidas) või tigupuur. 
Kui proovi võtmine toimub tigupuuriga, 

siis sobilikuks proovi võtmise sügavuseks 
on umbes üks meeter.

Enne proovi võtmist tuleb vedelsõnnik ja uriin hoidlas korralikult 
segada. Kindlustamaks täpset keskmist proovi (eriti, kui 

segamine on raskendatud), tuleb proovid võtta erinevatest 
hoidla sügavustest: ülemine, keskmine ja alumine kiht. 

Sõnnikuproovide võtmine 
Sõnnik on heterogeenne materjal. Piisavalt täpse 
proovi saamiseks tuleb kasutada korrektset proovivõtu 
metoodikat. Võimalikult täpsete tulemuste saamiseks 
tuleb proov võtta vahetult enne hoidla tühjendamist või 
laotamist. Alternatiivselt võib sõnnikuproove koguda 
laotamise ajal osaproovidena mitmest koormast 

(tsisternist) koos järgneva osaproovide segamisega, 
saamaks analüüsitav keskmine proov. Meetod on 
sageli hea täpsusega, kuid ei võimalda väetise kohest 
normidekohast doseerimist. Tulemusi saab siiski kasutada 
mineraalväetiste lisakoguste arvutamiseks.

Sõnnikuhoidlas tuleb erinevatest kohtadest võtta 8 – 10 osaproovi, 
segada need omavahel kokku ning võtta sellest üks keskmine 

proov, mahuga umbes 1 liiter. Osaproove tuleb võtta erinevatest 
kohtadest ja sügavustelt, mitte ainult ülemisest kihist.

Tahe ja pooltahe sõnnik (ei ole pumbatav/kuivaine >15%)

Vedelsõnnik või uriin (pumbatav/ kuivaine < 15%)

Osaproove tuleb võtta 5 – 10. 
Koondproov, mahuga 1 liiter, tuleb võtta 
omavahel kokku segatud osaproovidest.

Proovianum tuleb koheselt sulgeda 
ning kuni laborisse saatmiseni 

paigutada jahedasse (+1 kuni +5 °C). 
Proovi võib ka külmutada. 

Fotod: Åsa Myrbeck
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Üldlämmastik (N)

Lahustuva N või 
ammoonium N (NH4-N) sisaldus

Üldforfor(P)

Üldkaalium (K)

Kuivaine

Mahukaal

Muud toitained

Sõnnikuproovi keemilise analüüsi tulemuste tõlgendamine

Kalkulaator sõnniku koguse ja toitainete sisalduse arvutamiseks 
ettevõtte või loomapidamishoone tasemel

ARVUTUSVAHEND-KALKULAATOR 
Õigete tulemuste saamiseks on vajalikud täpsed algandmed. 

Arvutusvahendit on soovitatav kasutada ainult siis, kui kõik 
vajalikud algandmed on saadaval. Vajalik teave hõlmab järgmist:

• Täpne söödakogus ja koostis loomagruppide lõikes

• Loomade jõudlusnäitajad (piim, juurdekasv, munad).

• Loomade arv loomagruppides 

• Karjatamine

• Pidamistehnoloogia, sealhulgas info allapanumaterjalide ja 
sõnnikule lisanduva vee kohta

• Sõnniku hoiustamise viis (katmise meetod)

• Keskmine sademete hulk, mm

Sõnniku kogust ja toitainete sisaldust 
saab arvutada massi bilansi (sisendite ja 
väljundite vahe) alusel. Paljudes riikides 
on sõnniku omaduste iseloomustamiseks 
olemas riiklikud keskmised 
standardväärtused, kuid ettevõttepõhises 
kalkulatsioonis võetakse arvesse ka 
erinevusi ning seega saadav informatsioon 
on täpsem. Arvutuse õigsuse huvides 
peavad algandmed farmi, loomade, 
söötmise jms kohta olema võimalikult 
täpsed.

Projekti raames on välja töötatud 
farmipõhine arvutusvahend (kalkulaator), 
mis on vabavara ja veebis kättesaadav. 

