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Haljasväetiskultuuride kasvatamis- ja 

kasutamisviisid 

− iseseisva põllukultuurina - ühe- või 

kaheaastased liblikõielised kultuurid; 

külvatakse kevadel, vegetatsiooniperioodil 

kasvavad põllul  

a) viiakse taliviljade külvi eelselt mulda; 

b) viiakse hilissügisel  mulda, kevadkülv 

c) kevadel viiakse mulda, kevadkülv 

d) teisel kasvuaastal esimene saak 

koristatakse suvel loomasöödaks ja ädal 

viiakse sügisel mulda 

   - suvel mass purustatakse, ädal küntakse 

mulda 



− külv kattevilja alla  

a) nende kasv jätkub pärast kattevilja 

koristamist ja kasvanud ädal küntakse sügisel 

hilja või varakevadel mulda (nt punane ristik, 

itaalia raihein, timut) 

b) teisel kasvuaastal esimene saak 

koristatakse suvel loomasöödaks (või 

purustatakse põllule) ja ädal küntakse talivilja 

eelselt või sügisel (suviviljade eelselt) mulda. 



− niite-haljasväetis - haljasväetiskultuure 

kasvatatakse väljaspool külvikorda; 

haljasmass niidetakse ja veetakse väetatavale 

põllule, kus see mulda viiakse. 

− vahekultuurina - pärast varavalmivate 

kultuuride saagi koristust külvatakse 

kiirekasvulisi kultuure (nt valge sinep, 

õlirõigas, rukis, keerispea, hernes, talirüps, 

tatar) või kultuuride segu, mis viiakse mulda 

sügisel või järgmisel kevadel. 



Eesti Maaülikoolis alustati 

haljasväetiskatsetega 2004. aastal.  

Põllumajandusministeeriumi toel jätkus ja 

laienes vastav uurimisteema aastatel 2008–

2010. 



Liblikõielised 

• Seovad õhust N (150-250 kg/ha, isegi kuni 400 kg/ha) 

• Suurendavad mulla orgaanilise aine sisaldust 

Aktiivsete tüvede poolt 

moodustunud mügarad on 

roosakat värvi, mitteaktiivsete 

tüvede mügarad on aga 

rohekad.  

 

Iseseisvalt mügarbakterid õhust lämmastikku omastada ei suuda. 
 
 



• Sügavale ulatuva juurestikuga toovad P ja K 
haritavasse mullakihti 

• Parandavad mulla struktuuri, soodustades 
järgnevate kultuuride juurte sügavamale 
tungimist.  

• Vähendavad umbrohtumust 

• Suurendavad mulla bioloogilist aktiivsust 

• Parandavad muldade veemahutavust 

• Suurendavad liivmuldade sidusust ja savidel 
vähendavad 

• Paraneb põldude bioloogiline mitmekesisus, 
elupaigad 

 



Enamlevinud liblikõieliste 

haljasväetiskultuuridena kasvatatakse punast 

ristikut, valget mesikat. Sobivateks kultuurideks 

on veel lutsernid, vähemlevinud on harilik 

nõiahammas ja lupiinid. 

 

Valge mesikas ja lutsernid kasvavad hästi Põhja- 

ja Lääne-Eesti lubjarikastel muldadel. Kesk- ja 

Lõuna Eestis on tema levikut takistanud 

happelised mullad.  

 

Punase ristiku kasvatamine sõltub mulla 

happesusest vähem. 



Kui punast ristikut kasvatada ainult 

mullaviljakuse parandamiseks, kaheaastase 

kultuurina, sobivad selleks paremini hilise 

punase ristiku sordid. 

 

Külviaasta allakülvide ja puhaskülvide, mis 

külviaasta sügisel mulda küntakse, on 

eelistatavamad varased sordid 

 



Liblikõieliste 

haljasväetiskultuuride 

sobilikum külviaeg on 

varakevad. 

Haljasväetiskultuuride 

seemned külvata 

katteviljaga üheaegselt. 

