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Mida peaks teadma väetamisest

• Mulda viiakse tagasi need toiteelemendid, mis 

taimed kasvatamise käigus välja viivad. Kõige 

rohkem kulub lämmastiku – N.

• Taim omastab toiteelemendid vaid nõrga 

mineraalse lahusena.

• Taimel pole vahet, kas tegu on loodusliku või 

keemiliselt toodetud väetisega.

• Mitte ühtegi väetist ei laotata külmunud 

pinnasele või lumele.



Looduslik/kunstväetis

Looduslik väetis Kunstväetis 



Looduslik väetis

+ Olemasolevate 

jääkide ära 

kasutamine.

- Vähene ja kõikuv 

toiteelementide 

sisaldus.

- Suurte 

territooriumite 

saaste.



Mineraalne väetis

• Kaevandamine

- Auk maas

• Tehased 

rikastamiseks, 

puhastamiseks, 

pakendamiseks, 

transport.

+ Jäägid väiksemal 

teritooriumil.

+/- suurem 

konsentratsioon



Väetiste kasutamisest

• Taasiseseisvumise järgsel perjoodil on Eesti 

traditsiooniliste orgaaniliste väetiste (sõnnik 

loomakasvatusest) kasutamine oluliselt 

vähenenud ning põllumuldade huumusbilanss 

on valdavalt negatiivne.

• Mineraalväetise hindade mitmekordistumine on 

tõstnud huvi uute alternatiivväetiste vastu.

• Uue põlvkonna mineraalväetiste jõudmine 

turule.



Ajalugu ja tänapäev

Nõukogude perioodi lõpul oli keskmine 

mineraalväetiste ja sõnniku kasutamine Eestis üle 

110 kg lämmastiku toimeaines haritava maa 

hektarile. Selle tulemusena reostus 

põllumajanduspiirkondade maapinnalähedast 

põhjavett kasutavate kaevude vesi nitraatiooniga 

(üle 45 mg nitraatiooni liitris, mis oli tolleaegne 

piirnorm).

Saaste põhjus:

Taimedele kasvuks vajalik lämmastik anti lihtsuse 

mõttes korraga liites juurde ka koguse mis ei 

jõudnud taimedeni vaid uhuti välja.



Nitraatide päritolu põhjavees

Ülemäärased nitraatioonid põllumaade aluses 

põhjavees pärinevad taimede poolt kasutamata 

jäänud lämmastikust (ingl k nitrogen losses). 

Osa taimede poolt kasutamata jäänud 

lämmastikust kandub mullast nõrgveega 

(sademed) välja (nitrate leaching from soil). Üks 

osa väljakantavast lämmastikust läheb 

pinnaveekogudesse (jõed, järved jne), teine aga 

läheb põhjavette.



Ajalugu ja tänapäev

Täna toodab Euroopa põllumajandus tunduvalt 

rohkem toodangut ja kasutab vähem 

lämmastikväetist kui 20 aastat tagasi, olles 

lämmastiku kasutamise efektiivsuselt üks maailma 

parimad.

Tulemus on saavutatud peamiselt puhtamate 

keemiliste seguväetiste ja pikatoimeliste väetiste 

kasutusele võtmisest. Nende hind on küll kallim 

kuid looduse saastamise oht tunduvalt väiksem. 



Mineraalväetised - suur osa lahendusest

Kõik tööstused peavad vähendama oma heitmeid. 

Ühes hiljutises uuringus tõsteti väetisetööstust 

esile kui ühte 4-st suurimast keemiatööstuse 

heitkoguseid vähendavast hoobadest. 

Kaasaegsed mineraalväetised suurendavad 

põllukultuuride saagikust vältides heitkoguste 

kasvu maakasutuse muutuste tõttu.

Biokütused peavad andma 10% Euroopa kütuste 

vajadusest aastaks 2020. Väetised tõstavad 

bioenergia kultuuride saagikust nii tonnaažilt kui 

ka energia sisalduselt, maksimeerides energia

tootlust ja optimeerides maakasutust.



Looduslik/kunstväetis

Looduslik väetis Kunstväetis 

Lämmastik kaob sõnnikust 

kergesti, lahustudes vees 

või lendudes gaasina 

atmosfääri.  Õigel 

hoiustamisel ja 

kasutamisel jõuab taimeni 

sõnnikus olevatest 

toiteelementidest 20-25%.

Taimed omastavad 

25-90% 

toiteelementidest. 

Sõltudub millise 

mineraalväetisega on 

tegu. 



Looduslik/kunstväetis

Looduslik väetis Kunstväetis 

• Oluline olemasolevad 

jäätmed ära 

kasutada.

