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Kas mullaviljakus külvikorra põldudel pikema aja jooksul võib paraneda või halveneda, 
saab hinnata ka mullas oleva,  sealt välja viidud ning sisse toodud taimetoitainete bilansi 
järgi. Siin võetakse arvesse kultuuride saagiga (terad, haljasmass, põhk) ja leostumisega 
eemaldatavad ning sõnnikuga, liblikõieliste poolt seotud õhulämmastikuga, sademetega 
ja külviseemnega mulda juurde toodavad toiteelementide kogused. Teiseks 
mullaviljakuse hindamise vahendiks on taimedele omastatavate toitainete ning 
orgaanilise aine muutuse määramine mingi aja vahemiku jooksul.  

Maheviljeluses tuleks põldude majandamisel samuti neid näitajaid järgida, et vajadusel 
saaks väetamist ja kultuuride valikut ning majandamist täiustada ning seega tagada 
mullaviljakuse pikaajaline säilimine ja suurem tulu. 

 

NPK bilanss liblikõieliste rohkes mahekülvikorra mullas – põldhein loomasöödaks 

Uuritavas mahekülvikoras oli järgmine viljavaheldus: ristikurohke põldhein 1. aasta - 
ristikurohke põldhein 2. aasta – talinisu – suvirüps  – oder allakülviga.  

NPK-bilansis käsitletakse külvikorra kultuuride esimese rotatsiooni (2003.-2008. a.) 
andmeid, kuna teine rotatsioon pole veel läbitud. 

Maheviljeluses allapanuga tahesõnniku andmisel kaks korda ühele põllule viie aasta 
jooksul normiga 30 või 45 + 30 t/ha (füüsiline kogus) ehk keskmiselt 12 või 15 t/ha 
aastas, peaks toitainetebilansi arvutuste järgi olema enam-vähem piisav N (lämmastik)- ja 
K (kaalium)-bilansi positiivsena hoidmiseks mullas pikema aja jooksul (joonis 1). P 
(fosfor) bilanss jäi kergelt negatiivseks, s.t. osa fosforist tarbiti mullavarude arvelt ilma 
sealt võetud P-kogust sõnnikuga tagasi viimata. Eeltoodud olukord esines, kui põldhein 
eemaldati loomasöödaks kaks niidet esimesel aastal ja üks niide teisel aastal ning 
ülejäänud teisel aastal juurdekasvanud maapealne mass koos juurtega kasutati 
haljasväetiseks. Teraviljapõhk tuleks maheviljeluses kindlasti kas otse või allapanuna 
sõnnikus tagastada põllule, see võimaldaks NPK-bilanssi märgatavalt parandada. 
Teraviljade põhus sisaldus olenevalt teraviljaliigist kaaliumi kuni kaks korda rohkem kui 
eemaldati teradega. Seetõttu oli põhu tagastamine eriti kaaliumi bilansi parandamisel 
oluline. Samas oli lämmastiku ja fosforit põhus mitu korda vähem kui saagina 
eemaldatud terades. 
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Joonis 1. Esimese rotatsiooni (2004.-2008. a) NPK üldbilanss 5-väljalise põldheinarohke 
külvikorra 3. välja mullas Kuusiku mahekatses 
 
Kui sõnnikut põldudele üldse ei antud, oli PK-bilanss tervikuna tugevasti negatiivne, s.t 
nimetatud elemente viidi saagiga põllult ära ka mullavarude arvelt. Selline pikemaajaline 
majandamisviis võib maheviljeluses põhjustada teatava mullaviljakuse languse. Samas 
tuleks mullaviljakusele lõpphinnangu andmiseks hinnata lisaks ka mulla orgaanilise aine 
ja huumuse sisalduse muutust. Mulla orgaaniline aine ja huumus seovad nimelt suure osa 
taimetoiteelemente, kust need aeglaselt vabanevad. Samuti parandab suurem orgaanilise 
aine sisaldus mulla struktuuri, luues paremad tingimused kultuuride arenguks.  

Olukord, kus eeltoodud külvikorratüübi puhul maheviljeluses sõnnikut põllule ei 
tagastata või tagastatakse väga vähe, võib esineda neis põllumajandusettevõtetes, kus 
pole loomakasvatust, aga oma külvikorras toodetav sööt viiakse teisele 
põllumajandusettevõttele sõnnikut vastu saamata, või pole loomi piisava koguse sõnniku 
tootmiseks. Tihti, näiteks lihaveiste pidamisel, viibivad loomad enamuse aastast 
karjamaal ja põldudele viidavat sõnnikut pole võimalik palju koguda. Tavaline on 
olukord, kus osa külvikorras olevaid põlde asub laudast liiga kaugel ja neile põldudele ei 
viida sõnnikut liiga suurte kulude tõttu. 

