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Abstract. Sepp, K., Kanger, J., Särekanno, M. 2010. Changes in soil fertility in crop rotations of 
organic and conventional farming – Agronomy 2010 

 Research based on 5–field organic crop rotation (1) trial (winter wheat – spring turnip 
rape – spring barley with under sown red clover and timothy – red clover and timothy – red 
clover + timothy) – started in 2003 and 4–field organic and conventional crop rotation (2) trial 
(spring wheat – oats – spring barley with under sown melilot – melilot) started in 2005 in 
Kuusiku experimental station. 

The results of 2004–2009 show the surplus of N and K in gross nutrient balance (crop 
rotation 1) in the case of manure application (45 and 30 t ha-1 during 5–years) and the 
deficiency in the case of manure non–application. The gross nutrient balance of P was in 
deficiency in both cases. The concentration of plant available nutrients increased in variants of 
manure application. Content of humus in the plough horizon increased in variants of manure 
application and without manure. The concentration of P and K decreased in the case of manure 
non–application.  

The data show the surplus of all main plant nutrients in gross nutrient balance in crop 
rotation 2 in conventional crop rotation and the deficiency of P and K in organic crop rotation. 
The concentration of plant available P increased and K stayed stable in the plough horizon of 
conventional crop rotation. In organic crop rotation the concentration of plant available P and 
K decreased. 

The gross nutrient balance of plant nutrients would be improved significantly by the return 
of straw directly or with manure and plough in the 2nd year clover grasses last hay crop in 
organic farming. 
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Sissejuhatus 

Kuna maheviljeluses ei ole sageli võimalik anda põldudele piisavalt sõnnikut, 
komposte ja alternatiivseid väetusaineid, võib see viia mulla toitainete varu 
vähenemisele ja viljakuse langusele. Samas on Šveitsis (Mäder et al., 2006) ja Taanis 
(Rasmussen et al., 2006) tehtud pikaajalistes maheviljeluse külvikorrakatsetes 
ilmnenud, et orgaaniliste väetiste piisaval kasutamisel kasvab mulla künnikihi 
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orgaanilise aine sisaldus, paraneb mulla struktuur ja tõuseb mullaelustiku osakaal. 
Paranenud mullastruktuuri ja märgatavalt tõusnud mulla orgaanilise aine sisalduse tõttu 
kasvas orgaaniliste väetiste ja liblikõieliste heintaimede põhisel maheviljelusel USA–s 
pikaajaliste külvikorrakatsete teises rotatsioonis oluliselt mulla huumushorisondi 
veehoiuvõime, mille tõttu olid maisi saagid põuastel aastatel märgatavalt suuremad, kui 
mineraalväetistepõhise tavaviljeluse korral (Hepperly et al., 2006). Nii ei saa üheselt 
väita, et mullaviljakus maheviljelusel tingimata langeb, olgugi et kultuuride saagid on 
sageli väikesed võrreldes tavaviljelusega. 

Kas mullaviljakus külvikorra põldudel pikema aja jooksul võib paraneda või 
halveneda, saab hinnata ka sealt välja viidud ning sisse toodud taimetoitainete 
üldbilansi järgi. Teiseks mullaviljakuse hindamise vahendiks on taimedele 
omastatavate toitainete ning orgaanilise aine muutuse määramine künnikihist mingi 
ajavahemiku jooksul. Eeltoodud mullaviljakuse näitajaid uuriti ka uusiku Katsekeskuse 
pikaajalistes mahe– ja tavaviljeluse külvikorrakatsetes ajavahemiku 2003–2009 kohta. 

Uurimistöö metoodika 

Katseala paikneb raske liivsavilõimisega rähkmullal Kuusiku Katsekeskuses. 
Arvestused on tehtud katsevariantide ja lappide keskmisena. Iga katsevariant paikneb 
katses neljas korduses. Katselapi suurus on 75 m2. 

Artiklis analüüsitakse NPK üldbilanssi esiteks viieväljalise mahekülvikorra 
kolmanda välja näitel esimese rotatsiooni (2004.–2008. a.) kohta. Viljavaheldus oli siin 
alljärgnev: talinisu – suvirüps – suvioder allakülviga – ristikurohke põldhein esimene 
aasta – ristikurohke põldhein teine aasta. Uuritava külvikorra sisseviimist 
tavaviljeluselt maheviljelusele 2003. a., kui uuritaval väljal kasvatati punast ristikut, 
bilansis ei arvestata. Künnikihis taimedele omastatavate P ja K muutuste hindamiseks 
on võetud kontrollaastaks 2003, kui tavaviljelus asendati maheviljelusega ja 
võrdlusaastaks 2009. Mullaproovid võeti kevadel enne mullaharimist.  