• Vajalik eelkõige mulla 

huumusbilansi 

säilitamiseks.

• Majanduslikult 

optimaalsete ja 

keskkonnasõbralike 

mineraalväetiste 

kasutamine.



Tugevalt sooldunud pinnas Colorados

Suure aurumise tõttu 

jõuavad kasutamata 

soolad mulla pinnale 

Colorados. 

Eestis jõuavad 

kasutamata soolad 

kraavidesse, ojadesse, 

jõgedesse, järvedesse, 

põhjavette.



Mineraalsed väetised

Mehaaniline seguväetis. 
Ebaühtlane väetamise 
tulemuseriväetiste kjusust 
ja raskusest tingituna. 
Muldade trampimise 
seisukohalt antakse 
vähemalt toiteelemendid 
ühe korraga.

Keemiline seguväetis.
Ühtlane väetamise 
tulemus. 



Kunstväetis

Lihtsamad segu 

väetised

• Taimed omastavad 

kuni 25%

Pikatoimelised 

väetised Osmocote® jt

• Taimed omastavad 

80-90% 

toiteelementidest



Pikatoimelised väetised

• Suhteliselt lahustumatud suured
graanulid

• Keemiliselt muudetud väetised

• Kestaga ümbritsetud väetised

* väävelkestaga väetised
* membraankestaga väetised



Pikatoimelised väetised

Kõrgel temperatuuril 

ja rõhul muudetud 

väetised.



Pikatoimelised väetised

Osmocote® väetis

Väävelkestaga väetis



Pikatoimelised väetised
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2 VÄETAMISKORDA

3 VÄETAMISKORDA

mehaanilise väetisesegu maksimum 580g ja 

minimum 250g 1aastal + “sügisväetis”.

pikatoimelise väetise kogus soovitusliku kahe 

(60g) või kolme (90g) väetamiskorraga.



Osmocote® jt analoogid



1. Ümbritsetud orgaanilise vaigukattega. 

2. Vesi tungib läbi graanuli kesta lahustades 

väetise.

3. Vastavalt mulla temperatuurile ja 

niiskusele väljub läbi graanulikesta 

taimele vajalik kogus toiteelemente. 

4. Tühi graanuli kest laguneb bioloogiliselt   

ja mehaaniliselt.

Osmocote®



16°C 21°C 26°C 32°C

4-5 kuud 3-4 kuud 2-3 kuud 1-2 kuud

6-7 kuud 5-6 kuud 4-5 kuud 3-4 kuud

9-10 kuud 8-9 kuud 6-7 kuud 5-6 kuud

Toiteelemendid eralduvad soojuse ja 
niiskuse koosmõjul.  

Osmocote®



Muruväetis

3-4 väetamist. Iga 

väetamise korra alguses 

tõuseb järsult kasvu 

ergutava lämmastiku 

hulk ja haljasmassi 

kogus. Rikub taimede 

dekoratiivsust põletades.

Pikaajalised väetised ja 

peenike graanul 

tagavad ühtlase ja 

pikaajalise kasvu. Ei 

tekita taimedel põletust.



Muruväetis

Pärast igat väetamist suureneb järsult kasvu 

ergutava lämmastiku hulk ja suureneb vee 

tarve, et vältida taimestiku hukkumist liigse 

soolakoguse tõttu.



Muruväetis

Tööjõu kulu väetamisel 

ja niitmisel.

Kütusekulu.

Kasvab niitmiskordade 

arv. Keskmiselt kannatab 

muru taimestik niitmist 10 

korda.



Pikatoimeliste väetiste efekt

Tavaväetiste graanulid

Puistates mulla pinnale on kõik 

toiteelemendid kohe taimele 

kättesaadavad.

Osmocote® graanulid

Toiteelementide väljumine graanulist 

on kontrollitud sõltudes piisava 

temperatuuri ja niiskuse olemasolust. 



Pikatoimeliste väetiste efekt

Tavaväetiste graanulid

Veega uhutakse kiiresti taime juurte 

ulatusest välja ja see satub 

põhjavette. 

Pikatoimelised graanulid

Toitained ei allu nii kergesti välja 

uhtumisele toites taime ühtlaselt 

pikema aja vältel.



Pikatoimeliste väetiste efekt  

Tavaväetiste graanulid

Lämmastik on taimele korraga 

kättesaadavad ja nii ei jõua areng 

kasvule järgi.

Pikatoimelised graanulid

Vastavalt temperatuurile ja niiskusele 

muutuvad toiteelemendid taimele 

kättesaadavaks ühtlaselt tagades 

optimaalse kasvu ja arengu.


