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Kartulikasvatusest üldiselt 1

� Võrreldes 2004. aastaga 2013. a-l kartulipind 
vähenenud ~150%, saagikus kasvanud ~ 90%

� Mahekartuli kasvupind 2013. a 199 ha

Saku, 25.11.2014
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Statistikaameti andmetel kartuli kasvupind (ha) ja 
saagikus (t/ha), aastatel 2004-2013

kasvupind saagikus



Kartulikasvatusest üldiselt 2

Majapidamise 

suurus, ha

> 0<1 1<2 2-<5 5-<10 10-<20 20-<30 >=30 30-<50 >50

Majapidamiste 

arv

7269 299 223 67 44 20 28 19 9

Kasvupind ha 1925 368 637 449 625 485 1617 720 897

Statistikaameti andmetel kartulikasvatusega 
tegelevate majapidamiste arv ja suurus ha-tes 2010. aastal

Keskmine kartuli kasvupind >0<1 ha 
suurusgrupis 0,26 ha



Tasakaalustatud kasvamiseks vajavad kartulitaimed 
erinevaid toiteelemente. Väetised on vajalikud 
selleks, et viia mulda tagasi toiteelemendid, mis 
saagikoristusega  mullast eemaldatakse

Kuidas tagastada vajalikus koguses saagiga 

põldudelt eemaldatavaid toiteelementide koguseid 

ja parandada mulla orgaanilist viljakust?

Väetamisest üldiselt 1



Väetamisest üldiselt 2

1 tonni mugulatega viiakse mullast hektari kohta ära: 

� 4-5 kg lämmastikku 

� 0,6-0,9 kg fosforit 

� 5-7 kg kaaliumit 

� 0,06-0,08 kg kaltsiumit 

� 0,2-0,3 kg magneesiumit 

� väiksemas koguses teisi elemente (väävel, naatrium, 
kloor, mangaan, vask, boor, raud, molübdeen, tsink)

Ideaalne oleks igal aastal anda mulda toiteelemente 

sama palju kui saagiga ära viiakse...
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� lämmastik - ergutab pealsete kasvu, mõjutab 
saagikust

� fosfor - kiirendab saagi moodustumist, valmimist, 
tugevdab koort, suurendab tärklisesisaldust, 
parandab maitset, tõkestab sisu värvimuutust

� kaalium - tugevdab koort, parandab säilivust, 
suurendab saaki, tärklisesisaldust, vähendab 
mugulate tumenemist

� kaltsium – soodustab juurestiku arengut, on 
rakuseinte ehitusmaterjaliks

� magneesium – soodustab klorofülli moodustumist

Väetamisest üldiselt 3



Väetamisest üldiselt 4 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
2007-
2012

orgaanilist väetist väetatud pinna
ha kohta, tonni

35 32 30 34 31 30 32

% kasvupinnast 26 25 57 48 42 45 40
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Statistikaameti andmetel, kasutatud orgaanilise väetise kogused 

kartulil ja % kasvupinnast 

orgaanilist väetist väetatud pinna ha kohta, tonni % kasvupinnast

2007.-2012. a keskmisena kasutati orgaanilist väetist 40% kartuli 
kasvupinnal, koguses 32 t/ha



Mereadru, turbaekstrakti ja erinevate 
looduslike väetiste mõju uurimise 
katse

K. Liiv

Mereadru



Katsed Sakus, Eestu Taimekasvatuse Instituudi 
katsepõllul, aastatel 2012 - 2014 

Muld: saviliiv, Selectic regosol

Kolm sorti: “Maret”; “Agria”; “Reet”

Kasutati tavapärast kartuli agrotehnikat, keemilist 
taimekaitset ei kasutatud

Eelvili 2012. a ristik, 2013. ja 2014. a mustkesa

Katse eesmärk: Uurida ja hinnata mereadru, 
turbaekstrakti ja erinevate looduslike väetiste mõju
mugulate saagile ja saagi jagunemisele mugulate 
suuruse järgi

