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Rohumaade liigvähene väetamine on viinud taimetoiteelemendid mullas defitsiiti ja see 

limiteerib  rohusöötade saagikust. Uurimustöö eesmärgiks oli selgitada väävelhappega 

hapestatud veise vedelsõnniku mõju püsirohumaa saagikusele ja taimetoitainete sisaldusele 

mullas. Uurimustööle seati kolm hüpoteesi: 1) Hapestamine vähendab veise vedelsõnnikus 

lämmastiku kadu ning seoses sellega suureneb lämmastiku sisaldus mullas. 2) 

Väävelhappega hapestatud veise vedelsõnniku kasutamine suurendab väävli sisaldust mullas 

ja vähendab mulla pH-d. 3) Hapestatud veise vedelsõnniku  kasutamisel suureneb 

püsirohumaa saagikus.  

Katse rajati 2017 aastal. Väetamise otsemõju hinnati 2017. ja järelmõju 2018. aastal. Katses 

võrreldi mulla toitainete sisaldust ja saagikust neljas erinevas katsevariandis– kontroll 

(väetamata), 70  kg N ha-1 mineraalväetis, veise vedelsõnnik ja väävelhappega hapestatud 

veise vedelsõnnik.  

Mulla toitainete sisaldus määramiseks võeti 2017. ja 2018. aastal erinevatel aegadel kõigist 

katsevariantidest mullaproovid.  

Saagikust võrreldi igal saagikoristuse hetkel erinevate väetusvariantide vahel. Esimesel 

katseaastal muutus mulla toitainete sisalduses usutavalt väävli osakaal. Kuid järelmõju 

hindamise aasta vegetatsiooniperioodi alguseks ei olnud katsevariantide mulla väävli 

sisaldus enam usutavalt erinev. Katse tulemustel leiti, et veise vedelsõnniku hapestamine 

väävelhappega ei mõjutanud rohumaa saagikust ega ka mulla N sisaldust ning pH-d. 

Katseala muld oli väga viljakas (Corg 5 ja Nüld 0,44), mis võis olla üheks põhjuseks, et otse- 
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ja järelmõju hindamise aastal väetusvariantide vahel statistiliselt usutavaid erinevusi ei 

esinenud. Ka ilmastik oli järelmõju aastal ekstreemselt sademetevaene, seetõttu oli taimede 

toitainete omastamine häiritud ja rohumaa saagikus väga madal. Seega on oluline seda katset 

korrata toitainetevaesemal ja raskema lõimisega mullal. 

 

 

 

Märksõnad: vedelsõnniku hapestamine, väävel mullas, rohumaade väetamine, väävelhape, 

mulla pH 
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Low excessive fertilization of grasslands has led to a shortage of nutrients in the soil and 

limits the yield of grass fodder. The aim of this study was to investigate the effect of cattle 

slurry treated with sulfuric acid on the yield of permanent grassland and on the content of 

nutrients in the soil. Three hypotheses were put forward for the research: 1) Acidification 

reduces the loss of nitrogen in the cattle slurry and as a resultincreases the nitrogen content 

in the soil.  

2) The use of cattle slurry acidified with sulfuric acid increases the sulfur content of the 

soil and lowers the soil pH. 

3) The use of acidified cattle slurry increases the yield of permanent grassland. 

The experiment was established in 2017. The direct impact of fertilization was assessed in 

2017 and the after-effect in 2018. The experiment compared soil nutrient content and yield 

in four different treatments - control (unfertilized), 70 kg N ha-1 mineral fertilizer, cattle 

slurry and cattle slurry treated with sulfuric acid. 
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Soil samples were taken from all experimental variants in 2017 and 2018 at different times 

to determine the nutrient content of the soil. 

Yields were compared between different fertilization options at each harvest time. In the 

first experimental year, the proportion of sulfur in the soil nutrient content changed 

significantly. However, by the beginning of the vegetation period of the year of the impact 

assessment, the soil sulfur content of the treatments was no longer significantly different. 

The results of the experiment revealed that the acidification of cattle slurry with sulfuric 

acid did not affect the yield of grassland or the N content and pH of the soil. The soil in the 

plot was very fertile (Corg 5 and N tot 0.44), which may have been one of the reasons why 

there were no statistically significant differences between the fertilization options in the 

year of the impact assessment. The weather was also extremely poor in the aftermath, so 

the uptake of plant nutrients was disrupted and grassland yields were very low. It is 

therefore important to repeat this experiment on more nutrient-poor and harder soils. 

 
Keywords:  slurry acidification, sulfur in the soil, fertilization of grasslands, sulfuric acid, 

soil pH 
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Lühendite seletused 

 
Al2(SO4)3 - alumiiniumsulfaat 

As – arseen 

Br – boor 

Ca – kaltsium 

Cd – kaadmium 

CH3COOH – etaan ehk äädikhape 

CH4 – metaan 

CO2 – süsinikdioksiid 

Corg– orgaaniline süsinik 

Cr – kroom 

C3H6O3 - piimhape 

C6H8O7 - sidrunhape 

HCl – vesinikkloriidhape 

HNO3 – lämmastikhape 

H3PO4 - fosforhape 

K – kaalium 

K2O – kaaliumoksiid 

NH3 – ammoniaak 

KA– kuivaine 

N – lämmastik 

N2O– dilämmastikoksiid 

NH4 – ammoonium 

Ni – nikkel 

NO3– nitraat 

Nüld – üldlämmastik 

P – fosfor 

P2O5 – fosforpentaoksiid 

Pb – plii 

pH – negatiivne logaritm vesilahuse vesinikioonide kontsentratsioonist (mol/l) 

S – väävel 

SO2– vääveldioksiid 
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SO4 – väävelsulfaat 

Zn – tsink 
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SISSEJUHATUS 
 
 

Söödakultuuride vähene väetamine on taimetoiteelemendid rohumaadel viinud negatiivsesse 

bilanssi (Tamm et al. 2009) ja see omakorda limiteerib saagikust (Astover et al. 2006). Eestis 

kasutati 2020 aastal põllumajandusmaade väetamiseks mineraalväetisi 480 053 hektaril, 

sõnnikut 145 855 hektaril ja muud orgaanilist väetist 19 516 hektaril (Statistikaamet PMS645). 

Sõnnikuga väetamine aitab säilitada mullaviljakust ja varustada taimi toitainetega (Matsunaka 

et al. 2006). Samas on loomakasvatusel suur mõju nii õhukvaliteedile kui ka meid ümbritsevale 

keskkonnale kuna loomasõnnikut käideldes lendub palju ammoniaaki (NH3) (Carozzi et al. 

2013). Lämmastiku lendumine oleneb sõnnikukäitlemise tehnoloogiast ja kasutatavast 

tehnikast, vedelsõnniku emissioon  võib ulatuda 11% kuni 56% kogulämmastikust 

(Keskkonnaministeerium et al. 2005). Maailma mastaabis põhjustab 8 – 10,8% 

kasvuhoonegaase just loomapidamine, ainuüksi loomasõnniku osakaal sellest on 1,8% 

(O’Mara 2011). 

Läänemerre jõudvate nitraatide suurimaks osakaaluks peetakse põllumajanduses sõnniku 

käitlemisest tekkinud atmosfääri lendunud ammoniaaki (NH3) (Viil 2019).  Põllumajanduses 

tekkivad NH3 ja SO2 emissioonid aitavad kaasa happevihmade esinemisele. N2O, CO2 ja CH4 

osalevad kasvuhoonegaaside tekkes ning CH3 ja Br lagundavad osooni kihti 

(Keskkonnaministeerium et al. 2005). 