Teiseks analüüsitakse NPK üldbilanssi (2005–2008) neljaväljalises tava– ja 
mahekülvikorras. Viljavaheldus oli siin alljärgnev: suvinisu – kaer – oder allakülviga – 
mesikas. Taimedele omastatavate P ja K muutusi hinnatakse 2005. ja 2009. aasta 
võrdlusena. Mullaproovid võeti kevadel enne mullaharimist. 

Põhu allapanuga tahesõnnikut anti viieväljalises külvikorras maheviljeluses 
talinisu koristamise järgsel sügisel 45 t ha-1 (N–216, P–25, K–266 kg ha-1, kuivaine 
23%) ja teise aasta põldheinale enne selle sissekündi sügisel 30 t ha-1 (N–119, P–19, K–
229 kg ha-1, kuivaine 21%). Sõnnik künti koheselt peale laotamist mulda, et vältida N 
kadu. Neljaväljalises külvikorras tava– ja maheviljelusel sõnnikut ei kasutatud. 
Haljasväetiseks kasutati seal valget mesikat, mis tagastati mulda kogu juurdekasvanud 
massi ulatuses (kaks niidet). NPK mineraalväetisi anti tavaviljeluses suvinisule 
vastavalt 92–19–36, kaerale 70–15–28 ja odrale allakülviga 60–13–24 kg ha-1. Valget 
mesikat tavaviljeluses mineraalväetistega ei väetatud. 

NPK üldbilansis arvestati mulda sisendina igal aastal sõnniku, liblikõieliste poolt 
seotud õhulämmastikuga (maapealne ja maasisene taimne mass), taimedega 
mittesümbiootiliste mullabakteritega, sademetega ja külviseemnega mulda juurde 
toodud NPK kogused. Neljaväljalises külvikorras on tavaviljeluses sisendina 
arvestatud ka mineraalväetistega muldaviidud NPK kogused. Väljundina arvestati 
kultuuride saagiga (terad, heintaimed, põhk) ja leostumisega mullast väljaviidud NPK 
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kogused. Taimse materjali ja sõnniku NPK sisalduse analüüsid teostati 
Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) laboris.  

Liblikõieliste heintaimede juurtesse mügarbakterite poolt seotud õhulämmastikku 
arvestamisel võeti aluseks H. Kärblase (1991) poolt leitud liblikõieliste heintaimede N 
sümbiootilise siduvuse koefitsiendid. NPK mullast leostumise kogused arvestati PMK 
põllumajanduse keskkonnatoetuste püsihindamise uuringute (2007.–2009. a., andmed 
avaldamata) ja H. Kärblase (1996) poolt leitud Eesti keskmiste leostumise tulemuste 
alusel. Sademetega mulda juurde tulevat ja mittesümbiootiliste mullabakterite poolt 
seotud N arvestati H. Kärblase jt (2002) järgi. Mulla huumuse sisaldus määrati Tjurini 
ja taimedele omastatava P ning K sisaldus Mehlich–3 meetodil PMK laboris. 

NPK üldbilanss viieväljalise külvikorra kolmanda välja mullas maheviljeluses 

Uuritavat külvikorra tüüpi kasutatakse praktilises tootmises loomasööda 
tootmiseks, mistõttu põldhein eemaldati põllult niidetena. 

Maheviljeluses põhu allapanuga tahesõnniku andmisel kaks korda ühele põllule 
viie aasta jooksul vastavalt 45 ja 30 t ha-1 ehk keskmiselt 15 t ha-1 aastas, osutus enam–
vähem piisavaks N ja K bilansi positiivsena hoidmiseks mullas pikema aja jooksul 
(joonis 1). P bilanss jäi katses kergelt negatiivseks, s.t. osa fosforist tarbiti mullavarude 
arvelt ilma sealt võetud P kogust sõnnikuga tagasi viimata. Eeltoodud olukord esines, 
kui põldhein eemaldati loomasöödaks kahe niitena esimesel aastal ja ühe niitena teisel 
aastal ning ülejäänud teisel aastal juurdekasvanud maapealne mass koos juurtega 
kasutati haljasväetiseks.  
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Joonis 1. Esimese rotatsiooni NPK üldbilanss viieväljalise külvikorra kolmanda välja 
mullas maheviljeluses 
Figure 2. Gross nutrient balance in soil of 3. field of 5–field crop rotation (1. rotation) 
of organic farming 