Kultuuridel millel on teraviljadest 

ülekasvamise oht, võib külvata 

ka kattevilja tärkamisel või 

hiljemalt 2–3 lehe faasis. Valge 

mesika ja lutserni kasvatamisel 

on see soovitatav. 



 

Kui mullas liblikõieliste liigile omaseid baktereid pole, ei moodustu taimedel 

mügaraid, taimed jäävad kiduraks. 



Mulda viidud biomassi kogused kuivaines olenevalt 

kultuurist, lämmastikväetisnormist, 

haljasväetiskultuuride katteviljaga  ja katteviljata külvist 

(Eerika ja Haage katse) 

Katteviljata külv Katteviljaga külv 



N P K C 

Väetamata 

oder 

Terad 1.60 0.37 0.61 42.9 

Põhk 0.63 0.16 1.35 43.0 

Juured 0.85 0.13 0.58 41.8 

Liblikõielised 

(keskm) 

Maap. 2.59 0.28 2.05 42.8 

Juured 2.48 0.30 1.13 42.8 

N, P, K, C sisaldus (%) taimeosades 



Biomassiga mulda viidud lämmastiku, fosfori, kaaliumi 

kogused ning biomassi C/N suhe (Eerika ja Haage katse) 

 

Katteviljata külv 
Katteviljaga külv 



Katteviljata Katteviljaga 

Punane ristik 142–220 

(keskmine 165) 

101-197 

Harilik lutsern 160–221 124-140 

Hübriidlutsern 131–237 108-164 

Hulgalehine lupiin 136–224 64-130 

Valge mesikas 146–206 82-177 

Har. nõiahammas 94–133 93 

Haljasväetiskultuuride biomassiga mulda viidud 

lämmastiku kogused (külviaasta sügisel) N kg ha-1 



Haljasväetiskultuuride biomassiga 

mulda viidud lämmastiku kogused 

(külviaasta sügisel) 

N kg ha-1 

Hernes 52–91 

Põlduba 49–56 

Itaalia raihein 

(katteviljaga) 

49–62  

Hernes (katteviljaga) 82  

ca 30-40% lämmastikust paikneb juurtes 



P K 

Oder 7 46 

Oder N 50 9 57 

Oder N 100 11 88 

Hernes 9 68 

Põlduba 4–6 58–80 

Katteviljata 

Ristik 19 127 

Nõiahammas 17 89 

Lutsernid 20-22 118-120 

H. lupiin 21 130 

V. mesikas 21 114 

fosfor      kaalium 

paikneb juurtes % 

  

27%     19% 

48%      34% 

Mahepõllumajanduslikus tootmises, kus ei ole kasutada sõnnikut 

on kaaliumi puudujääk aastas kuni –15 kg K ja fosfori puudujääk –

10 kg P ha-1   



N kg ha-1 

 

C t ha-1 

 

P kg ha-1 K kg ha-1 

Punane ristik 260 5,95 28 230 

Harilik lutsern 250 5,17 22 175 

Hübriidlutsern 240 5,37 23 186 

Valge mesikas 270 5,98 31 219 

Har. nõiahammas 200 4,43 21 179 

Külvijärgse aasta  (kesakünd augusti teises pooles) 

biomassiga muldaviidav lämmastik (2007, Haage) 

Maapealse massi toitainete 

maksumus 390x1,10= 430 eurot 



• Lühiajalise liblikõieliste haljasväetiskultuuride 

kasvatamisega ei saa me oluliselt muuta mulla 

toitainete sisaldust, kuid nende regulaarsel 

kasvatamisel külvikorras saame parandada 

taimede toitumist. Seejuures on oluline ka see, et 

liblikõielised kultuurid on võimelised raskemini 

lahustuvat fosforit ja kaaliumi võrreldes 

teraviljadega paremini omastama ja biomassi 

mulda kündes muuta seda teistele kultuuridele 

kättesaadavamaks.  