Veisesõnniku kasutamiseks on mitmeid variante. Toota saab biogaasi, mille tootmisjäägiks on 

digestaat ehk veise vedelsõnniku käärimisjääk, mida kasutatakse põllumuldade väetamiseks  

(Matsunaka et al. 2006). Vedelsõnniku erinevad kasutusviisid on veel: separeerimine (vedel ja 

paks koostis eraldatakse), lisaks anaeroobsele biogaasi tootmisele, kus 

ammooniumlämmastikust suur osa viiakse mittelenduvasse vormi, töödeldakse vedelsõnnikut 

ka aeroobselt – õhustamisega kaasneb suur ammoniaagi emissioon. Vedelsõnnikut töödeldakse 

ka keemiliselt ning bioloogiliselt – vähendatakse ammooniumlämmastiku emissiooni, 

suurendatakse vedelsõnniku toitainete sisaldust ja hävitatakse patogeene (Viil et al. 2008). 

Antud magistritööga selgitan väävelhappega hapestatud veise vedelsõnniku mõju püsirohumaa 

saagikusele ning toitainete sisaldusele mullas. 

Antud uurimustöö hüpoteesideks on: 

 1) Hapestamine vähendab veise vedelsõnnikus lämmastiku kadu ning seoses sellega 
suureneb lämmastiku sisaldus mullas. 
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2) Väävelhappega hapestatud veise vedelsõnniku kasutamine suurendab väävli sisaldust 
mullas ja vähendab mulla pH-d. 

3)  Hapestatud veise vedelsõnniku  kasutamisel suureneb püsirohumaa saagikus.  

Uurimustöö teostati EU projekti Baltic Slurry Acidification raames  uurides vedelsõnniku 

hapestamistehnoloogiat Läänemere piirkonnas. Meetodite võimalikku kasulikku mõju 

keskkonnale vähendades loomakasvatuses tekkivat ammoniaagi lendumist ja Läänemere 

eutrofeerumist. Taani on loonud ja edukalt rakendanud vedelsõnniku hapestamise meetodid, 

mida saab kasutada nii laudas, hoidlas kui ka põllul. Hapestamiseks on kasutatud erinevaid 

happeid ja soolasid. Eestis läbiviidud püsirohumaa katses kasutati põllul hapestamise meetodit 

ja veise vedelsõnnikule lisati väävelhapet vahetult enne põllule laotamist. Katses hinnati 

rohumaa saagikust ning mulla keemiliste omaduste muutusi. 

Tänuavaldused:  
 
Soovin tänada oma juhendajaid Endla Reintamme ja Liina Edesit suure abi eest lõputöö 

kirjutamise juhendamisel. Lisaks soovin tänada Eesti Taimekasvatuse Instituudi töökat 

Agrotehnoloogia osakonda, kes kaasasid mind katsete teostamisele ja andmete kogumisele. 
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KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1. ROHUMAAD JA VÄETAMISE NÕUETE ÜLEVAADE 
 
 
1.1. Rohumaade klassifikatsioon ja pindala Eestis 
 
Rohumaaks nimetatakse põllumajanduslikku maad, kus kasvatatakse heintaimi sööda tootmise 

eesmärgil (pikk.ee/rohumaaviljelus.2022).  

Rohumaid liigitatakse kolme suuremasse kategooriasse: looduslikud rohumaad, 

poollooduslikud rohumaad ja kultuurrohumaad. Looduslike rohumaade saagikust ei ole 

inimene mõjutanud ja taimik kasvab hooldamiseta. Poollooduslikel rohumaadel ei ole enam 

otsest põllumajanduslikku tootmist. Kasutatakse ebaregulaarselt karjatamiseks ja niitmiseks. 

Kultuurrohumaal kasvab inimtegevuse tagajärjel nii uuskülvi kui pealtparandamise kaudu 

kõrge toiteväärtusega taimik, mis on väga hea loomasöödaks (Viiralt et al. 2014). 

Kultuurrohumaad jagunevad lühiajalisteks rohumaadeks ja püsirohumaadeks 

(pikk.ee/püsirohumaade säilitamine). Püsirohumaadeks loetakse rohumaid mis ei ole viis või 

rohkem aastat olnud seotud põllumajandusliku külvikorraga (pikk.ee/püsirohumaade 

säilitamine). Püsirohumaade säilitamine põllumajandusmaastikes tagab mõjusa integreeritud 

taimekaitse ja mitmekesiste loodushüvede säilimise põllumajanduses (Helm et al. 2020). 

Püsirohumaa pindala osakaal  põllumajandusmaast ei tohi väheneda üle 5%. Euroopa 

komisioni määrusega tekib püsirohumaade tagasirajamis kohustus, kui rohumaade osakaal 

võrreldes põllumajandusmaa pindalaga väheneb üle 5% (Kärssin 2020). Tõhusaim meetod 

elurikkuse säilitamiseks ja kasvavate liikide variatiivsuse tagamiseks on pärandniitude 

säilitamine ja rohumaade taastamine (Helm et al. 2020). 

Aastatel 2017–2021 oli rohumaade määr Eestis stabiilses languses, olles vähenenud 4,6% 

(tabel 1). Samas lühiajaliste rohumaade kasvupind on kõikunud (Statistikaamet 2021), seda 

arvatavasti sõltuvalt põlluharijate poolt sisseviidud külvikorrast. 

 

Tabel 1. Sööda tootmiseks ja karjatamiseks rajatud püsi- ja lühiajaliste rohumaade kasvupind 
5 aasta lõikes. 

 Kasvupind, ha 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Püsirohumaad 295 927 294 695 291 659 286 187 282 273 

Lühiajalised rohumaad 114 339 124 580 127 033 124 627 121 701 

Andmed: Stat.ee 
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Eesti rohumaade kasvupind oli 2021 aastal kokku 403 974 hektarit. Millest püsirohumaid 282 

273 ha ja sööda tootmiseks kasutati sellest omakorda 224 334 ha ning hooldatavaid 

püsirohumaid 57 939 hektarit. Lühiajalisi rohumaid oli 121 701 hektarit. Saaki koguti sellelt 

pinnalt 1 419 962 tonni (Statistikaamet PM0281).  

Sobivaimad mullad rohumaade rajamiseks on liivsavi ja saviliiv lõimisega automorfsed ja hästi 

kuivendatud hüdromorfsed, leostunud, leetjad ning näivleetunud ja leetunud mullad. 

Vähesobivateks peetakse põuakartlikke liiva, räha ja koreserikka lõimisega rendsiinasid, 

leostunud, leetjaid ja leetunud muldasid (Kanger et al. 2014) ja turvasmuldasid, mis on halvasti 

lagunenud (Bender 2006). 

Rähkmuldade kasutussobivus kõigub 25–50 boniteedi punktini (Astover 2005). Muldade 

kasutussobivus kultuuride kasvatamiseks sõltub mulla lõimisest. Sellest lähtuvalt võib 

saagikuse erinevus mõnel kultuuril olla 2–3 kordne (Roostalu, 2008). Rähkmuldi esineb 

peamiselt Põhja ning Loode- Eestis ja saartel. Rähkmuldadel kasvatatakse põllukultuure, 

kasutatakse rohumaana ja metsamaana, peamised miinused on põuakartlikkus ja raske 

haritavus suure korese sisalduse tõttu (Astover 2005).  
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1.2. Rohumaade väetamine ja nõuded põllumajandustootjale 
 
Rohumaade liigikusele ja saagi kvaliteedile avaldavad suurimat mõju ilmastik ja väetamine 

(Roostalu, 2008).  

Mida tihedam taimik, seda paremini on muld kaitstud põuasel ajal kuivamise eest. Samuti 

kasutab taimik paremini ära mullas olevaid toitaineid. Rohumaa väetamisega kaasneb 

saagikuse tõus (Geherman et al. 2007). Saagi koristusega eemaldatakse mullast toitained mis 

taim on kasutanud arenguks. Väetamise eesmärk on tagastada mulda samaväärselt toitaineid 

kui saagiga eemaldati (pikk.ee, 2022). Peamiselt sõltub mulla toitainete sisalduse määr mulla 

lõimisest. Liivsavi lõimisega mulla saviosakesed seovad kergesti liikuvaid toitaineid paremini 

kui liivalõimisega ja ei lase neil leostuda (Põllumajandus uuringute Keskus 2017). 