Tulemused naturaalkaalu või kuivainesisalduse kohta
Sõnnikuanalüüsi tulemused (toitainete sisaldus) võivad olla esitatud erinevalt, 
näiteks naturaalkaalust või kuivaine sisaldusest lähtuvalt. Kui tulemused on toodud 
kuivaines (kg/kg KA), saab andmed naturaalkaalule teisendada nii:
Tulemus naturaalkaalu kohta = Tulemus kuivaines x (kuivaine %/100)
Tulemuseks saadakse toitaine sisaldus naturaalkaalu kohta kg/kg.
Kui korrutada saadud tulemus 1000-ga, siis saadakse toitaine sisaldus kg-des  tonni 
sõnniku kohta.

Üldlämmastik (N)
Koosneb orgaaniliselt seotud ja lahustunud, enamasti ammoonium (NH4-N), 
lämmastikust. Lämmastiku seotus orgaanilise ainega on tahesõnnikus suurem 
kui vedelsõnnikus. See vabaneb mineraliseerumise tagajärjel aeglaselt ja seetõttu 
pikema kasvuperioodiga põllukultuurid  (heintaimed, allakülvi/vahekultuuriga 
teraviljad, mais või suhkrupeet) kasutavad seda paremini kui näiteks lühema 
kasvuperioodiga teravili.

Lahustunud- või ammoonium (NH4-N) lämmastiku sisaldus 
Sõnnikus olev lahustunud lämmastik on põllukultuuridele vahetult saadaval. 

Üldfosfor (P)  võib olla väljendatud nii  fosfori (P) või P2O5-na , kus P = 0,436 x P2O5

Üldkaalium (K)  võib olla väljendatud nii kaaliumi (K) või K2O -na, kus K = 0,830 x K2O
Kuivaine väljendatakse tavaliselt protsentides (%), sellest ülejäänud osa 

moodustab vesi.
Mahukaal 
Enamikel juhtudel on vedelsõnniku ja uriini mahumass 1 tonn m3 kohta. Tahe-, 
pooltahe- (poolvedel-) ja sügavallapanusõnniku mahumass on suure varieeruvusega, 
sõltudes näiteks allapanu liigist ja selle kogusest. Enamasti on poolvedelsõnniku 
mahumass umbes 900 kg/m3, tahesõnnikul 700 – 800 kg/m3 ja sügavallapanusõnnikul 
vastavalt 350 – 600 kg/m3.

Muud toitained
Teiste makrotoitainete (Ca ja Mg) ning mikrotoitainete (Cu, Mn, Zn ja Na) sisalduse 
analüüs annab olulist teavet nende sisalduse kohta kasutatavas sõnnikus.
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Väetamise planeerimine vastavalt põllukultuuride 
vajadusele ning mulla viljakusele
Toitained on põllukultuuride kasvatamiseks hädavajalikud. Seepärast peab väetamine olema kõlvikute 
lõikes hästi planeeritud, olemaks kindel taimede kasvuks möödapääsmatult vajalike toitainete 
olemasolus. Tuleks vältida ka üleväetamist, kuna see raiskab ettevõtete ressursse, alandab toitainete 
kasutamise efektiivsust ning põhjustab negatiivset mõju keskkonnale.

Väetamise planeerimine:  1. Mulla analüüs ►  2. Taimede toitainete vajadus  ►  3. Väetamine sõnnikuga  ►  4. Vajadusel lisaväetamine 
mineraalväetistega

1. Mulla keemiline analüüs

Mullas sisalduvate toitainete sisaldus on 
väetamisplaani aluseks. Mullaviljakuse analüüsi 
tulemused annavad ülevaate ka makro- (P, K, Mg, 
Ca, S) ja mikrotoitainete (Fe, Cu. Mn, Zn, B, Mo, Cl) 
vajaduse kohta.

LISAINFORMATSIOON

Üksikasjalikumat infot mullaanalüüsi tulemuste 
tõlgendamiseks võib leida riiklikest juhenditest 
või saada põllumajandusettevõtteid nõustavatelt 
organisatsioonidelt. 

2. Põllukultuuride toitainete vajaduse määramine

Järgmine samm väetamise kavandamisel on 
põllukultuuride toitainete vajaduse hindamine. 
See sõltub põllukultuuri liigist, sordist, realistlikust 
saagikuse prognoosist, saagi kasutamise eesmärgist 
jne. 

Kui planeeritakse  lämmastikuga väetamist, on 
soovitav võtta aluseks standardne soovituslik 
lämmastiku kogus, mis sõltub eeldatavast 
põllukultuuri saagikusest. Iga põllu võimalik 
saagikus põhineb mullaviljakusel, samas 
omavad kasvuperioodi ilmastikutingimused 
lõppsaagikusele samuti suurt mõju. Hindamaks 
väetamiseks sobilikke toitainete koguseid, on 
kasulikuks infoallikaks ka eelnevate aastate 
toitainete bilansid.