Metoodika



Katsevariandid 2012-2014. aastal

1) Kontroll (mereadru, turbaekstrakti ja maheväetiseta)

2) Mereadru 15 t/ha, (elemendina N 120 kg/ha; P 8 
kg/ha; K 63 kg/ha)

3) Monterra (13-0-0) 730 kg/ha; (elemendina N 95 
kg/ha)

4) Patentkali (K-25; Mg-6 ja S-16) 450 kg/ha;  
(elemendina K 112 kg/ha; Mg 27 kg/ha; S 72 kg/ha)



Katsevariandid 2013-2014. aastal

1) kontroll (mereadru, turbaekstrakti, mineraal- ja 
maheväetiseta)

2) Cropcare (10-10-20) 900 kg/ha (elemendina N 90 

kg/ha; P 40 kg/ha; K 75 kg/ha) - mahekasvatuses mitte 

lubatud

3) Kalisop (K-42; S-18) 270 kg/ha; (elemendina K 94 kg/ha. 
S 49 kg/ha)

4) turbaekstrakt BioBalanss (2% huumuse kontsentraat, 
150 ml/ha)

väetised käsitsi vakku vahetult enne mugulate 

mahapanekut. BioBalanss-iga töödeldi taimi 

kasvuaegselt 3 korda 



Ülevaade kasutatud looduslikest 
väetistest ja kasvuainetest

Saku, 25.11.2014



Mereadru – rannale uhutud vetikate 
mass

Tahesõnniku ja mereadru toiteelementide 
sisaldused kg/t kohta

Orgaanilise 
väetise liik

N P K Ca Mg Fe Mn

Veisesõnnik 4,7 0,9 4,6 2,4 0,9 0,2 0,1

Seasõnnik 5,1 1,3 2,9 5,2 1,3 0,3 0,1

Kanasõnnik 10,0 3,6 5,4 24,3 2,1 0,4 0,2

Mereadru 8,1 0,6 4,2 1,7 1,8

Põisadru - Fucus vesiculosus



Mereadru:

rikkalik ja tasakaalustatud makro- ja 
mikroelementide sisaldus

toiteelemendid on taimede poolt kergesti 
omastatavad 

sobiv happesus (pH 6,6), mis on taimekasvatuse 
seisukohalt sobilik enamike taimede kasvuks

sisaldab looduslikke kasvustimulaatoreid (auksiine)

stimuleerib mullas mikrobioloogilist tegevust 

suurendab taimede vastupanuvõimet
ebasoodsatele kasvutingimustele (põud, liigniiskus)



Monterra (13-0-0) koostises N 13%; Mg O-0,2%; 
CaO-1,2 %; pH 7, maheviljeluses kasutada lubatud 
väetis

Väetise tooraine 100% looduslik (vinass, melass, 
kakao, jahvatatud viinamarjapulp, linnaseidud, 
luujahu ja sulejahu)

Väetis pelletitena

Lisaks kõigile esmavajalikele toitainetele sisaldab
rikkalikult ka orgaanilist ainet. Oluline mulla 
viljakuse säilitamiseks ja mulla niiskuse sidumise 
võime parandamiseks



Mineraalsed väetised Patentkali (K-24,9%; Mg-6% ja 
S- 17%) ja Kalisop (K-42%; S-18%) on kõrge  kaaliumi 
ja väävli kontsentratsiooniga  maheviljeluses 
kasutada lubatud granuleeritud väetised 

Valmistatud loodusliku päritoluga töötlemata 
kaaliumsoolast

Väetistes sisalduvad toiteelemendid vees 
lahustuvad ja taimede poolt kergesti omastatavad

Madal soolade ja kloori sisaldus, sobivad 
kasutamiseks  aianduses, köögiviljanduses, kartulil, 
metsanduses

Sobivad kõigile mullatüüpidele



BioBalanss – turbaekstrakt ehk kasvuaine, on turba 
töötlemise tulemusena saadud huumusainete 
kontsentaraat, milles sisalduvad toiteelemendid on 
mullas lahustuvad ja taimede poolt kergesti omastatavad 