Selleks, et väetada rohumaid vajamineval määral peab teadma mullas sisalduvate toitainete 

kogust, heintaimede liike ja loodetavat saagikust. Oluline on mullaproovide võtmine enne 

väetamist (pikk.ee./rohumaade väetamine ja ... 2022). Kõrrelisterohkel rohumaal sõltub saagi 

suurus antavast lämmastikväetisest. Et tagada niites 14% toorproteiini sisaldus kuivaines on 

minimaalased lämmastikväetiste kogused aas-rebasesaba rohkel rohumaal 130 kg ha-1, 

keraheina rohkel rohumaal 170 kg ha-1. Rohumaad, kus on ülekaalus liblikõielised ei vaja lisa 

lämmastikväetist. Kui liblikõielisi on rohumaal alla 30% taimikust, siis antakse lisa 

lämmastikku 70 – 90 kg ha-1, et säilitada saagikust (Annuk, et al. 1992).  

 

1.2.1.Rohumaade väetamine mineraalväetistega 

 
Põhilised kasutatavad mineraalväetised rohumaal on lämmastik, fosfor, kaalium. N, P, K suhet 

kõrrelisterohkel rohumaal arvestatakse vastavalt P2O5 ning K2O sisaldusele: madal (1:0,6:1,2), 

keskmine (1:0,5:0,7) ja kõrge (1:0,3:0,5). Mikroväetisi antakse pikaaegsetel rohumaadel 4–5 

aasta tagant. Kui rohumaa on väheviljakal, kerge lõimisega mineraalsel mullal, siis tuleb 

väetada ka vaske sisaldava väetisega 30 kg Cu ha-1 (Annuk, et al. 1992). 

Rohumaade väetamisel mineraalväetisega sõltub saagikus mulla aktiivveemahutavusest ja 

nõuetekohasest väetamisest (Roostalu, 2008). Mitmeniitelisel kõrrelisterohkel rohumaal 

jaotatakse lämmastikväetiste andmine niidete vahel. Esimene lämmastiku annus antakse 

kevadel vegetatsiooniperioodi alguses (Annuk, et al. 1992). Kõrsumise lõpp ja loomise algus 

on kõrreliste heintaimede jaoks sobivaim esimese niite aeg (Older 1992). Järgmised 
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lämmastiku annused antakse niidetele järgneval 3–5 päeval. Sügisel viimase niite järel 

lämmastikku ei anta (Annuk, et al. 1992).  

Mineraalväetiste, mis sisaldavad lämmastikku kasutamine on keelatud 15. oktoobrist 20. 

märtsini. Samuti on keelatud mineraalväetise laotamine üleujutatud ning veega küllastunud, 

lumega kaetud või külmunud maapinnale (Veeseadus § 158, 2019). 

 

 

1.2.2. Rohumaade väetamine vedelsõnnikuga  
 
Orgaaniline väetis sisaldab enamjaolt loomset ja taimset orgaanilist ainet. Selleks loetakse 

haljasväetisi, erinevaid komposteeritud jäätmeid, silomahlasid, tahesõnnikut, virtsa ja 

vedelsõnnikut (Rooma et al. 2007). Orgaanilisest ainest vabanevad taimetoitained 

mineralisastiooni tagajärjel järk järgult (Roostalu, 2008).  Sõnnikutüübid klassifitseeritakse 

kuivaine protsendi järgi – tahesõnnik sisaldab kuivainet 20,0 – 24,9 %, poolvedelsõnniks 

sisaldab 8,0 – 19,9 % ja vedelsõnnik alla 7,9 % (Veeseadus § 157, 2019). Tahesõnniku 

keskmine toitainete sisaldus Nüld 4,5 kg t-1, P 1,04 –1,3 kg t-1 kohta olenevalt veiste vanusest ja 

K 2,25–3,9 kg t-1. Virtsas on Nüld 2,6 kg t-1, P 0,5 kg t-1 ja K 3,10 kg t-1 kohta 

(Keskkonnaministeerium et al. 2005). N sisaldus veise vedelsõnnikus on 1 m3 kohta 3,5 kg, P 

sisaldus 0,6 kg, K sisaldus keskmiselt 2,1 kg. Keskmine mikroelementide sisaldus 1 m3 veise 

vedelsõnnikus on S 0,3 kg, Ca 1,2 kg, Br 0,7 g ning Zn 5,5 g. Vedelsõnnikus võib leiduda ka 

loomade ravimite jääke ja raskmetalle: Cd, Pb, As, Ni ja Cr (Viil 2019). Vedelsõnnikuga 

väetamine mõjutab rohumaa taimede keemilist koostist, liigilist kooslust ja rohu söödavust. 

Kõrrelisterohke taimik vajab lämmastikuga väetamist, kuid liblikõieliste rohke rohumaa ei vaja 

lisalämmastikku (Viiralt et al. 2011).  

Peamiseks keskkonnaprobleemiks loomaksvatuses on nitraatlämmastiku leostumine ja 

ammoniaagi lendumine (Saue, Tamm 2018). Keskmised lämmastiku kaod sõltuvalt sõnniku 

käitlemise tehnoloogiast ja agrotehnika tasemest on vedelsõnnikul 11–56 %  ja tahesõnnikul 

25 –51 % kogulämmastikust (Keskkonnaministeerium et al., 2005).  

Vedelsõnniku kasutamine erineb tahesõnniku kasutamisest nii laotusaja kui laotamise 

tehnoloogia poolest  (Kaasik, Maasikmets. 2014). Kasutatakse lohisvoolikutega laotamist, 

paisklaotamist, ketastega avalõhe laoturit, kui ka survelaoturit (Tamm et al. 2016). 

Vedelsõnnikut hoiustatakse lekkekindlates terasest või betoonist hoidlates, millest ei teki 

reostust põhjavette, kuid pealt on need hoidlad avatud (Kaasik, Maasikmets. 2014). 

Lämmastiku kadu pealt jäigalt suletud hoidlates on 5% (kaetud katusega, tendiga või 
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presendiga), ujuvkattega hoidlas 5–20% (katteks võib olla põhk, turvas, rapsiõli) ja katmata 

hoidlas 15–40%. Lämmastiku ammoniaagina lendumise vähendamiseks segatakse 

vedelsõnnikut hoidlas vaid vahetult enne laotamist ( Viil et al. 2008). 

Vedelsõnniku laotamine on keelatud 1. novembrist kuni 20. märtsini, kuid sõltuvalt ilmastikust 

võib keeld alata ka 15 oktoobrist. Keelatud on laotamine ka juhul kui maapind on lumega 

kaetud, külmunud, veega küllastunud või üle ujutatud. Paisklaotamise keeld on 20. septembrist 

20. märtsini (Veeseadus § 159, 2019). 

 

 

1.3. Vedelsõnniku hapestamise tehnoloogia 
 
 
Vedelsõnniku pH jääb 7–8 vahele ja hapestamise teel alandatakse pH 5,5 – 6 peale, et 

vähendada ammooniumi lendumist. Hapestamise tulemusel muutub lenduv ammoniaak (NH3) 

ammooniumiks (NH4) mis ei lendu (Edesi et al. 2020).  

Veise vedelsõnniku segamisel väävelhappega eraldub suures koguses CO2, seega teostatakse 

selliseid töid hästi ventileeritud paikades. Edasisel käitlemisel hape takistab metaani (CH4)  

eraldumist ja ammoniaagi lendumist (Tamm et al.2016). Hapestamiseks kasutatakse peamiselt 

väävelhapet (H2SO4), kuna hinnaklass on soodsaim (118–127 € t-1) (Edesi et al. 2020). 