NB

Planeerides lämmastikuga väetamist on oluline arvestada 
ka eelvilja mõjuga, s.t kui palju lämmastikku on jäänud 
mulda pärast viimase saagi koristamist. Sõnniku 
pikaajaline kasutamine suurendab mulla orgaanilise aine 
sisaldust ning lämmastiku aastakeskmist eraldumist. 
Seda tuleb väetamise kavandamisel samuti arvestada.

LISAINFORMATSIOON

Soovituslikku infot taimede (lämmastikuga) väetamise 
kohta võib leida riiklikest juhenditest. 
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3. Väetiste valimine, alustades väetamist sõnnikuga ning lähtudes 
lämmastiku ja fosfori kasutamisele seatud piirangutest
Kui väetamiseks vajalike toitainete kogused on 
kalkuleeritud, tuleb valida sobivad väetised. Ettevõtte 
tasandil algab planeerimine sellest, kuidas sõnnikus 
olevad toitained saaksid kõige paremini ära kasutatud.

Sõnnikus sisalduvad toitainete kogused, mis 
on ettevõttes saadaval, võib arvutada riiklike 
standardväärtuste  või  sõnnikuproovi keemilise 
analüüsil tulemuste põhjal. Tähelepanu tuleb pöörata 
sellele, et sõnniku toitained ei ole põllukultuuridele 
täies ulatuses kohe omastatavad. Olenevalt sõnniku 
tüübist, võib orgaaniliselt seotud toitainete osakaal 
ja seega nende vabanemise kiirus olla muutlik ning 
arvestama peab toitainete mineralisatsiooniga. 
Näiteks, lämmastik on esimese aasta jooksul taimedele 
kättesaadav vaid osaliselt.

Hea lähtepunkt väetamisplaanide koostamisel ning 
sõnniku kasutamiseks sobilike põldude leidmisel võiks 
olla mulla fosfori sisaldus. Sõnnikut tuleks kindlasti 
kasutada põldudel, kus mulla fosforisisaldus on 
madalaim, arvestades nii taimede fosforivajadust ning 
mitte ületades lämmastikuga väetamise määra.

NB

Sõnniku toitainete sisaldus on harva 
põllukultuurile optimaalne. 

Võrreldes lämmastikuga on sõnnikus enamasti 
liiga palju fosforit ja kaaliumi, s.t taimiku 
lämmastikuvajadus tuleb katta teiste väetistega. See 
sõltub ka sõnniku tüübist – näiteks veisesõnnikus on 
rohkem kaaliumi ja vähem fosforit kui seasõnnikus. 
Üldine väetamine peaks lähtuma põllukultuuride 
toitainete vajadusest ning sõnniku ja mulla toitainete 
sisaldusest.

4. Toitainete koguste täiendamine

Kui ettevõttes olemasoleva sõnniku toitainetest 
ei jätku põllukultuuride väetamiseks piisavalt, 
on täiendavaks väetamiseks mitmeid erinevaid 
võimalusi. Saadaval on ühe või mitme toimeainega 
nii mineraal-  kui ka orgaanilisi väetisi. Lämmastiku 
vajaduse katmisel tuleb arvestada ka liblikõieliste 
lämmastiku sidumise võimet. 

Saadaval on mitmesuguseid orgaanilise 
päritoluga väetisena taaskasutatavaid 
materjale
• biogaasijaamadest saadud kääritusjääk (digestaat) 

– otse või separeerituna vedelaks ja tahkeks 
fraktsiooniks 

• erineva orgaanilise päritoluga kompost 

• lihakombinaadi kõrvalsaadused – liha- ja kondijahu 

• erinevat orgaanilist päritolu kuivatatud ja 
granuleeritud väetised 

• õlleraba 

• puutuhk 

• ammooniumsulfaat, mis tekib  ammoniaagi 
eemaldamisel (loomapidamishoone) õhust 
happeskraberitega

• membraantehnoloogiate abil saadud toitainete 
kontsentraadid 

• struviit (magneesiumammooniumfosfaat)
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Toitainete kadude vältimine  
loomapidamishoones

Söötmise optimeerimine
Sageli söödetakse põllumajandusloomadele soovituslikest 
määradest kõrgema toitainesisaldusega ratsioone, vältimaks 
toitainete defi tsiidist tulenevat toodangu kadu. Paraku ei suuda 
looma organism omastada liigseid toitaineid ja väljutab need 
sõnnikuga. Selle tulemusena sööta raisatakse ning tekib rohkem 
sõnnikut.