Kui sõnnikut põldudele üldse ei antud, oli PK bilanss tervikuna selgelt negatiivne, 
vähendades mullavarude toiteelementide sisaldust. Selline pikemaajaline 
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majandamisviis võib maheviljeluses põhjustada teatava mullaviljakuse languse. Samas 
tuleks mullaviljakusele hinnangu 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 nii palju koguda. 
Tavaline on olukord, kus osa külvikorras olevaid põlde asub laudast liiga kaugel ja 
neile põldudele ei viida sõnnikut liiga suurte kulude tõttu. 

Tabel 1. NPK eemaldamine ristikurohke põldheina ja teravilja saakidega viieväljalise 
külvikorra kolmanda välja mullast aastas maheviljeluses 
Table 1. NPK removing with clover + grasses and cereal yields in soil of 3. field of 5–
field crop rotation in organic farming per year 

N kg ha-1 a-1 
N kg ha-1 y-1 

P kg ha-1 a-1 
P kg ha-1 y-1 

K kg ha-1 a-1 
K kg ha-1 y-1 

Taimne 
materjal 
Plant 
material 

Ilma  
Non–

fertilized  

Sõnni-
kuga 

Manure 

Ilma  
Non–

fertilized  

Sõnni-
kuga 

Manure 

Ilma 
Non–

fertilized  

Sõnni-
kuga 

Manure 
Ristikurohke 
põldhein  
2-niidet 
Clover+gras-
ses 2-cutting 168 192 17 19 200 249 
Nisu terad 
Wheat grain 40 45 10 11 13 14 
Odra terad 
Barley grain 32 42 7 8 11 13 
Nisu põhk 
Wheat straw 13 14 2 2 34 36 
Odra põhk 
Barley straw 7 8 1 2 14 17 

N üldbilanss jäi sõnniku mitteandmisel nullilähedaseks, mis tähendab seda, et 
liblikõieliste mügarbakterite poolt seotud õhulämmastikust ei piisanud saagiga 
äraviidud lämmastiku hulga tõstmiseks mullas. H. Kärblase (1991) andmetel võivad 
liblikõielised heintaimed siduda 100–300 kg ha-1 N aastas, kuid rohusöödana viiakse 
suur kogus sellest põllult ära. Nii eemaldati uuringus ühel heintaimede kasvuks soodsal 
vegetatsiooniperioodil põllult kahe niite saagiga sõnniku mittekasutamisel keskmiselt 
kokku 168 ja sõnnikuga väetamisel 192 kg ha-1 N aastas (tabel 1). See kogus on nii 
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suur, et mulla N üldbilanss võib külvikorra rotatsiooni lõppedes jääda teatud juhtudel 
isegi negatiivseks kui sõnnikut põllule ei anta. 

Heintaimed pole mitte ainult suured N vaid ka P ja eriti K sidujad. Nii eemaldati 
kahe niite saagiga palju rohkem fosforit ja kaaliumi kui näiteks teraviljade terasaagi ja 
põhuga (tabel 1). Olukorras, kus mulla toitainete bilanss on pikemat aega negatiivne, 
võib mullaviljakus hakata vähenema. 

Kui põldheina kasvatada sellises külvikorras maheviljeluses 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 ühekordselt 30–35 t 
ha-1 sõnnikut viie aasta jooksul ehk keskmiselt 6–7 t ha-1 aastas. 

Toota sõnnikut koguses, mis võimaldaks tasakaalustada kõigi mahedalt 
viljeldavate põldude mulla NPK bilansi, on Eesti tingimustes üldiselt piisavalt 
keeruline ülesanne. Läbimõeldud majandamise korral oleks aga selles suunas võimalik 
paljugi ära teha.  

Kui näiteks veiseid on ettevõttes vähe ja haritavat maad söödatootmiseks 
suhteliselt palju, 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 omastatava PK ning huumuse sisalduse muutus viieväljalise 
külvikorra kolmanda välja künnikihis maheviljeluses 

Taimedele omastatavate toiteelementide ja huumuse sisalduse muutused mullas on 
enamasti suhteliselt aeglased, sõltudes toiteelementide üldbilansist ja muldade 
majandamisest ning ilmnevad alles mitmete aastate möödudes. Meie katsetes on 
muutused ilmnema hakanud alles viimasel paaril aastal. 