Vedelsõnniku hapestamiseks kasutatakse erinevaid tehnoloogiaid. Hapestatakse laudas, kus 

vedelsõnnik koos happega pumbatakse lauda alla hoidlasse. Teise variandina hapestatakse 

hoidlas vahetult enne põllule laotamist ja kolmanda variandina segatakse vedelsõnnik 

laotamise ajal laoturi paagis (Hoeve et al. 2016). 

 

 

1.3.1. Hapestatud vedelsõnniku kasutamise mõju keskkonnale 
 

Liigne väävel pärsib taimekasvu ja hapestab mulda, sattudes suurtes kogustes mulda koos 

ammooniumsulfaadi, väävelhappega hapestatud sõnniku või põlevkivituhaga. Mulla 

happesuse neutraliseerimiseks tuleb muldasid lubjata (Loide, 2021). Otsitakse erinevaid 

keskkonda säästvaid lahendusi NH3 emissiooni vähendamiseks ning alternatiiviks H2SO4 

kasutamisele. Katsetatakse orgaanilisi happeid nagu C6H8O7, CH3COOH, C3H6O3 ja ka 

alumiiniumsulfaati (Regueiro et al. 2016). Hapestamiseks kasutatakse ka HCl , HNO3 ja 
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H2PO3.  Kuid piirangud nende kasutamisele seab kallis hind, HCl söövitavus, HNO3 lendumine 

kokkupuutel orgaanilise ainega ja H2PO3 tõstab fosfori sisaldust mullas, mis ei ole keskkonnale 

ja inimeste ning loomade tervisele hea (Saue,Tamm 2018).  Hapestamiseks kasutatakse 

peamiselt väävelhapet (H2SO4), kuna hinnaklass on soodsaim (118–127 € t-1) (Talve et al. 

2021). 

 

2. METOODIKA 
 
 
2.1. Katseala kirjeldus 
 
Uurimustöö viidi läbi Harjumaal Saku vallas Üksnurmes. Katse mullastikuks oli saviliiv 

lõimisega rähkmuld. Katse viidi läbi aastatel 2017–2018 ja hõlmas endas erinevaid rohumaa 

väetamiseks kasutatavaid tehnoloogiaid. Rohumaal määrati ära taimeliigid, kokku 23 erinevat 

liiki taimi. Eristati 3 liiki liblikõielisi, 6 liiki kõrrelisi ja 14 muud rohundit. Taimeliikidest enim 

oli kõrrelisi (61%), ülekaalus olid harilik kerahein (Dactylis glomerata L.) (20%), punane 

aruhein (Festuca rubra L.) (17%) ja aas-rebasesaba (Alopecurus pratensis L.) (16%). Vähemal 

määral soonurmikat (Poa palustris L.), põldtimutit (Phleum pratense L.) ja aasnurmikat (Poa 

pratensis L.), kokku 8%. Liblikõieliste sugukonnast oli enim punast ristikut (Trifolium 

pratense L.) (15%), aas-seahernest (Lathyrus pratensis L.) (5%), vähem valget ristikut 

(Trifolium repens L.) 2%. Muudest rohunditest oli enim korvõieliste sugukonda kuuluvat 

harilikku raudrohtu (Achillea millefolium L.) ja harilikku võilille (Taraxacum officinale L.) 

(15%). Roosõieliste sugukonda kuuluvat harilikku kortslehte (Alchemilla vulgaris L.) ja 

sarikaliste sugukonda kuuluvat harilikku köömet (Carum carvi L.) oli 2%.  

Katses oli 4 varianti; kontroll, mida ei väetatud, siis mineraalväetisega, veise vedelsõnnikuga 

ja väävelhappega hapestatud veise vedelsõnniku variant (tabel 2).  
 

Tabel 2. Katsevariandid Üksnurme rohumaa katsepõllul 
Variandi nr Väetusvariandid 

1 Kontroll (väetamata) 

2 +70 kg N/ha mineraalväetist 

3 Veise vedelsõnnik 

4 Hapestatud veise vedelsõnnik 
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Katse teostamiseks mõõdeti välja katselapid 2,5 x 10 m (25 m2). Katselapid olid 

randomiseeritud kujul ja 4 korduses (tabel 3).  

 

Tabel 3. Randomiseeritud katselapid erinevate väetusfoonidega. 
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vedelsõnnik 

1 

Kontroll 

3 

Veise 

vedelsõnnik 

2 

Mineraalne 

väetis 

2 

Mineraalne 

väetis 

3 
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4 

Hapestatud 
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1 
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1 
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4 

Hapestatud 

veise 

vedelsõnnik 

2 

Mineraalne 
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3 
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vedelsõnnik 

3 

Veise 

vedelsõnnik 

2 

Mineraalne 
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1 

Kontroll 

4 

Hapestatud 
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Eesmärgiks oli selgitada välja hapestatud veise vedelsõnniku kasutamise otse- (2017) ja 

järelmõju (2018) nii püsirohumaa saagile kui ka mulla keemilisele koostisele. 
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2.2. Veise vedelsõnniku hapestamine väävelhappega 
 
Vedelsõnnik toodi Kehtna Mõis OÜ-le kuuluvast veisefarmist 1 m3 mahutis Sakku. 

Põllumajandusuuringute Keskuse laboris analüüsiti vedelsõnniku toitainete sisaldust vahetult 

pärast farmist toomist (tabel 4). Väävelhappega töötlemata vedelsõnniku ja väävelhappega 

hapestatud vedelsõnniku pH mõõdeti tund aega enne laotamist ning võeti ka keskmised proovid 

toitainete sisalduse määramiseks. 

 
Tabel 4. Veise vedelsõnniku analüüsi tulemused Kehtna OÜ veisefarmist toomise järel ja pärast hapestamist 

2017a.          

Veise 
läga 

pHKCl, 
(labor) 

kuivaine, 
% 

Corg, 

% 
Ca, 
% 

S, 
% 

Nüld 

kg  
m -3 

NH4, 
kg  
m-3 

P, 
kg   
m-3 

K, 
kg  
m -3 

Farmist saabunud 
vedelsõnnik 7,9 8,0 40,1 0,112 0,029 3,8 2,2 0,59 2,2 

Hapesta- 
mata vedelsõnnik 7,6 7,5 38,1 0,159 0,035 5,5* 2,1 0,9* 3,5* 

Hapestatud vedelsõnnik 5 7,7 36,7 0,146 0,257 3,8 2,4 0,6 2,3 

 
 

Hapestamiseks valiti kontsentreeritud (96%) väävelhape (Sigma-Aldrich).  

Eesmärgiks oli saavutada pH tasemeks 5,5. Selleks, et välja selgitada vedelsõnniku 

hapestamiseks vajalik väävelhappe kogus võeti ETKI laboris kolm 500 g vedelsõnniku proovi. 

Vedelsõnnikut tiitriti 0,2 ml intervalliga väävelhapet. Mõõteriistana kasutati Hanna 

Instruments HI2202-02 edgeblue Bluetooth® pH-meetrit ja HI11102 Bluetooth® pH-

elektroodi. Proove pidevalt segades saavutati 500 g proovi tiitrimise tulemuseks pH 5,62 

lisades proovile 3,2 ml väävelhapet. Kogu tiitrimisprotsess kestis 10 tundi.  Pärast 24 tunni 

möödumist hapestatud veise vedelsõnniku pH oli langenud 5,16. Tiitrimise järgsete arvutuste 

põhjal saadi tulemuseks, et saavutamaks pH taset 5,0 vajati 5,14 L 96% väävelhapet 1 m3 

vedelsõnniku hapestamiseks.  

Põldkatses viidi hapestamine läbi päev enne rohumaale laotamist. Kasutati instruktaaži 

kohaseid kaitseriietusi ja eelnevalt oli läbi viidud ohutuskoolitus. 
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2.3 Vedelsõnniku laotamine 
 
Vedelsõnnik laotati rohumaale pärast esimese niite koristamist 16.06.2017,  kella 11.00–13.00 

vahelisel ajal (30,4 t ha-1). Ilm vedelsõnniku laotamise ajal: õhutemperatuur 160C, tuulekiirus 

2–4 m/s, sademeteta (EMHI, Harku ilmajaam). Vedelsõnnik laotati katsevariantidele 3 ja 4, 

vastavalt randomiseeritud katselappide asukohtadele. Laotamiseks kasutati 10 L plastik 

kastekannusid. Kannudesse mõõdeti korraga 6 liitrit mida jaotati korraga 10 meetri peale.  