Erinevas kasvu- ja sigimistsükli faasis olevatel produktiivloo-
madel on erinev toitainete tarve. Loomade grupeerimise ja in-
dividuaalse söötmisega on võimalik vähendada lämmastiku ja 
fosfori ülesöötmist. Liigsed toitained väljutatakse sõnnikuga. 

Pidamistehnoloogiad
Ammoniaagi lendumist sõnnikust mõjutavad temperatuur, 
sõnnikuga saastunud pinna suurus ja happelisus (pH). 
Ülalmainitud teguritest lähtuvalt on ammoniaagi lendumist 
loomapidamishoonetest võimalik vähendada. Üheks 
sobivaks meetmeks on õhuga kontaktis oleva sõnniku pindala 
vähendamine regulaarse ning võimalikult sagedase sõnniku 
eemaldamisega.

Lämmastiku emissiooni 
vähendamise võimalused
• Loomapidamishoone koridoride ja 

käiguteede regulaarne puhastamine

• Uriini efektiivne eemaldamine

• Restpõrandate regulaarne puhastamine

• Õhuvahetuse vähendamine 
sõnnikukanalites

• Õhutemperatuuri alandamine

• Piisav allapanumaterjali kasutamine

Soovitused ja vahendid fosfori 
ja lämmastiku eritumise 
vähendamiseks
• Põllumajandusloomade söötmisel tuleks 

vähendada imporditud proteiinsöötade 
osatähtsus ning kasutada toorproteiini 
allikana kodumaiseid proteiinsöötasid, 
sigade ja lindude söötmisel võiks  
sojajahu asendada tööstuslikult toodetud 
aminohapetega.

• Sigade ja lindude söötmisel tuleks 
vähendada ettevõttesse sisse toodud 
mineraalse päritoluga fosfori kasutamist, 
asendades söödafosfaadid mikrobiaalse 
fütaasiga. 

• Piimalehmade söötmisel tuleks jälgida 
optimaalset energia- ja proteiini suhet 
ratsioonis.

• Mitmefaasiline söötmine on vahend, mis 
tagab looma eale ning tootmisperioodile 
vastava söötmise, loomale vajadustele 
vastava toitainete tarbe katmise, 
optimaalse toodangu ning vähendab 
terviseprobleemide riski. 

• Sigade söötmisel tuleks kasutada 
vedelsöötasid parandamaks fosfori ja 
proteiini seeduvust organismis.

Kuna madalamatel temperatuuridel on ammoniaagi lenduvus 
väiksem, aitab loomapidamishoone sisetemperatuuri 
alandamine ja ventilatsiooni optimeerimine (arvestades 
loomade heaolu) ammoniaagiheidet vähendada. Heite 
vähendamiseks rakendatakse ka sõnniku jahutamise või 
hapestamise tehnikaid. 

Ammoniaagi- ja lõhnaheite vähendamise eesmärgil 
kasutatakse loomapidamishoonest väljuva õhu puhastamiseks 
happeskrabereid ja biofi ltreid.

Foto: Airi Kulmala
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Toitainete kao vähendamine sõnniku 
ladustamisel 

Ohutud sõnnikuhoidlad
Tahesõnnikut tuleks hoiustada lekkekindlate põrandate ja seintega hoidlates. Vedelsõnniku hoiustamiseks 
sobivad tugevatest materjalidest mahutid, mis on lekkekindlad ja vastupidavad sõnniku käitlemisega kaasnevatele 
mõjutustele. Sõnnikuhoidla katmine vähendab ammoniaagi ja metaani kadusid. Kõige efektiivsemad sõnnikuhoidla 
kattetüübid emissioonide vähendamiseks on tihe kaas ning jäik- või telkkatus. Nii tahe- kui ka vedelsõnnikuhoidlate 
katmine takistab sõnniku segunemist vihmaveega, mis vähendab vajaminevat sõnnikuhoidla mahtu ja alandab 
sõnniku laotamisega seotud kulusid.

