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Kaalium on lämmastiku kõrval teine enam vajatav toiteelement, 

mida kultuurid saagi moodustamiseks kasutavad. Kartuli ja 

paljude köögiviljade puhul vajatakse K rohkem kui N, 

heintaimede kasvatamisel ligikaudu sama palju kui N. Teraviljade 

kasvatamisel kulub K oluliselt vähem kui N. 

 Kaaliumi põhiliseks allikaks on maheviljeluses sõnnik. Kuna seda 

pole Eestis mahetootmisel piisavalt, on omastatava K sisaldus 

mahepõldude künnikihis keskmiselt langenud. 

Künnikihi madala 

omastatava K-

sisaldusega 

mahepõldude  osakaal 

langes 5- aasta 

jooksul 51%-57%-ni 

 

Künnikihi madala 

omastatava P- 

sisaldusega 

mahepõldude osakaal 

on püsinud 23% 

lähedal 



PK-üldbilanss mahe- ja tavaviljeluses 5- väljalises söödakülvikorras (punase 

ristiku rohke põldhein 1. a - punase ristiku rohke põldhein 2. a – suvinisu – 

segavili – suvioder allakülviga) 2010.-2014. a Kuusiku katsekülvikorras 

Põhiline osa K eemaldatakse põldheina niidete koristamisega, kuna heintaimed 

kasutavad suurel hulgal K.  

 

Tahesõnnik 30 

t/ha 2-korda ühele 

põllule 5- aasta 

jooksul 

 

Sõnniku 

mitteandmisel 

langes 

omastatav P (3-

välja keskm) 

2003. a 54-lt 

mg/kg 2015. a 45 

mg/kg ja K 159-lt 

mg/kg 125 mg/kg 

Kas puuduvat osa PK-st saaks kompenseerida ka 

maheviljeluses mineraalse PK-ga? 



Tavaviljeluses soovitatakse keskmiste 

saakide puhul suviteraviljade väetamisel 

anda K keskmise omastatava K 

sisaldusega mullal ligikaudu 30 kg/ha ja 

suure kaaliumisisaldusega mullal 40 

kg/ha 

 

Maheväetiste katses (2012.-2013. a) Kuusiku 

katsekeskuses madala  omastatava K 

sisaldusega mullal näitas, et 

mahepõllumajanduses kasutada lubatud 

kaalium-väävelväetisega Kalisop suviteraviljade 

väetamine suuremate normidega kui K 40 kg/ha 

võib osutuda  väheeffektiivseks 



Väetamiskatse suvinisuga `Uffo` 

2012. a. madala omastatava K-

sisaldusega mullal  

• Kalisopiga(42% K ja 18% S) ehk 30 kg/ha 
K ja 13 kg/ha S otseväetamine normiga 72 
kg/ha (maksumus 47,52 EURO/ha) – 
terasaak 1128 kg/ha 

• Väetamata variandi terasaak 899 kg/ha 

• Väetamise tasuvus müügihinnast 0,29 
€/kg alates 



Kaera `Jaak´ kattetulu väetamisel Kalisopiga (sisaldab 42% 

K ja 18% S) erineval terasaagi müügihinnal 2013. aastal 

madala omastatava K sisaldusega põllul 
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Väetamata, terasaak

3451 kg/ha

Kalisop 71 kg/ha (30

kg K/ha), terasaaak

3916 kg/ha



MAHEVÄETISTE katse 2012. a Kuusiku katsekeskuses 

Paremal näha Kalisopi mõju punase ristiku allakülvile 

suvinisus.  

Äkki väetada hoopis 

haljasväetist? 



Põldheina ja suviodra saagid tahesõnnikuga väetamisel  (2-korda rotatsiooni jooksul 

põllule 30 t/ha) ja väetamisel mahepõllumajanduses kasutada lubatud mineraalväetisega 

Kalisop normiga 120 kg/ha (K 50 ja S 21,6 kg/ha) 2012. aastal 

Väetamata haljasväetisega tagastasime mulda (maapealne osa ja juured) ligikaudu 140 kg 

N ha, 18 kg P ha, 140 kg K ha, Kalisopiga väetatud haljasväetisega aga 340 kg N ha, 39 kg 

P ha, 340 kg K ha 



Punase ristiku haljasväetise ja suviodra summaarne 

kattetulu haljasväetise väetamisel Kalisopiga (120 kg/ha) 

võrrelduna mitteväetamisega ja odra terasaagi müümisel 

erineva hinnaga 
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Kartuli (sordid `Maret´,`Reet´,`Agria´) väetamiskatse 

tulemused  aastate 2012 - 2015 keskmisena 

Patentkali 

Kontrol 

Sort „Maret“ 



 Katsed Sakus, ETKI katsepõllul, aastatel 2012 - 2015  

 Muld: saviliiv, Selectic regosol 

 Kolm sorti: “Maret”; “Agria”; “Reet” 