 

 
Fotod 1. ja 2. Vedelsõnniku laotamine rohumaa katsel Üksnurmes, 16.06.2017 .                                                                          

Foto: ETKI 

 

Taimetoiteelementide andmine mulda on ära toodud tabelis 5. Hapestamata vedelsõnnikuga 

mulda antud fosfori kogus ületas veidi veeseaduses lubatud 25 kg ha-1 piiri (Veeseadus § 161, 

lg 8, 2019). Üldlämmastiku analüüside tulemusel olid väetamiseks kasutatud N kogused 

lubatud piirides kuid väga kõrged. Hapestatud vedelsõnniku NPK toitainete sisaldus oli lubatud 

normide piires. 

 
Tabel 5. Mineraaväetist anti 25.05.2017 ja veise vedelsõnnikut laotati 16. juunil 

Väetusvariant Väetamise määr 
T ha-1 

N, (NH4-N) 
kg ha-1 

Nüld, 
kg ha-1 

P, 
kg ha-1 

K, 
kg ha-1 

S, 
kg ha-

1 
Kontroll - - - - - - 

Mineraalväetis 

 (Axan 27-4) 

0,26 70 - - - 9,62 

Hapestamata vedelsõnnik 30,4 63,84 167,2* 27,36* 106,4* 10,64 

Hapestatud vedelsõnnik 30,4 72,96 115,52 18,24 69,92 78,13 

*Nüld, P, K väärtused on väga kõrged. 
 
Ammooniumlämmastiku sisaldus oli hapestatud veise vedelsõnniku analüüsis kõrgem kui 
hapestamata variandis. 
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2.4. Proovide kogumine ja analüüs 

 
Analüüsiti mulla keemilist koostist ja väetamisjärgseid muutusi mulla toitainete sisalduses. 

Mullaproove võeti 0,5 kg 0–20 cm sügavuselt pinnasest 16 mm läbimõõduga mullapuuriga. 

Proovid koguti kõikidelt väetusvariantidelt neljas korduses. Esimene mullaproov enne väetiste 

andmist mulda (10.04.2017, tabel 6), teine mullaproov pärast teist niidet (02.08.2017) ja 

kolmas võeti 5 kuud pärast vedelsõnniku laotamist (07.11.2017). Järelmõju hindamiseks võeti 

mullaproov 25.04.2018.  
 
Tabel 6. Mullaproovid 10.04.2017 enne väetiste laotamist. 

Sügavus 
cm 

pHKCl Nüld 

% 
Corg P 

mg kg-1 
K 
mg kg-1 

SO4 

mg kg-1 
Ca 
mg kg-1 

Mg 
mg kg-1 

0-20 6,7 0,45 5,05 23,5 153 8,25 4230 198,5 
 

 

Esimene niide tehti enne vedelsõnniku laotamist 9.06.2017. Katsealal määrati üldine saagikus 

kuivaines (KA) 1578 kg ha-1 ja toorproteiini sisaldus 18,5%. Teine niide tehti 01.08.2017. 

Katseaastal rohkem niiteid ei tehtud. Järelmõju aastal tehti kolm niidet: 15.06.2018, 9.08.2018 

ja 18.09.2018. 

 

 
Foto 3. Rohumaa katse niitmine  2018. aastal                                            Foto: ETKI 
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2.5. Ilmastik 
 
Vegetatsiooniperioodi algusest kuni esimese niiteni kulub keskmiselt 40 – 50 päeva, see sõltub 

ilmastikust ja kasvavatest kõrreliste liikidest. Efektiivsete temperatuuride summa avaldab suurt 

mõju rohusööda kvaliteedile (Tamm; Tamm 2007). 

Otsemõju aasta temperatuuride summa vahemikus mai – august oli 1631,9 ºC, mis oli võrreldes 

30 aasta ( 1987 -2016) keskmise temperatuuriga 157,7 ºC väiksem. Temperatuur oli 2017 aastal 

valdavalt kogu suve jooksul madalam pikaajalise keskmise ööpäeva temperatuuridest. Juuli  

keskmine temperatuur oli 2,5 ºC madalam pikaajalisest keskmisest (joonis 1). Järelmõju aasta 

efektiivsete temperatuuride summa 2061,1 ºC oli 271,5 ºC rohkem kui pikaajalise keskmise 

näit samal perioodil. 

 

 
Joonis 1. Temperatuuride keskmised 2017 – 2018 aasta mai-august  võrrelduna pikaajalise keskmisega (1987 – 

2016)  Üksnurme külas, Saku vallas.  

 

Mai kuu keskmine oli 4,13 ºC, juuli 2,6 ºC ja august 1,69 ºC soojem kui 30 aasta keskmised 

näidud. 

Pikaajalise mõõtmise tulemusena olid mai – august keskmiseks sademete hulgaks 277,6 mm 

(joonis 2).  2017 aasta sademete hulk mai – august oli 208,8 mm. 2017 aastal oli sademetevaene 

periood mai ja juuli. Vastavalt mai kuus oli 29,24 mm ja juulis 69,9 mm vähem sademeid 

võrreldes 30 aasta keskmisega. 2017 aasta augustis oli sademeid 121 mm, ehk siis 31,3 mm 

rohkem kui pikaajaline keskmine näit.  
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Joonis 2. Pikaajaliste sademete keskmised ja 2017 – 2018 aastal mai-august  Üksnurme külas, Saku vallas.  

 

Järelmõju hindamise aasta 2018 oli veelgi sademetevaesem. Sademete hulk 2018 aastal mai – 

august oli 104,6 mm. Mai sademeid 8,4 mm ja juuli kuus 6,8 mm.  

 

 

2.6.  Statistiline andmetöötlus 
 

Kogutud andmed töödeldi dispersioonanalüüsiga (ANOVA) uurimaks erinevate 

väetusvariantide mõju ja ka erinevate proovivõtuaegade tulemusi. Tulemuste usutavust hinnati 

Tukey-Krameri (HSD) testiga, kus olulisuse nivooks võeti p < 0,05. Nii mullaproovide 

keemiliste analüüside kui ka saaginäitajate puhul arvutati iga katsevariandi puhul 

standardhälve. Katseandmete töötlemiseks kasutati programmi JMP 5.0.1 (SAS Institute, Cary, 

N.C). 
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3. TULEMUSED 
 
 
3.1. Mulla omadused 
 
Hapestamata vedelsõnniku pH näitudes tekkis usutav erinevus  erinevate proovivõtmis aegade 

vahel (joonis 3).  
 

 
 
 
Joonis 3. Mulla pH erinevate väetusvariantide vahel ja erineval ajal võetud proovides. Erinevad suured tähed 
tähistavad statistiliselt olulist erinevust (p<0,05) iga väetusvariandi pH sisalduse muutusest ajas, erinevad 
väikesed tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (p<0,05) väetusvariantide vahel proovivõtmise ajal 
(Tukey-Krameri (HSD) test). Vurrud joonisel tähistavad keskmiste standardhälvet. 
 
Usutavat erinevust ei tekkinud samal ajal võetud teiste väetusvariantidega. Vahetult pärast 

koristust oli pH kõikides katsevariantides madalam kui järgnevatel mullaproovide võtmise 

aegadel. 