Piisava mahutavusega hoidla
Õige suurusega hoidla olemasolu võimaldab farmeril valida  sõnnikulaotamiseks sobivaima aja. Piisava mahutavuse 
korral esineb harva juhuseid, kus hoidlat tuleb tühjendada ning sõnnikut põllule vedada selleks mittesobival ajal. 
Sõnnikut tuleks laotada siis, kui põllukultuurid on aktiivses kasvufaasis. Sellega viiakse sõnniku toitainete omastamine 
maksimumini. Seetõttu on sõnniku laotamiseks parem aeg kevadel ja suvel võrreldes sügisesega. 

Foto: Torkild Birkmose, SEGES
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Oluline on sõnniku laotamise ajastamine

Põllukultuuride toitainete vajadus varieerub kasvuperioodi jooksul, olles on suurim varajases kasvufaasis.

Soovitused
• Sõnniku laotamisel tuleb lähtuda õigest 

ajastusest, vajadusepõhistest kogustest ja 
ühtlasest doseerimisest kogu kõlviku lõikes. 

• Tahesõnnik tuleb pärast laotamist võimalikult 
kiiresti mulda viia. 

• Vedelsõnnik tuleb pärast põllule laotamist 
võimalikult kiiresti mulda viia juhul, kui 
seda pole mulda sisestatud (injekteeritud), 
hapestatud või laotatud kasvavale taimikule.

• Täpseima tulemuse saavutamiseks on 
soovitatav kasutada täppistehnoloogiaid, mis 
arvestavad põllu ruumilisi eripärasid ja biomassi 
andmeid

Teenuse tellimine
• Sõnniku laotamise teenuse sisseostmine võib tagada  

aja kokkuhoiu (mitte alati) ja kaasaegsete, tõhusate 
ning keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutamise.

• Teenuse sisseostmine on enamasti säästlikum 
kui investeeringute tegemine masinapargi 
uuendamiseks ning lisaks võimaldab see põllumehel 
keskenduda teistele töödele.  

Sõnniku ja teiste väetiste laotamine 
Väetamise ajastus ja laotamise meetod on sama olulised, kui täpne toitainete koguste arvestamine. 
Vältides põldude väetamist ebasobival ajal on keskkonnariskid väiksemad ning paraneb 
põllukultuuride saagikus ja kvaliteet. Väetamise viisi valik sõltub põllukultuurist, väetise tüübist ja 
väetamise ajast. 

Kevadine laotamine   
on toitainete ärakandeks madalaima 
riskiga. Ilmastikutingimused on 
siiski ohuallikaks, kuna tugevad 
vihmad võivad põhjustada toitainete 
leostumist. Kui muld on veel 
liiga niiske, esineb samuti mulla 
tihenemise risk.

Mitmekordne laotamine mulla 
pinnale     
põhjustab fosfori akumuleerumist 
mulla ülemisse kihti. See suurendab 
fosfori ärakande ohtu pinnaseveega. 
Efektiivseim viis nimetatud ohu 
vältimiseks on väetamine vahetult 
enne külvi.

Sügisene laotamine   
võib suurendada toitainete 
kadusid nii pinnasevee 
ärakandena  kui ka leostumise 
tulemusena. Kui kõlvik on 
taimkatteta, siis suureneb 
toitainete kao risk erosiooni 
tagajärjel. 
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Sõnniku laotamise tehnoloogiad 

Paisklaotus
 + väikesed kulud
 + suur jõudlus
 – ebaühtlane doseerimine
 – kõrge ammoniaagi- ja lõhnaheite 

oht
 – hügieenirisk (rohusöötade 

tootmisel
 – ei ole soovitatav kõrge toitainete 

kao tõttu
 – osades riikides keelatud

 ! Vajalik on sõnniku muldaviimine

Lohisvooliklaotus
 + lihtne käitlemine
 + suur töölaius
 + ühtlane doseerimine
 – suhteliselt kõrge ammoniaagi- 

ja lõhnaheite oht (ammoniaagi 
emissiooni saab alandada 
vedelsõnniku hapestamisega)

 ! vajalik on sõnniku muldaviimine 
(taimkatteta mullale laotamisel)