Ka N-bilanss jäi sõnniku mitteandmisel natuke negatiivseks, mis tähendab seda, et 
liblikõieliste mügarbakterite poolt seotud õhulämmastikust ei piisanud saagiga äraviidud 
lämmastiku kompenseerimiseks mullas. H. Kärblase (1991) andmetel võivad 
liblikõielised heintaimed siduda 100-300 kg/ha N aastas, kuid rohusöödana viiakse  suur 
kogus sellest põllult ära ja sõnnikuna suudetakse tagastada vaid osaliselt. Nii eemaldati 
uuringus ühel heintaimede kasvuks soodsal vegetatsiooniperioodil põllult kahe niite 
saagiga sõnniku mittekasutamisel keskmiselt kokku 168 kg ja sõnnikuga väetamisel 192 
kg/ha N aastas (tabel 1). Seda eemaldatavat N-kogust on keeruline tasakaalustada juurte 



ja veel enne vegetatsiooniperioodi lõppu suhteliselt väikese koguse juurdekasvava 
maapealse massi poolt seotud õhulämmastikuga, kui sõnnikut ei anta.  

Heintaimed pole mitte ainult suured N-sidujad vaid ka P- ja eriti K-sidujad. Nii eemaldati 
kahe niite saagiga mitu korda rohkem fosforit ja kaaliumi kui näiteks teraviljade terasaagi 
ja põhuga (tabel 1). 

 
Tabel 1. NPK eemaldamine ristikurohke põldheina ja teravilja saakidega 3. väljal aastas 
keskmiselt sõnnikuga väetamisel ja mitteväetamisel  

N eemald kg/ha a P eemald kg/ha a K eemald kg/ha a Taimne 
materjal 

ilma sõnnikuga ilma sõnnikuga ilma sõnnikuga 

Ristikurohke 
põldhein  

2-niidet 

168 192 17 19 200 249 

Nisu terad 40 45 10 11 13 14 

Oder terad 32 42 7 8 11 13 

Nisu põhk 13 14 2 2 34 36 

Odra põhk 7 8 1 2 14 17 

 
Olukorras, kus mulla toitainete bilanss on pikemat aega negatiivne, võib mullaviljakus 
hakata vähenema. 

Kui põldheina kasvatada sellises külvikorras maheviljelusel vaid haljasväetiseks ja 
loomade talveperioodi rohusöödavajadus tagada pikaajaliste rohumaade arvel, saaks 
lämmastiku bilansi esitatud külvikorra mullas ka sõnniku mittekasutamisel selgelt 
positiivsena hoida, P- ja K-bilansi tasakaalustamiseks tuleks anda ühekordsest 30-35 t/ha 
sõnnikut viie aasta jooksul ehk keskmiselt 6-7 t/ha aastas. 

Toota sõnnikut koguses, mis võimaldaks tasakaalustada kõigi põldude mulla NPK-
bilansi, on Eesti tingimustes üldiselt piisavalt keeruline ülesanne. Nii oleks võimalik 
madalama viljakusega muldade ja keskmise loomkoormuse korral Eesti 
piimakarjakasvatusega maheettevõttes orienteeruvalt pidada 100 ha põllumajandusmaa 
kohta (poollooduslikud rohumaad välja arvatud) 50 loomühikut, mis toodaks aastas 
laudaperioodil umbes 650 t sõnnikut. Oma söödavajaduse rahuldamiseks peaks 100 ha 
kultuurmaast 35 ha kasvatama söödateravilju, 25 ha oleks karjamaad ja 40 ha 
söödarohumaad. Arvestades, et karjamaad väetavad loomad ise väljaheidetega, võiks 75 
ha teravilja ja rohusöödamaa jaoks koguneda sõnnikut keskmiselt 8,5 t/ha.  

Viljakamate muldade puhul ja loomakasvatuse intensiivsuse tõstmisel võiks pidada 
mahepiimakarjaga ettevõttes Eestis 100 ha  kohta orienteeruvalt 66 lü, mis toodaks 
laudaperioodil 858 t sõnnikut. Arvestades, et põllumajandusmaa maakasutusstruktuur 
oleks kõrgema mullaviljakuse arvelt saadavate suuremate saakide tõttu sama kui eelmises 
näites, s.t 35 ha teravilja, 25 ha karjamaad ja 40 ha rohusöödamaad, saaks 75 ha 
väetamiseks kasutada keskmiselt 11,4 t/ha sõnnikut aastas.  