 

 

Ca sisaldus mullas oli kõrgeim hapestatud veise vedelsõnniku väetusvariandis 4089,5 mg kg-1 

(joonis 4). Järelmõju hindamise aastal oli Ca sisalduse vähenemine suurim hapestatud 

vedelsõnniku väetusvariandis, olles 3902,5 mg kg-1.  
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Joonis 4. Ca sisaldus mullas erinevate väetusvariantide vahel ja erineval ajal võetud proovides.  
Erinevad suured tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (p<0,05) iga väetusvariandi Ca sisalduse muutusest 
ajas, erinevad väikesed tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (p<0,05) väetusvariantide vahel 
proovivõtmise ajal (Tukey-Krameri (HSD) test). Vurrud joonisel tähistavad keskmiste standardhälvet. 
 
 
 
Kaltsiumi sisaldus oli kõige stabiilsem mineraalväetisega väetatud katsevariandis. Erineval ajal 

võetud mullaproovide analüüside tulemustes ei ilmnenud mulla kaltsiumi sisalduses usutavat 

erinevust katsevariantide ega ka erineval ajal võetud mullaproovide vahel. Kõige väiksem Ca 

vähenemise % võrreldes enne väetamist võetud mullaprooviga oli hapestatud veise 

vedelsõnniku väetusvariandis (tabel 7).  

 
Tabel 7. Ca % vähenemine mullas võrreldes enne väetuskatse algust ja erinevatel aegadel võetud 

mullaproovidega. 
 10.04.2017 

Ca, mg kg-1 

2.08.2017 
Ca vähenemine % 

7.11.2017 
Ca vähenemisne % 

25.04.2018 
Ca vähenemine % 

Enne katse algust 4230    

Hapestatud veise 
vedelsõnnik 

 3,3 4,5 7,7 

Hapestamata veise 
vedelsõnnik 

 7,1 8,4 9,7 

Mineraalväetis  12,5 11,2 11,9 

Kontroll  6,7 8,6 10,6 

 

Suurim Ca vähenemine mullas toimus mineraalväetisega väetatud katsevariandis.  
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Nüld  sisaldus mullaproovides 2.08.2017 ei näidanud statistiliselt usutavaid erinevusi variantide 

vahel, jäädes vahemikku 0,44% kuni 0,47% (joonis 5). Hiljem võetud mullaproovide Nüld 

sisalduse põhjal toimus kõigis katsevariantides, välja arvatud mineraalväetisega väetatud 

variandis, statistiliselt usutav langus.  

 

 
 
Joonis 5. Nüld sisaldus mullas erinevate väetusvariantide vahel ja erineval ajal võetud proovides. 
Erinevad suured tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (p<0,05) iga väetusvariandi Nüld sisalduse 
muutusest ajas, erinevad väikesed tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (p<0,05) väetusvariantide vahel 
proovivõtmise ajal (Tukey-Krameri (HSD) test). Vurrud joonisel tähistavad keskmiste standardhälvet. 
 
 
Mineraalväetisega väetatud katsevariant oli erinevate mullaproovi võtmise aegreas kõige 

stabiilsema Nüld sisaldusega. Ülejäänud katsevariantide Nüld sisaldus vähenes statistiliselt 

usutavalt 07.11.2017 võetud proovis kuni 0,4 %. Järelmõju aastal võetud proovis püsis Nüld 

stabiilsena. 
 

 

NH4 sisaldus mullaproovides vahetult pärast saagi koristust (01.08.2017) oli väga madal, 

jäädes vahemikku 1,38 mg kg-1 hapestatud veise vedelsõnniku ja 1,48 mg kg-1 

mineraalväetisega väetatud variandis (joonis 6), olles stabiilselt ühel tasemel kõigis 

väetusvariantides.  2017 aasta novembrikuu mullaproovid sisaldasid väetusvariantides NH4 

erineval tasemel. 
 
 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

2.08.2017 7.11.2017 25.04.2018

Nüld, % Hapestatud veise vedelsõnnik Hapestamata veise vedelsõnnik

Mineraalväetis Kontroll

Aa Aa Aa Aa
Ba Ba Aa Ba Ba Ba Aa Ba



 26 

 
 
Joonis 6. Ammooniumlämmastiku sisaldus mullas erinevate väetusvariantide vahel ja erineval ajal võetud 
proovides. Erinevad suured tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (p<0,05) iga väetusvariandi NH4 
sisalduse muutusest ajas, erinevad väikesed tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (p<0,05) 
väetusvariantide vahel proovivõtmise ajal (Tukey-Krameri (HSD) test). Vurrud joonisel tähistavad keskmiste 
standardhälvet. 
 
 
Statistiliselt oluline erinevus ilmnes eri aegadel võetud mullaproovide vahel, kuid usutavat 

erinevust väetusvariantide vahel ei olnud. NH4 tase tõusis  mineraalväetisel  4,80 mg kg-1 ja 

hapestatud vedelsõnnikul 4,35 mg kg -1 kohta. Kõige madalam ammooniumlämmastiku tase 

oli hapestamata vedelsõnnikul 3,60 mg kg -1. 
 

NO3 sisaldus mullas oli vahetult pärast saagi koristust 18,40 – 21,22 mg kg-1 kohta. Samas 

väetusvariantide vahel usutavat statistilist erinevust ei olnud (joonis 7). 
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Joonis 7. Nitraatlämmastiku sisaldus mullas erinevate väetusvariantide vahel ja erineval ajal võetud proovides. 
Erinevad suured tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (p<0,05) iga väetusvariandi NO3 sisalduse 
muutusest ajas, erinevad väikesed tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (p<0,05) väetusvariantide vahel 
proovivõtmise ajal (Tukey-Krameri (HSD) test). Vurrud joonisel tähistavad keskmiste standardhälvet. 
 
 
07.11.2017 võetud mullaproovi ja varasema mullaproovi vahel oli statistiliselt usutav erinevus. 

NO3 sisaldus mullas oli kõikidel väetusvariantidel selleks ajaks oluliselt vähenenud jäädes 

vahemikku 4,88 mg kg-1 hapestamata vedelsõnnikuga ja 3,28 mg kg-1 mineraalväetisega 

väetatud katsevariandis. Usutav erinevus oli hapestamata vedelsõnniku ja mineraalse 

väetamisega väetusvariantide vahel. Usutavat erinevust ei olnud hapestatud veise vedelsõnniku 

variandis võrreldes teiste väetusvariantidega. 
 
 
 

SO4 sisaldus 02.08.2017 võetud mullaproovides  oli hapestatud veise vedelsõnniku 

väetusvariandis ligi kolm korda kõrgem (17,25 mg kg-1) kui teistes väetusvariantides kus SO4 

sisaldus mullas oli keskmiselt 6,00 mg kg-1  (joonis 8). 
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Joonis 8. SO4 sisaldus mullas erinevate väetusvariantide vahel ja erineval ajal võetud proovides. Erinevad suured 
tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (p<0,05) iga väetusvariandi SO4 sisalduse muutusest ajas, erinevad 
väikesed tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (p<0,05) väetusvariantide vahel proovivõtmise ajal 
(Tukey-Krameri (HSD) test). Vurrud joonisel tähistavad keskmiste standardhälvet. 
 
 
 
07.11.2017 võetud mullaproovis oli hapestatud vedelsõnniku variandis SO4 sisaldus 9,98 mg 

kg-1. Järelmõju hindamiseks võetud mullaproovis 25.04.2018 oli SO4 sisaldus hapestatud 

vedelsõnniku väetusvariandis 8,38 mg kg-1 kohta, samas teiste variantide SO4 sisaldus 

võrreldes koristusjärgse mullaprooviga oli tõusnud. Usutav erinevus hapestatud veise 

vedelsõnnikuga väetatud katsevariandi eri aegadel võetud mullaproovides tekkis 02.08.2017  

ja 25.04.2018.  