Sisestuslaotus
 + madal ammoniaagi- ja 

lõhnaheite oht
 + hea hügieenitase
 + võimalik viia sõnnikut mulda 

erinevatele sügavustele
 + ühtlane doseerimine
 – võrdlemisi kitsas töölaius
 – raske tehnika, pinnase 

tihenemise oht

Tahesõnniku laotamine

Erinevad tahesõnniku laotamise tehnikad

Vedelsõnniku laotamine

Laotamine vooliktoitelise süsteemiga
 + kerge tehnika, minimaalne mulla tihenemise oht
 + saab ühendada nii lohisvoolik- kui ka injektorlaoturitega
 – vooliksüsteemi paigaldamine on lisatöö, väikesel põllul ebapraktiline

Horisontaalbiitritega 
laotur
 – ebaühtlane toitainete 

doseerimine
 – väike töölaius

Püstbiitritega laotur
 + ühtlasem toitainete 

doseerimine
 + suurem töölaius

Horisontaalbiitrite ja laotusketastega laotur
 + eriti hea töölaius
 + hea doseerimise täpsus väikeste sõnniku koguste korral

Pooltaheda (poolvedela) sõnniku laotamist võimaldavad lekkekindla 
kasti ja tagumise luugiga tahesõnnikulaoturid. 

Foto: Sakari Alasuutari Foto: Sakari Alasuutari Foto: Kaisa Riiko

Foto: Kaisa Riiko
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Toitainete bilansi arvutamine
Bilansi arvutamine on vahend toitainete voogude jälgimiseks ettevõttes. Toitainete bilansi 
arvutamine annab informatsiooni väetamise kavandamiseks ning tõstab ettevõtte kasumlikkust. 
Toitainebilanss võimaldab ettevõtjal näha toitainete kasutamise efektiivsust ettevõtte põhiselt ja 
aitab kindlaks teha toitainete kao riskifaktoreid.

Toitainete bilansse on võimalik arvutada erinevatel tasemetel: terve ettevõtte, põllu või ka 
loomakasvatuse tasandil. Bilansse saab arvutada ka suuremate piirkondade või kogu riigi kohta. 
Kõige sagedamini arvutatakse lämmastiku, fosfori ja kaaliumi bilanssi.

Ettevõtte bilanss

Ettevõtte toitainete bilanss (tuntud ka kui taluvärava bilanss) arvutatakse ettevõttesse sisse toodavate ja ettevõttest 
välja viidavate toitainete vahena. Ettevõttesse sisse toodavad toitained võivad pärineda väetistest, söödast, 
sisseostetud loomadest ja seemnest. Toitaineid viiakse ettevõttest välja loomade toodangu, teravilja, õli sisaldavate 
seemnete, juurviljade, sõnniku (juhul, kui see müüakse või antakse ära) ja loomade müügi kaudu. Ettevõtte bilanss 
annab ülevaate toitainete kasutamise efektiivsusest. 

Loomapidamishoone bilanss
Loomapidamishoone bilanss on loomakasvatussaaduste tootmist iseloomustav toitainete bilanss. See näitab 
loomsete saaduste tootmise efektiivsust ja seda, kui palju sööda lämmastikust, fosforist ja kaaliumist jõuab sõnnikusse. 
Sisenditeks võivad olla sööt, elusloomad ja allapanumaterjal ning väljunditeks vastavalt piim, liha, munad ning surnud 
ja elus loomad. Osa lämmastikust lendub alati ammoniaagina, mille tõttu sõnniku lämmastikusisaldus langeb.  

Toitained ettevõttesse 
• väetised
• sööt
• sisseostetud loomad
• seemned

Toitained ettevõttest välja 
• loomakasvatussaadused
• teravili, õli sisaldavad seemned, juurviljad jm
• sõnnik (müüdud või ära antud) 
• müüdud loomad

Toitained loomapidamishoonesse
• sööt
• elusloomad
• allapanumaterjal

Toitained loomapidamishoonest välja
• piim
• liha
• munad
• surnud ja elus loomad
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Toitainete bilansi tõlgendamine

Toitainete bilanssi saab kasutada toitainete kasutamise efektiivsuse mõõdupuuna nii põllu kui ka ettevõtte tasandil. 
Paljudes riikides on vastavad referentsväärtused välja arvutatud (nt konsulentteenistuste poolt). Referentsväärtusi on 
toodud nii põllukultuuride kui ka  mullatüüpide lõikes. 

Saamaks õiget ettekujutust keskmistest toitainete voogudest, peaksid bilansid olema arvutatud mitmel järjestikusel 
aastal, kuna aastabilansid on mõjutatud ilmastikuoludest põhjustatud saagikuse varieeruvusest. 