Väiksema loomade arvu ja piisava koguse haritava maa olemasolul  väheneb ka niidete 
arv rohumaadelt, nii et ädalat on võimalik haljasväetiseks kasvatada ja vähendada nii 



mullast saagiga eemaldatavat toiteelementide kogust. Kuid toiteelementide defitsiidi 
probleemi see ilmselt ei lahenda. 

Taimedele omastatavate toiteelementide ning huumuse sisalduse muutus 
liblikõieliste rohke mahekülvikorra mullas – põldhein loomasöödaks  

Taimedele omastatavate ja orgaanilise aine sisalduse muutused sõltuvalt toiteelementide 
bilansist ja muldade majandamisest on enamasti suhteliselt aeglased ja muutused 
ilmnevad alles mitmete aastate möödudes. Meie katsetes on muutused ilmnema hakanud  
alles  viimase 1-2 aasta jooksul. 

Allapanuga sõnnikuga väetamisel, kus sõnnikut anti perioodi jooksul kaks korda (45 ja 
30 t/ha), suurenes taimedele omastatava P ja K hulk künnikihi mullas külvikorraväljal 3 
uuringute algusest 2003. aastal 2009. aastaks ja vähenes mitteväetamisel mõnevõrra 
(joonis 2). Mulla P hulga vähenemist maheviljelusel hoolimata sõnniku kasutamisest on 
täheldatud ka pikaajalistel maheuuringutel Šveitšis (Mäder, 2006) ja Taanis nii P kui ka 
K osas (Rasmussen, 2006). Omastatava PK ja toitainete bilansi P ja K ei ole omavahel 
alati korrelatsioonis. Nii näiteks oli üldbilansi P ka sõnnikuga väetamisel kergelt 
negatiivne, omastatava P hulk mullas aga suurenes. Siinjuures tuleb tähele panna, et 
toitainete bilansis arvestatakse kõiki mullast välja ja sisse liikuvaid toiteelemente aasta 
jooksul kõigi vaatlusaastate summana, aga omastatavaid toiteelemente vabaneb pidevalt 
sõnnikust ja taimejäänustest ning mullavarudest järelmõjuna ja seda erineva kiirusega. 
Nii võis sõnniku kumuleeruv järelmõju suurendada omastatava P hulka võrreldes 
perioodiga enne 2003. aastat, mil sõnnikut polnud pikka aega mulda antud.  

Olenevalt mullaliigist ja lõimisest on mullas erineval kujul seotuna alati olemas toitainete 
varu, millest vabaneb uusi taimedele kättesaadavaid toiteelemente. Kuid nende 
vabanemise kiirus oleneb nende hulgast, looduslikest keskkonnatingimustest ja inimese 
poolsest mulla harimisest ja kultuuride valikust.  
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Joonis 2. Taimedele omastatava PK sisalduse muutus 3. välja künnikihis sõnnikuga väetamisel ja 
mitteväetamisel liblikõieliste heintaimede rohkes külvikorras 2003-2009 Kuusiku mahekatses  

Huumuse sisaldus kasvas nii sõnniku andmisel, kui ka mitteandmisel, kuid põhu 
tagastamisel mulda 3,0% 2003. aastal 3,3%-ni 2009. See ühtib ka Šveitšis, Taanis ja 
USA-s tehtud uuringute tulemustega, kus sõnniku ja haljasväetiste kasutamisel 
maheviljelusel orgaanilise aine sisaldus tõusis.  

 

NPK bilanss teraviljarohkes mahe- ja tavaviljeluse külvikorra mullas – liblikõieline 
heintaim haljasväetiseks 

Külvikorras oli alljärgnev viljavaheldus: suvinisu – kaer – suvioder allakülviga – valge 
mesikas haljasväetiseks. NPK-bilansis esitatakse kultuuride 1. ringluse tulemused aastatel 
2005-2008. 