 
 
Mulla P sisaldus pärast koristust oli kõrgeim hapestatud vedelsõnnikuga väetatud 

katsevariantides, olles 24,5 mg kg-1 (joonis 9). Madalaim P sisaldus oli mineraalväetisega 

väetatud mullas, olles 0,25 mg kg-1 vähem kui kontrollvariandi tulemus. 
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Joonis 9. P sisaldus mullas erinevate väetusvariantide vahel ja erineval ajal võetud proovides. Erinevad suured 
tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (p<0,05) iga väetusvariandi P sisalduse muutusest ajas, erinevad 
väikesed tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (p<0,05) väetusvariantide vahel proovivõtmise ajal 
(Tukey-Krameri (HSD) test). Vurrud joonisel tähistavad keskmiste standardhälvet. 
 
 
Statistiliselt usutavat erinevust P sisalduse osas väetusvariantide vahel ei ilmnenud. Kuid 

erinevused ilmnesid hapestatud veise vedelsõnniku ja kontroll variandi erinevatel aegadel 

võetud mullaproovide vahel. 

 
K sisaldus mullas järelmõju aastal oli kõrgeim hapestatud veise vedelsõnnikuga variandis, olles 

151,75 mg kg-1 (joonis 10). Madalaim K sisaldus oli mineraalväetisega väetatud variandis 

(129,5 mg kg-1 ). 
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Joonis 10. Kaaliumi sisaldus mullas järelmõju aastal (25.04.2018). Erinevad väikesed tähed tähistavad 
statistiliselt olulist erinevust (p<0,05) väetusvariantide vahel (Tukey-Krameri (HSD) test). Vurrud joonisel 
tähistavad keskmiste standardhälvet. 
 
 
 
Statistiliselt usutavat erinevust kaaliumi sisaldusele mullas katsevariantide vahel ei olnud. 

 

Mg analüüs näitas, et järelmõju aastal oli madalaim tulemus mineraalväetisega väetatud 

katselappidel (199,75 mg kg-1) (joonis 11). 

 

 
 
Joonis 11. Magneesiumi sisaldus mullas järelmõju aastal (25.04.2018). Erinevad väikesed tähed tähistavad 
statistiliselt olulist erinevust (p<0,05) väetusvariantide vahel (Tukey-Krameri (HSD) test). Vurrud joonisel 
tähistavad keskmiste standardhälvet. 
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Statistiliselt usutavat erinevust magneesiumi sisaldusele mullas väetusvariantide vahel ei 

olnud. 

Mulla Mg varude vähenemisel võrreldes katse alguses enne väetamist võetud mullaproovidega 

ei olnud usutavat olulist erinevust (tabel 8). 

 

 
Tabel 8. Katsevariantide mulla Mg sisalduse tõus % järelmõju aasta hindamisel võrreldes Mg sisaldusega mullas 

enne katse algust. 
 10.04.2017 

Mg, mg kg-1 

25.04.2018 
Mg suurenemis % 

Enne katse algust 198,5  

Hapestatud veise 
vedelsõnnik 

 5,8 

Hapestamata veise 
vedelsõnnik 

 5,7 

Mineraalväetis  0,6 

Kontroll  3,1 

 
Magneesiumi tase oli kõrgeim hapestatud vedelsõnnikuga väetusvariandis ja madalaim 
mineraalväetisega variandis. 
 

3.2. Saak 
 
Saagikust arvestati kuivaines (KA kg ha-1). Katseaasta saagikus oli kõrgeim mineraalväetisega 

väetatud variandis, 4877 kg ha-1 (joonis 12). Madalaim saagikus sel ajal oli kontrollvariandis, 

4089 kg ha-1. Usutav saagikuse erinevus katseaasta väetusvariantide vahel oli 

mineraalväetisega väetatud katselappide ning hapestatud veise vedelsõnniku ja kontroll 

variandi vahel. Hapestamata ja hapestatud vedelsõnnikuga väetamisel saagikusele usutavalt 

erinevat mõju ei olnud. 
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Joonis 12. Saak kuivaines väetamise aastal ja järelmõju aastal. Erinevad suured tähed tähistavad statistiliselt 
olulist erinevust (p<0,05) iga väetusvariandi kuivaine saagi muutusest ajas, erinevad väikesed tähed tähistavad 
statistiliselt olulist erinevust (p<0,05) väetusvariantide vahel proovivõtmise ajal (Tukey-Krameri (HSD) test). 
Vurrud joonisel tähistavad keskmiste standardhälvet. 
 
 
Järelmõju aastal tehtud esimene niide oli saagikas, kuigi jäi otsemõju aastal saadud niite saagist 

veidi madalamaks. Hapestatud veise vedelsõnnikuga katselappidelt koristatud saagi ja 

otsemõju aasta saakide vahel usutavat erinevust ei ilmnenud.  Kõigi katsevariantide 2018 aastal 

tehtud hilisemad niited olid statistiliselt usutavalt madalama saagitasemega võrreldes 

15.06.2018 tehtud esimese niitega. Samas ei erinenud 2018. aastal augustis ja septembris tehtud 

hilisemate niidete KA saak  väetusvariantide vahel. 

 

 
Toorproteiini sisalduses usutavat erinevust väetusvariantide vahel ajas ega ruumis ei esinenud 

(joonis 13). 2018 aasta esimese niite proteiini sisaldus oli kõigis katsevariantides usutavalt 

madalam kui otsemõju aasta niites.  
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Joonis 13. Toorproteiini sisaldus katsevariantides väetamis aastal ja järelmõju aastal. Erinevad suured tähed 
tähistavad statistiliselt olulist erinevust (p<0,05) iga väetusvariandi toorproteiini sisalduse muutusest ajas, 
erinevad väikesed tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (p<0,05) väetusvariantide vahel proovivõtmise 
ajal (Tukey-Krameri (HSD) test). Vurrud joonisel tähistavad keskmiste standardhälvet. 
 

 
2017 ja 2018 aasta augusti esimesel dekaadil tehtud niidete toorproteiini sisaldus oli kõigis 

katsevariantides statistiliselt usutavalt samaväärne. Toorproteiini sisaldus oli kõigis 

katsevariantides sarnaselt kõige kõrgem 2018 aasta viimases niites. 

 

 

4.ARUTELU 
 
4.1. Hapestatud veise vedelsõnniku mõju mulla omadustele 
 
Väävelhappe lisamisega suureneb väävli sisaldus vedelsõnnikus (Viil, 2019). 2017 aasta 

saagikoristuse (01.08.2017) järgselt oli SO4 sisaldus oluliselt kõrgem hapestatud veise 

vedelsõnnikuga variandi mullas. Ka 5 kuud hiljem (07.11.2017) oli SO4 sisaldus hapestatud 

vedelsõnniku variandi mullas veel võrreldes teiste variantidega kõrgem, kuid võrreldes 

02.08.2017 tehtud analüüsidega oluliselt langenud. Samas 2018 aasta kevadel analüüsitud 

mullaproovide SO4 sisaldus oli stabiliseerunud ja usutavaid erinevusi variantide vahel ei 

esinenud. Statistiliselt olulisi erinevusi mulla toitainete sisalduses väetusvariantide vahel 

(p<0,05) ei täheldatud üheski katsevariandis. Väävli leostumisel mulla alumistesse kihtidesse 
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võtab ta kaasa kaltsiumi ja magneesiumi (Loide, 2021). Tendents Ca leostumisele koos 

väävliga oli olemas, kuigi teostatud katses statistiliselt usutavat erinevust väetusvariantides 

kaltsiumi vähenemisele ei olnud. Hapestatud veise vedelsõnniku väetusvariandis oli üldine Ca 

vähenemine kõige väiksem. Kuid 7.11.2017 ja 25.04 2018 võetud mullaproovide võrdluses oli 

suurim Ca vähenemine hapestatud vedelsõnniku variandis. 

Teostatud katses mulla Mg varu suurenes. Kõige kõrgema magneesiumi sisaldusega oli 

järelmõju aastal hapestatud veise vedelsõnnikuga väetatud variant. Hapestamata vedelsõnniku 

järelmõju aastal jäi Mg varu mullas 0,1 protsendipunkti võrra madalamaks võrreldes 

hapestatud veise vedelsõnnikuga. Kõige vähem tõusis mineraalväetisega väetatud 

katsevariandi magneesiumi sisaldus. 