Liigne toitainete ülejääk on nii majanduslikult kui ka keskkonna seisukohalt kahjumlik. Positiivne mullapinna bilanss 
koos toitainete ülejäägiga näitab seda, et saagiga on põllult eemaldatud vähem toitaineid kui väetistega lisatud. 
Kui bilanss on negatiivne (esineb toitainete defi tsiit), siis on saagiga eemaldatud toitainete kogus  eelnevalt lisatud 
kogusest suurem. Selline olukord võib olla aktsepteeritav juhul, kui ettevõttes on palju põlde, kus fosforisisaldus 
mullas on kõrge, harilikult pole see aga pikemas perspektiivis jätkusuutlik.

Toitained põllule
• Väetised (kaubandusest, sõnnik jne)
• Seemned
• N2 -sidumine (liblikõielised
• Sadestumine atmosfäärist

Toitained põllult
• Saak (teravili, silo jne)
• Karjamaal söödud rohi
• Kõrvalsaadused (nt põhk)

Mullapinna või põllu bilanss
Mullapinna või põllu bilanss arvutatakse põllule lisatud ja saagikoristusega eemaldatud toitainete vahena. Kui 
põllukultuuride jääke (näiteks põhk) kogutakse, siis tuleks ka seda  eemaldatud toitainete kontekstis arvesse võtta. 

Fosfori ja kaaliumi puhul näitab mullapinna bilanss, kuidas sisendid on seotud väljunditega. Seda võib kasutada 
koos mulla omaduste kaardistamisega, vältimaks pikemas perspektiivis põldude kurnatust või nimetatud toitainete 
puudujääki. Lämmastiku puhul annab bilansi arvutamine  teavet peamiselt lämmastiku kasutamise efektiivsuse kohta. 
Mullapinna bilansi arvutamise üks eesmärkidest on samuti  informatsiooni saamine põldude kohta, kus toitainete 
kasutamise efektiivsus on madal. Sellistel põldudel on toitainete leostumise või mulda kogunemise risk märgatavalt 
suurem ning vastavate meetmete rakendamine probleemi lahendamiseks peaks olema esmatähtis. 
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Ettevõttes on liiga palju sõnnikut?
Sõnnik on väärtuslik toitainete allikas, kui seda kasutatakse õigel ajal, kujul ning kohas. 
Tõhus sõnniku toitainete kasutamine vähendab mineraalväetiste ostu vajadust. Suurtes 
loomakasvatusettevõtetes või intensiivse loomakasvatusega piirkondades toodetakse sõnniku 
toitaineid sageli rohkem kui põllukultuurid antud piirkonnas vajaksid. Lisaks võivad sõnniku 
toitainete kasutamist piirata regulatsioonid, mille eesmärgiks on negatiivsete keskkonnamõjude 
vältimine.

Mida teha, kui sõnnikut tekib liiga palju?
• Koostöö intensiivistamine taimekasvatusettevõtetega, kes saaksid osa sisseostetavatest 

mineraalväetistest asendada sõnnikuga

• Liigse toitainete sissetoomise vältimine, söödaratsioonide optimeerimise kaudu

• Sõnniku transportimine toitainete vaeguses mullastikuga piirkondadesse

Koostöö
Kui piirkonnas on 
põllumajandusettevõtteid, kus 
esineb mineraalväetiste sisseostmise 
vajadus, siis omavaheline 
koostöö on heaks lahenduseks. 
Asendades mineraalväetised 
sõnnikuga, lisandub pinnasesse 
lisaks toitainetele ka väärtuslikku 
orgaanilist materjali. Samuti 
saavad taimekasvatusettevõtted 
toota loomasööta. Mõnikord 
hõlbustab koostööd ka farmist 
kaugemal asuvate sõnnikuhoidlate 
kasutamine. 

Söötmisstrateegia
Loomade söötmine tuleks 
optimeerida toitainete tarbega 
vastavalt. Ülesöötmine pole 
kasulik loomale ega keskkonnale 
ning vähendab ettevõtte 
kasumlikkust. Selle tulemuseks 
on rooja ja uriini koguse 
suurenemine. Sööda toitainete 
kasutamise efektiivsust saab 
parandada söödalisanditega, 
näiteks fütaasi söötmine sigadele 
ja lindudele suurendab fosfori 
seeduvust.