 Kasutati tavapärast kartuli agrotehnikat, keemilist taimekaitset 

ei kasutatud 

 Eelvili :  2012 - kartul 

  2013 - ristik 

  2014 - mustkesa 

  2015 - teravili 

 Katseala suurus 700 m2 

 

 

Metoodika 



Katsevariandid 

 
1) Kontroll (mereadru, turbaekstrakti ja väetiseta) 

2) Mineraalväetis Cropcare (10-10-20) 1000 kg/ha; (elemendina  

    N 100 kg/ha;  P 44 kg/ha; K 137 kg/ha) 

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

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

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

     Mg 27 kg/ha; S 72 kg/ha) 

6) Kalisop (K-42; S-18) 270 kg/ha; (elemendina K 115 kg/ha. S 49 kg/ha) 

7) Turbaekstrakt BioBalanss (2% turbaekstrakti kontsentraat, 150 ml/ha) 

 Mereadru ja väetised pandi käsitsi vakku vahetult enne mugulate      

mahapanekut  

 BioBalanss-iga töödeldi taimi kasvuaegselt 3 korda  



 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) 

 

 

Põisadru - Fucus vesiculosus 



 BioBalanss: 
 turbaekstrakt ehk kasvuaine, on turba töötlemise tulemusena 

saadud huumusainete kontsentraat, 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 

 

 

 

 

 



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  

 



Mugulate arv ja saak kolme sordi 2012-2015 aasta keskmisena 

 Usutavalt rohkem mugulaid Adru variandis 
 

 Usutavalt kõrgem saak kontrollvariandi suhtes Mineraalväetise, Adru, 

Patentkali ja Biobalansi variantides 



Mugulate enamsaak (t/ha) kontrollvariandi suhtes kolme sordi  

2012-2015 aasta keskmisena 



Ühe mugula keskmine mass (g)  kolme sordi 2012-2015 aasta keskmisena  

Usutavalt kõrgem ühe mugula keskmine mass Mineraalväetise, Kalisopi ja 

Biobalansi kasutamisel 



Saagi fraktsiooniline jagunemine (%) kolme sordi 2012-2015 aasta 

keskmisena  

Usutavalt rohkem 30-60 mm ø mugulaid Mineraalväetise, Adru ja Patentkali 

kasutamisel 
 

Usutavalt rohkem >60 mm ø mugulaid Monterra, Kalisopi ja Biobalansi kasutamisel  



Mulla mikrobioloogiline aktiivsus 

Dehüdrogenaasi määramiseks kasutati TTC meetodit, milles kasutati TTC-d 
(triphenyl-tetrazoliumchloride), mille mikroobid redutseerivad TPF-ks 
(triphennyltetrazoliumformazaniks). Lisades atsetooni, muutub lahuse värvus 
vastavalt TPF kontsentratsioonile punakaks. Värvuse intensiivsust mõõdeti 
spektrofotomeetriga. 

 *Keskmine põllumuldade TPF sisaldus 5-6 µg/g/h 



Kokkuvõte kolme sordi aastate 2012-2015 tulemustest 

 Saak olenes aasta ilmastikust, sordist, kasutatud väetisest 

Kontrollvariandi suhtes: 

 Mineraalväetise Cropcare kasutamisel suurem saak; ühe mugula 

keskmine mass, 30-60 mm ø mugulate osakaal saagis; enamsaak  

5,7 t/ha  

 Adru kasutamisel suurem mugulate arv taime kohta, saak,  

30-60 mm ø mugulate osakaal saagis, enamsaak 6,4 t/ha 

 Monterra kasutamisel suurem > 60 mm ø mugulate osakaal saagis, 

enamsaak 2,9 t/ha 

 Kalisopi kasutamisel, suurem ühe mugula keskmine mass, suurem  

>60 mm ø mugulate osakaal saagis, enamsaak 1,9 t/ha 

 Patentkali kasutamisel suurem saak, 30-60 mm ø mugulate osakaal 

saagis, enamsaak 4,5 t/ha 

 Biobalansi kasutamisel suurem saak, suurem > 60 mm ø mugulate 

osakaal saagis, enamsaak 4,3 t/ha, suurem mikrobioloogiline aktiivsus 

mullas 

 

  

  



Tähelepanekud: 

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

  Sordil mõju saagikusele, kuivadel aastatel mugulad 
väiksed    

 Saak sõltus tärkamise kiirusest ja pealsete püsimise 
kestvusest  

  Adru kasutamisel tärkasid mugulad 3-7 päeva varem  

  2013. a-l sordil Maret massiline kartulimardikate rüüste, 
teistel sortidel rüüste kolletena 

 2014. a-l mustkesa järel ja 2015. a-l teravilja järel 
kartulimardika kahjustust praktiliselt ei esinenud  

  2013. a-l ristiku järel traatussi kahjustus mugulatel  

 Umbrohtumus ristiku järel tunduvalt suurem kui mustkesa 
järel   

 

 



TÄNAN TÄHELEPANU 

EEST! 