Mulla pH on hapestatud vedelsõnniku kasutamisel määrava tähtsusega nitrifikatsiooniprotsessi 

toimumisel (Fangueiro et al. 2016). Farmist toodud vedelsõnniku Corg langes peale hapestamist 

8,48% (joonis 4), Hapestatud sõnniku neutraliseerimisel on oluline mulla puhverdusvõime 

(Fangueiro et al. 2016). Võttes arvesse eelnevat väidet võime oletada, et mulla 

puhverdusvõime katsealal oli hea, kuna mulla pH hapestatud sõnnikuga variandis oli võrreldes 

hapestamata sõnniku variandiga sarnane. Vedelsõnniku hapestamine ei mõjutanud 

ammooniumlämmastku nitrifikatsiooni protsessi kiirust võrreldes hapestamata vedelsõnnikuga 

(Fangueiro et al. 2016).	Katses võetud mullaproovidest selgus, et pärast rohumaasaagi koristust 

01.08.2017 langes nitraatlämmastiku tase ühtlaselt kõigis katsevariantides ja tõusis 

ammooniumlämmastiku osakaal eeldatavalt taimejäänuste lagunemise teel.  

 

 
4.2. Hapestatud veise vedelsõnniku mõju saagile 
 
Rohumaa väetamisel veise vedelsõnnikuga oli saagikus väiksem kui mineraalväetisega 

väetamisel (Tampere 2017). Antud katses hapestatud veise vedelsõnnikuga väetamine ei 

suurendanud katse rajamise aastal rohumaa saagikust. Järelmõju hindamisel oli esimese niite 

ajal suurim saagikus hapestatud vedelsõnnikuga väetatud alal, kuid usutavat erinevust 

võrreldes teiste väetusvariantidega ei ilmnenud. Väetades vedelsõnnikuga peab arvestama, et 

laotamisele järgneval ajal mõjutab rohusaaki eeskätt ammooniumlämmastik (Viiralt et al. 

2011). Hapestatud vedelsõnniku kasutamine võib ammoniaagi kiirema mineralisatsiooni läbi 

suurendada saagikust (Sommer et al. 2015). Katses kasutatud vedelsõnniku Nüld jäi peale 

hapestamist samale tasemele. Kuid NH4 osakaal üldlämmastikus tõusis hapestatud sõnniku 

variandis 14,29% (tabel 4). Katsevariantidele anti NH4–N mineraalväetist 70 kg ha-1 
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toimeaines. Hapestamata veise vedelsõnniku variandis 63,84 kg ha-1 ja hapestatud veise 

vedelsõnniku variandis 72,96 kg ha-1 toimeaines. Katseala mulla Nüld oli enne väetamist võetud 

analüüsides aga juba väga kõrge (0,45%). Ammooniumlämmastiku taseme usutavat erinevust 

väetusvariantide vahel esile ei tulnud. Vedelsõnniku hapestamine pidurdab nitrifikatsiooni 

protsessi (Fangueiro et al. 2016). Temperatuur ja mulla niiskus mõjutavad 

ammooniumlämmastiku nitrifikatsiooni protsessiks vajalikku mulla elustikku (Jia et al. 2018). 

Teostatud katses ei tulnud esile  statistiliselt usutavat NH4 erinevust võrreldes teiste 

väetusvariantidega. Väävelhappega hapestatud vedelsõnnikuga väetatud rohumaa saagikus ei 

tõusnud (Viil 2019). Analüüsitava katse 2017 aasta niites usutavat saagi erinevust ei tulnud 

esile. Ka järelmõjuaasta esimeneses niites 15.06.2018 ei erinenud saak väetusvariantide vahel 

statistiliselt usutavalt. Hapestatud veise vedelsõnniku väetusvariandi KA saak oli  5,24% 

kõrgem hapestamata vedelsõnniku väetusvariandi saagist. Tendets suuremale saagile 

hapestatud veise vedelsõnniku variandis oli. Hilisemad niited jäid väga väikesteks ja ei olnud 

usutavat erinevust väetusvariantide vahel. Madal saagikus oli nähtavasti tingitud 

ekstreemsetest ilmaoludest. Sademeid oli perioodil mai - august 62% vähem võrreldes 30 aasta 

keskmisega. 

Toorproteiini sisaldus erines statistiliselt usutavalt eri aegadel tehtud niidete vahel, kuid 

usutavat erinevust katsevariantide vahel ei ilmnenud. Järelmõju aasta viimase niite proteiin oli 

väga kõrge, kuna niidete vaheline periood jäi väga lühikeseks  Toorproteiini sisaldust niites ei 

mõjutanud hapestatud ja hapestamata vedelsõnnikuga väetamine.  
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KOKKUVÕTE 
 
 
Antud uurimustöö eesmärgiks oli selgitada väävelhappega hapestatud veise vedelsõnniku mõju 

püsirohumaa saagikusele ning toitainete sisaldusele mullas. 

Uurimustöö hüpoteesid: (1) Hapestamine vähendab veise vedelsõnnikus lämmastiku kadu ning 

seoses sellega suureneb lämmastiku sisaldus mullas. (2) Väävelhappega hapestatud veise 

vedelsõnniku kasutamine suurendab väävli sisaldust mullas ja vähendab mulla pH-d. (3) 

Hapestatud veise vedelsõnniku  kasutamisel suureneb püsirohumaa saagikus.  

Mullaanalüüside tulemustest lähtuvalt rohumaa väetamine hapestatud veise vedelsõnnikuga ei 

tõstnud saagikust ja ei mõjutanud toorproteiini sisaldust niidetes. Mulla väävli sisaldus tõusis 

pärast väävelhappega hapestatud veise vedelsõnniku mulda andmist. Väävliga hapestamine ei 

avaldanud mõju teiste toitainete vähenemisele mullas. Mulla pH langemist hapestamise järgselt 

ei täheldatud.  

Teostatud katses oli enne väetamist mulla Corg 5% ja Nüld 0,44% . Muld oli toitaineterikas ja 

erinevused vedelsõnniku kasutamisel ei tulnud esile.  

Antud uurimustöö esimene hüpotees, et hapestamine vähendab veise vedelsõnnikus 

lämmastiku kadu ning seoses sellega suureneb lämmastiku sisaldus mullas, leidis osaliselt 

kinnitust, kuna hapestamine sidus 9% rohkem NH4-N, mg kg-1 kui hapestamata veise 

vedelsõnnik. Katses ei tulnud teiste väetusvariantidega võrreldes usutavat erinevust esile.  

Uurimustöö teine hüpotees, et väävelhappega hapestatud veise vedelsõnniku kasutamine 

suurendab väävli sisaldust mullas ja vähendab mulla pH-d, leidis osalist kinnitust, kuna pärast 

väävelhappega hapestatud vedelsõnnikuga väetamist väävli sisaldus mullas tõusis. Samas 

järelmõju aasta vegetatsiooniperioodi alguseks oli väävli sisaldus mullas kõikidel 

väetusvariantidel ühtlustunud. Mulla pH vedelsõnnikuga  hapestamise tagajärjel ei langenud.  

Uurimustöö kolmas hüpotees, et hapestatud veise vedelsõnniku  kasutamisel suureneb 

püsirohumaa saagikus, ei leidnud kinnitust. Rohumaa saagikus oli kõikidel väetusvariantidel 

statistiliselt usutavalt sarnane ja hapestamise mõjul saagikus ei suurenenud. 

Antud katse tulemusena võib väita, et rähkmullal läbiviidud püsirohumaa katses sõnniku 

hapestamine ei mõjutanud oluliselt mulla toitainete sisaldust (va. SO4) ega avaldanud mõju 

pikaajalise rohumaa saagikusele. Hapestamise mõju saagikusele ei tulnud esile, selleks oleks 

kindlasti vajalikud edasised uuringud erinevatel muldadel. 
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