Transport ja töötlemine
Aeg-ajalt võib tekkida vajadus 
transportida sõnnikut kaugemale. 
Vedelsõnniku kuivainesisaldus on 
madal ja seetõttu on transport 
ebaökonoomne. Tahesõnniku 
transport kaugemale on mõnevõrra 
ökonoomsem.

Põllumajandusettevõtetes ja 
piirkondades, kus sõnniku ülejääk 
on probleemiks, tasub kaaluda 
erinevaid sõnniku töötlemise 
viise. Tehnoloogia valik sõltub 
sõnniku kogusest ja tüübist ning 
sellest, kui kaugele sõnnik tuleb 
transportida. Erinevad tehnoloogiad 
annavad erineva lõpptulemuse. 
Taimekasvatusettevõtetes sõnniku 
või selle töötlemise saaduste 
kasutamise suurendamiseks tuleks 
välja arendada vastavad teenused.

Foto: Ylihuhtalan tila Oy 
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Mehhaaniline separeerimine
Vedelsõnnik (või digestaat) eraldatakse tahkeks ja vedelaks fraktsiooniks 
kruvipressi, trummelfi ltri või tsentrifuugiga. Taimedele koheselt omastatav 
lämmastik jääb enamasti vedela fraktsiooni koostisesse. Orgaaniline aine ja 
orgaaniliselt seotud lämmastik ning fosfor koguneb tahkesse ossa. Enamasti 
sisaldab tahke fraktsioon rohkem fosforit kui töötlemata vedelsõnnik. Tahke 
fraktsiooni fosfori sisaldus sõltub separeerimise tehnoloogiast ning sellest 
tulenevalt võib osutuda oodatust madalamaks. 

Sõnniku töötlemine 
Sõnniku töötlemise motiivid:
• Ladustamist ja laotamist vajava sõnniku koguse 

vähendamine  (kompostimine, vedelsõnniku separeerimine)

• Toitainete kättesaadavuse ja kasutamise efektiivsuse 
parandamine (anaeroobne kääritamine, separeerimine)

• Energia tootmine (biogaasi või soojuse tootmine)

• Sõnniku laotamise tehniline lihtsustamine  (vedelsõnniku 
separeerimine)

• Allapanumaterjali tootmine (veiste vedelsõnniku 
separeerimine)

• Sõnniku toitainete transpordi lihtsustamine ning odavamaks 
muutmine (kompostimine, vedelsõnniku separeerimine)

NB

Sõltumata 
töötlemistehnoloogiast on 
sõnniku toitained olemas ka 
töötlemissaadustes.

 

Foto: Kaisa Riiko 

Foto: Sari Luostarinen

Foto: Kaisa Riiko 

Anaeroobne kääritamine (biogaasi tootmise tehnoloogia)
Anaeroobne kääritamine on orgaanilise aine mikrobiaalne lagundamine 
biogaasiks ja digestaadiks. Biogaasiga on võimalik asendada teisi energiaallikaid, 
digestaati (sisalda kõiki algmaterjali toitaineid) saab kasutada otse põllul või 
rafi neeritud väetiste substraadina. Kääritusjäägi eelisteks on ka taimedele 
paremini  omastatav lämmastik ja (oletatavalt) vähenenud haigustekitajate 
osakaal. Ammoniaagi lendumise risk digestaadi ladustamisel ja laotamisel ning 
metaani kaod kääritamisel tuleb viia miinimumini.

Kompostimine
Kompostimine on sõnniku toitainete mikrobiaalne lagundamine aeroobses 
keskkonnas, mis muudab sõnniku ühtlasema konsistentsiga huumuselaadseks 
mullaparandusaineks. Kasutatakse erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, näiteks 
trummel-, kuhi-, tunnel- või torukompostimine. Kompostimise käigus aurustub 
palju vett ja laguneb hulgaliselt orgaanilist ainet, mis vähendab oluliselt 
sõnniku ning sellest tulenevalt ka transpordi mahtu. Sõnniku mahu vähenedes 
kontsentreeruvad selles sisalduvad fosfor, kaalium ja mikrotoitained. Samuti 
väheneb kahjulike mikroobide, patogeenide ja umbrohuseemnete arv. 
Kompostimise käigus võib hulgaliselt  lämmastikku lenduda või leostuda. Seega 
peaks kompostimine toimuma lekkekindlatel platsidel või hoonetes (seadmetes), 
kus lendunud lämmastikku on võimalik koguda. 

Sõnniku töötlemise tehnoloogiate näiteid ettevõttes
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