Allapanuga sõnnikuga väetamisel, kus sõnnikut anti perioodi jooksul kaks korda 
(vastavalt 45 ja 30 t ha-1), suurenes taimedele omastatava P ja K hulk kolmanda 
külvikorravälja künnikihis ajavahemikus 2003–2009 8,9% ja vähenes mitteväetamisel 
10,7% (tabel 2). Omastatava K hulk suurenes sõnniku andmisel 11,3% ja vähenes 
mitteväetamisel 12,6%. Eeltoodud PK muutused on statistiliselt usutavad PD05 juures. 
2009. aastaks oli taimedele omastatava P ja K kogus künnikihis sõnniku kasutamisel 
tõusnud märgatavalt suuremaks kui mitteväetamisel, mis on samuti statistiliselt usutav 
muutus (PD05 vastavalt 2,1 ja 4,0). Mullas oleva P koguse vähenemist maheviljelusel 
hoolimata sõnniku kasutamisest on täheldatud pikaajalistel maheuuringutel Šveitsis 
(Mäder et al., 2006). Taani  mahekülvikorra uuringutes täheldati taimedele omastatava 
P ja K vähenemist huumushorisondis sõnniku kasutamisel (Rasmussen et al., 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 üldbilansis 
arvestatakse kõiki mullast välja ja sisse liikuvaid toiteelemente aasta jooksul kõigi 
vaatlusaastate kohta kokku. Samas taimedele omastatavaid toiteelemente vabaneb 
mineraliseerumisel erineva kiirusega pidevalt sõnnikust, taimejäänustest, 
mullaorganismidest ning mullavarudest. 
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Künnikihi huumuse sisaldus (Tjurini meetod) kasvas 3,0% 2003. aastal 3,3%–ni 
2009. aastal olenemata sellest, kas sõnnikut anti või mitte. Ka see muutus on 
statistiliselt usutav (PD05 vastavalt 0,04 ja 0,09). Kas see sarnasus ka püsima jääb, 
näitavad ilmselt mullaanalüüsid tulevikus.  
 
 
 
Tabel 2. Taimedele omastatava PK sisalduse muutused viieväljalise külvikorra 
kolmanda välja künnikihis maheviljeluses 
Table 2. Changes in plant available PK in soil plough horizon of 3. field of 5–field 
crop rotation in organic farming 

P mg kg-1 K mg kg-1 Väetamine 
Fertilizing 2003 2009 2003 2009 
Väetamata  
Non-fertilized 56* 50* 135* 118* 
PD05 / LSD05 2,2 7,2 
Sõnnikuga  
With manure 51* 56* 133* 150* 
PD05 / LSD05 2,3 7,4 
* erinevus on usutav PD05 juures / statistically significant differences LSD05 

NPK üldbilanss neljaväljalise külvikorra mullas tava– ja maheviljelusel 

Eeltoodud külvikorratüüpi rakendatakse teraviljakasvatusele spetsialiseeruva 
tootmise korral. Kuna praktilises tootmises pole teraviljakasvatusele spetsialiseerunud 
tootjal sageli loomapidamist, ei ole tal ka põldudele sõnnikut anda. Seetõttu ei antud 
uuritavas külvikorras põllule samuti sõnnikut, mis asendati mesika kasvatamisega 
haljasväetiseks. Tavaviljeluse variandis kasutati lisaks haljasväetisele väetamiseks ka 
mineraalväetiseid.  
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Joonis 2. Esimese rotatsiooni NPK üldbilanss neljaväljalise külvikorra mullas tava– ja 
maheviljeluses 
Figure 2. Gross nutrient balance in soil of 4–field crop rotation (1. rotation) in 
conventional and organic farming 

Tänu mesika kasvatamisele haljasväetiseks ja tema suurele õhulämmastiku 
sidumise võimele oli N bilanss nii tava– kui ka maheviljeluses selgelt positiivne (joonis 
2). Kuigi mesika haljasmassisaagid jäid enam–vähem võrdseks nii tava– kui 
maheviljelusel, oli tavaviljeluses N positiivne üldbilanss kõrgem kui maheviljeluses, 
sest mineraalväetistega lisati N rohkem kui saagiga eemaldati. Tänu mineraalväetiste 
piisavale kasutamisele suudeti tavaviljeluses põhu tagastamisel mulda hoida PK bilanss 
kergelt positiivsena. Maheviljeluses 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 
teraviljapõhk sisaldas palju rohkem kaaliumi kui terades. Seetõttu tuleks põhk mulda 
kindlasti tagastada (puhtana või läbi sõnniku), et vältida kiiret kaaliumi langust mullas, 
kui sõnnikut või PK mineraalväetisi pole piisavalt anda. 