Eeltoodud külvikorratüüp oleks kasutatav teraviljakasvatusele spetsialiseeruva tootmise 
korral. Antud juhul maheviljeluses sõnnikut ei kasutataks, kuna ettevõtjal poleks 
loomapidamist ja tavaviljeluses kasutatakse väetamiseks lisaks haljasväetisele 
mineraalväetiseid. Mineraalväetisi anti tavaviljeluses järgmiselt: N-P-K suvinisule 
vastavalt 92-19-36 kg/ha, kaerale 70-15-28 kg/ha ja odrale 60-13-24 kg/ha. Valget 
mesikat tavaviljeluses mineraalväetistega ei väetatud. 
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Joonis 2. Esimese rotatsiooni (2004.-2008. a) NPK üldbilanss neljaväljalises teraviljarohke 
külvikorra mullas tava- ja maheviljelusel Kuusikul 

 

Tänu mesika kasvatamisele haljasväetiseks ja tema suurele õhulämmastiku sidumise 
võimele oli N-bilanss nii tava- kui ka maheviljelusel selgelt positiivne (joonis 2). Kuigi 
mesika haljasmassisaagid jäid enam-vähem võrdseks nii tava- kui maheviljelusel, oli 
tavaviljelusel lämmastiku positiivne üldbilanss kõrgem kui maheviljelusel, sest 



mineraalväetistega lisati lämmastikku rohkem kui saagiga eemaldati.. Tänu 
mineraalväetiste piisavale kasutamisele suudeti tavaviljelusel põhu tagastamisel mulda 
hoida PK-bilanss kergelt positiivsena. Maheviljelusel oli PK-bilanss selgelt negatiivne, 
sest neid elemente mulda juurde ei toodud, küll aga eemaldati teraviljade terasaagiga. 
Näeme, et eriti märgatav oli kaaliumi eemaldamine teraviljapõhu mittetagastamisel 
mulda, sest teraviljapõhus on palju rohkem kaaliumi kui terades. Seetõttu tuleks põhk 
mulda kindlasti tagastada, et vältida kiiret kaaliumi langust mullas, kui sõnnikut või PK-
mineraalväetisi pole piisavalt anda. 

 

Järeldused ja ettepanekud mullaviljakuse säilitamiseks maheviljeluses 

Kuusikul tehtavad uuringud ja mitmed uuringud mujal maailmas näitavad, et 
maheviljeluses võib mulla huumuse ja orgaanilise aine sisaldus kasvada, kui kasutada 
piisavalt sõnnikut, komposte ja haljasväetisi. Tavaviljeluses püsib aga orgaanilise aine 
sisaldus sõnniku jm orgaanilise materjali liiga vähese või mittekasutamise korral ja 
üksnes mineraalväetisi kasutades sageli muutumatuna või isegi langeb.  

Mulla huumus ja osa orgaanilisest ainest on stabiilne ja raskesti lagunev materjal. 
Huumus omab kolloidset iseloomu ja seob seetõttu suure koguse toiteelemente, hoides 
nad taimedele kauaaegseks varuks, sest nende vabanemine on väga aeglane. Orgaanilise 
aine sisalduse kasvades suureneb ka seotud toiteelementide osa. Seetõttu pole päris õige 
öelda, et maheviljeluses mullaviljakus langeb, kuna kättesaadavaid taimetoiteelemente on 
vähe ja kultuuride saagid väikesed, kuid samas mulla orgaaniline sisaldus tõuseb, 
mullastruktuur paraneb ning mullaelustik aktiveerub. 

Ilmselt annavad tegeliku hinnangu mullaviljakusele maheviljeluses pikaajalised uuringud 
tulevikus. 

Eeltoodule tuginedes esitaksime ka mõned soovitused mullaviljakuse säilitamiseks ja 
parandamiseks maheviljelusel: 

• maheloomakasvatusettevõttes tuleks põllukülvikorras kasutada sõnnikut või 
komposti vähemalt üks kuni kaks korda viie aasta jooksul iga põllu kohta koguses 
30-45 t/ha, olenevalt sellest, kui intensiivselt me rohusööta niidetena eemaldame; 

• soovitatavalt üks niide või ädal põldheina kasvatamise perioodi jooksul tuleks 
jätta põllult eemaldamata; 

• sõnniku või kompostide puudumisel tuleks kasvatada vähemalt ühel aastal viiest 
liblikõielise heintaime puhaskultuuri haljasväetiseks ilma maapealset massi 
kordagi eemaldamata; 

• kasvatada põllukülvikorras vähemalt 15% maast liblikõieliste puhast või 
liblikõieliste rohket heintaimede  kultuuri;  

• tagastada kogu põllult saadav terakultuuride põhk puhtalt või läbi sõnniku ja 
komposti tagasi põllukülvikorras olevatele põldudele. 
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