Kogulämmastik (N) 0,04% 

Kogufosfor (P2O5) 0,01%

Kogukaalium (K2O) 0,9% 

Humiinhapped 2% 

pH 9,4

Kaltsium (Ca) 40,6 mg/l

Magneesium (Mg) 16,97 mg/l 

Raud (Fe) 25,6 mg/l 

Tsink (Zn) 2,08 mg/l

Mangaan 0,42 mg/l



Tulemused 2012.-2014. aasta ja kolme 
sordi keskmisena

Patentkali Kontroll
Patentkali

Kontroll

V.Rosenberg 

Patentkali



24,6

30,0*
28,0* 28,7*

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Sa
ak

 t
/h

a

Mugulate saak (t/ha), aastate 2012-2014 ja 

kolme sordi keskmisena

Kontroll Adru 15 t/ha Monterra Patentkali

Enamsaak: Adru kasutamisel 5,5 t/ha

Monterra kasutamisel 3,4 t/ha

Patentkali kasutamisel 4,2 t/ha

Saku, 25.11.2014



10
11

10
10

0

2

4

6

8

10

12

M
u

gu
la

te
 a

rv
, t

k

Mugulate arv taime kohta (tk), aastate 2012-

2014 ja kolme sordi keskmisena

Kontroll Adru 15 t/ha Monterra Patentkali

Mugulate arv variantide vahel ei erinenud oluliselt
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Ühe mugula keskmine mass (g), aastate 

2012-2014 ja kolme sordi keskmisena 

Kontroll Adru 15 t/ha Monterra Patentkali

Monterra kasutamisel suurenes oluliselt ühe 
mugula keskmine mass
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Saagi jagunemine mugulate suuruse põhjal (%), 

aastate 2012.-2014. ja kolme sordi keskmisena

Kontroll Adru 15 t/ha Monterra Patentkali

� Adru- vähem <30 mm ja rohkem 31-59 mm 
läbimõõduga mugulaid saagis 

� Monterra- vähem <30 mm  ja rohkem >60 mm ᴓ 
mugulaid saagis
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Kontrollvariandi suhtes
Mereadru kasutamisel suurenes:

saak (enamsaak 5,5 t/ha)
mugulate arv taime kohta
sobivaim saagi jagunemine (rohkem saagis 31-59 mm ø)

Monterra kasutamisel suurenes:
saak (enamsaak 3,4 t/ha)
ühe mugula keskmine mass
mugulad kasvasid liiga suureks (rohkem saagis > 60 mm ø)

Patentkali kasutamisel suurenes:
saak (enamsaak 4,2 t/ha)
saagi jagunemine mugulate suuruse põhjal parem 
võrreldes Monterra variandiga

Kokkuvõte 2012.-2014. a ja kolme sordi keskmisena



Tulemused aastate 2013-2014 ja 
kolme sordi keskmisena

Patentkali Kontroll
Patentkali

Kontroll

Patentkali
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Mugulate saak (t/ha), aastate 2013.-2014. ja 

kolme sordi keskmisena

Kontroll Min väetis Kalisop Biobalanss

Enamsaak: 

Mineraalväetise Cropcare kasutamisel 2,9 t/ha 
Biobalanss-i kasutamisel 2,5 t/ha
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Ühe mugula keskmine mass (g), aastate 

2013-2014 ja kolme sordi keskmisena 

Kontroll Min väetis Kalisop Biobalanss

Mineraalväetise, Kalisop-i ja Biobalanss-i
kasutamisel suurenes oluliselt ühe mugula 
keskmine mass
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Saagi jagunemine mugulate suuruse põhjal (%), 

aastate 2013-2014 ja kolme sordi keskmisena

Kontroll Min väetis Kalisop Biobalanss

� Mineraalväetis- rohkem 31-59 mm ᴓ mugulaid 
saagis ja vähem >60 mm ᴓ mugulaid 

� Kalisop – vähem <30 mm ja 31-59 mm 
läbimõõduga ja rohkem >60 mm ᴓ mugulaid 
saagis 
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Mineraalväetise Cropcare kasutamisel suurenes:

ühe mugula keskmine mass

sobivaim saagi jagunemine (rohkem 31-59 mm ø mugulaid)

enamsaak 2,9 t/ha

Kalisop-i kasutamisel  suurenes
ühe mugula keskmine mass
vähem väikseid (<30 mm ø )  ja keskmise 
suurusega (31-59 ø mm) mugulaid saagis 
rohkem suuri mugulaid saagis (> 60 mm ø)

Biobalanss-i kasutamisel suurenes
ühe mugula keskmine mass
enamsaak 2,5 t/ha 

Kokkuvõte 2013.-2014. a ja kolme sordi keskmisena

Kontrollvariandi suhtes



Tähelepanekud:

Kahe aasta katsetulemused ei ole piisavad
korrektsete järelduste tegemiseks

Ilmastikul tulemustele suur mõju, kuivadel ja
kuumadel aastatel väetise mõju väiksem

Saak sõltus tärkamise kiirusest ja pealsete püsimise
kestvusest

Adru kasutamisel tärkasid mugulad 4-7 päeva varem

2013. a-l massiline kartulimardikate rüüste sordil
Maret, 2014. a-l sordil Reet

Ristiku järel traatussi kahjustus mugulatel

Umbrohutõrje efektiivsem varasemal alustamisel



Soovitused:

� sordivalik

� etteidandatud, kvaliteetne seeme
� külvikord ja agrotehnika
� eelvilja valik
� orgaaniliste väetistega väetamine
� põllu asukoht, mulla eripära
� mugulad soojenenud mulda (+10 kraadi)

� haiguste ja kahjurite seire

� pealsete õigeaegne eemaldamine



Tänan 

kuulamast!

marje.särekanno@pmk.agri.ee
Kontakt:

TomTato

TomTato

TOM TATO
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Spekulatsioon

Monterra maksumus 810 eurot+ käibemaks 162 eurot = 972 
eurot/tonn
Kalisop maksumus 670 eurot + käibemaks 134 eurot = 804 
eurot/tonn
Patentkali maksumus 570 eurot + käibemaks 114 eurot = 684 
eurot/tonn
Mereadru maksumus 86 eurot/tonn
Cropcare maksumus 600 eurot + käibemaks 120 = 720 eurot/tonn

Kartuli turuhind oktoobri kuu 2014. a seisuga 30 senti/kg e 300 
eurot/tonn



Kartuli turuhind oktoobri kuu 2014. a seisuga 30 senti/kg e 300 eurot/tonn

Vaja enamsaaki, et katta väetiste maksumus 
Meie kasutatud koguste korral ha maksumus:
Monterra (13-0-0) 730 kg/ha – väetise maksumus 710 eurot/ha, enamsaaki vaja  
2,4 t, tegelikult saadi 3,4 t

Kalisop (K-42%; S-18%) 270 kg/ha – väetise maksumus ha kohta 217 eurot, 
enamsaaki vaja 0,7 t, enamsaaki ei saadud

Patentkali (K-24,9%; Mg-6% ja S- 17%) 450 kg/ha – väetise maksumus ha kohta 308 
eurot, enamsaaki vaja 1,0 t, saadi 4,2 t

Mereadru (N-8,1; P-0,6; 4,2 kg/t) 15 t/ha – maksumus ha kohta 1290 eurot, 
enamsaaki vaja 4,3 t, saadi 5,5 t

Cropcare (10-10-20) 900 kg/ha - väetise maksumus ha kohta 648 eurot, enamsaaki 

vaja 2,2 t , saadi 2,9 t

Väetise maksumusest jäi üle
Patentkali puhul 3,2 t – 960 eurot/ha kohta
Mereadru puhul 1,2 t – 360 eurot/ha kohta
Monterra puhul 1,0 t - 300 eurot/ha kohta
Cropcare puhul 0,7 t – 210 eurot/ha kohta