Taimedele omastatava PK ning huumuse sisalduse muutus neljaväljalise 
külvikorra künnikihis tava – ja maheviljeluses 

Teraviljarohke tavakülvikorra mulla künnikihis suurenes omastatava P hulk 
uuringu algusest 2005. aastal 2009. aastani 10,1%, kuid omastatava K sisaldus püsis 
samal tasemel (tabel 3). Teraviljarohke mahekülvikorra künnikihi mullas püsis 
omastatava P hulk muutumatuna ja omastatava K hulk vähenes 8,5%. Omavahel pole 
veel võrreldavad tava– ja maheviljeluse omastatava PK muutused, kuna nende hulk 
uurimuse alustamisel 2005. ja võrdlusaastal 2009 oli liialt erinev ning vahed pole veel 
tasandunud. Muutused künnikihi huumuse sisalduses polnud 2005. ja 2009. aasta vahel 
veel märkimisväärsed. 
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Tabel 3. Taimedele omastatava PK sisalduse muutused neljaväljalise külvikorra 
künnikihis tava– ja maheviljeluses 
Table 3. Changes in plant available PK in soil plough horizon of 4–field crop rotation 
in  conventional and organic farming 

P mg kg-1 K mg kg-1 
Viljelusviis 

Farming type 2005 2009 2005 2009 

Tava  
Conventional 71* 79* 187 185 
PD05 / LSD05 1,6 6,2 
Mahe 
Organic 77 77 211* 193* 
PD05 / LSD05 2,8 6,3 
* erinevus on usutav PD05 juures / statistically significant differences LSD05 

Järeldused ja ettepanekud  

Viieväljalises liblikõieliste heintaimede rohkes külvikorras, kus heintaimed 
eemaldati niidetena ja väetati põhurikka tahesõnnikuga kaks korda (esimene kord 45 ja 
teine kord 30 t ha-1) viie aasta jooksul, jäi NK üldbilanss mullas maheviljeluses 
positiivseks ja sõnniku mitteandmisel negatiivseks. P oli mõlemal juhul negatiivne. 
Taimedele omastatava PK sisaldus künnikihis sõnniku kasutamisel suurenes ja 
mittekasutamisel vähenes. Künnikihi huumuse sisaldus tõusis nii sõnniku andmisel kui 
mitteandmisel 3,0%–lt 3,3%–ni. 

Neljaväljalise teraviljarohke külvikorra mullas, kus sõnnikut ei kasutatud, oli 
tavaviljeluses mulla NPK üldbilanss positiivne, maheviljeluses jäi N bilanss 
positiivseks ja PK bilanss negatiivseks. Taimedele omastatava P sisaldus künnikihis 
tavaviljeluses suurenes ja K sisaldus ei muutunud. Maheviljeluses vähenesid 
omastatava K ja P sisaldus. Huumuse sisaldus oluliselt ei muutunud. 

Kuusikul tehtavad ja mitmed uuringud mujal maailmas näitavad, et maheviljeluses 
võib mulla orgaanilise aine sisaldus kasvada, kui kasutada piisavalt sõnnikut, komposte 
ja haljasväetisi. Mulla huumus ja osa orgaanilisest ainest on stabiilne ja raskesti 
lagunev materjal. Huumus omab kolloidset iseloomu ja seob seetõttu suure koguse 
toiteelemente, hoides need taimedele kauaaegseks varuks, sest nende vabanemine on 
väga aeglane. Seega võiks mulla orgaanilise aine ja huumuse sisalduse kasvatamine 
olla üheks olulisemaks vahendiks mullaviljakuse säilitamisel maheviljeluses. Ilmselt 
annavad tegeliku hinnangu mullaviljakusele maheviljeluses pikaajalised uuringud 
tulevikus. 

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

• maheloomakasvatusettevõttes tuleks põllukülvikorras kasutada sõnnikut või 
komposti vähemalt üks kuni kaks korda viie aasta jooksul iga põllu kohta 
koguses 30–45 t ha-1, olenevalt sellest, kui intensiivselt rohusööta niidetena 
eemaldatakse; 

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