Põhiline lämmastiku vabanemine maapealsest biomassist 

toimus 6 kuu jooksul. 6 kuu möödudes jäi maapealsetesse 

jäätmetesse alles 55–59% (katse 1. 2007–2009) kuni 75%  ( 

katse 2. 2008–2010) esialgsest lämmastikust 
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Vabanemata 

N 20% 

C 16-28% 

P 6-20% 

K 3-16 



Eelvili:Punane ristik Eelvili:Nõiahammas 

Eelvili: Oder+sõnnik Eelvili: Oder 
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Haljasväetised 2004. aastal 

sk- sügiskünd 

kk- kevadkünd 



Katteviljaga           Katteviljata, sügiskünd            Katteviljata, kevadkünd 

Kaera saak 2005, Eerika 



Eelvili 2004. a. Kaer (2005) Oder (2006) Kaer (2007) 

Mahu- 

mass 

1000 

tera 

mass 

Mahu- 

mass 

1000 

tera 

mass 

Mahu- 

mass 

1000 

tera 

mass 

Oder N0 546 34,6 653 43,4 475 34,7 

Oder N50 536* 32,9* 649 45,9* 473 36,8* 

Oder N100 526* 32,1* 643 45,2* 477 37,3* 

Punane ristik (sk) 530* 31,5* 656 46,4* 473 35,3 

Nõiahammas (sk) 544 33,8 656 45,9* 475 36,0* 

Harilik lutsern 

(sk)  

541 34,1 654 47,3* 483* 36,3* 

Hübriidlutsern 

(sk) 

536* 32,8* 658 47,5* 473 35,2 

Üldiselt  arvatakse, et tera suurus ja mahumass on pöördvõrdelised näitajad, 

siis antud katses see ei kehtinud. Väikese mahumassiga kaasnes ka väiksem 

tera.  



Itaalia raiheina allakülvi ädala sissekünni 

mõju (võrreldes kontrollvariandiga) 
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Talinisu saak olenevalt ammooniumnitraadi ja haljasväetise kasutamisest 2008. a. 

Haljasväetiskultuuride biomass künti mulda järgmise aasta sügisel  

Fooniga võrreldes olid saagid haljasväetise kasutamise tulemusena 

kaks korda kõrgemad  



Haljaväetiste mõju talinisu `Ramiro` saagi kvaliteedile, 2008. a. 

 

Eelvili 

2007. a. 

Saak 

Mg 

ha-1 

1000 tera 

mass 

g 

mahumass 

g l-1 

Proteiin 

(k.a.) 

% 

Märg 

kleepvalk  

% 

Gluteeni- 

indeks 

% 

Teravilja puhaskülv 

Oder N0 2,89 29,8 753 9.4 x x 

Oder N100 5,78 40,0* 796* 12.9 30.8 55 

Liblikõielised 

Punane ristik 5,95 40,3* 801* 12.2 23.3 88 

Nõiahammas 5,78 40,4* 799* 11.8 22.5 91 

Harilik lutsern 6,15 40,8* 802* 11.9 23.0 87 

Hübriidlutsern 5,98 40,3* 800* 11.7 22.8 92 

Valge mesikas 5,39 39,8* 800* 12.8 24.6 98 

Proteiin peaks olema13-15%, kleepvalk >26, gluteeniindeks 60-90 

 

2008. aasta ilmastik oli taliviljade saagi kujunemiseks soodne. 

 Saagi kvaliteeti mõjutas vihmane koristusperiood  



Variant Keskmine saak kg ha-1 

1. järelkultuuril 

Teravili N0 2500 

Teravili N50 3500 

Teravili N100 3920 

Oder+ristik 3500 

Ristiku 

puhaskülv 

3930 

Punase ristiku biomassi sissekünni mõju 

järelkultuuri saagile (5 katseaasta keskmisena) 



Esimesel aastal oli haljasväetise lämmastiku 

efektiivsuseks 11,8 kg teri kilogrammi lämmastiku kohta.  

Teisel ja kolmandal aastal oli selle esialgse lämmastiku 

efekt vastavalt 4,2 ja 2,0 kg N kg kohta.  

 

Kui mulda viiakse haljasväetisega 100 N ha-1, siis 

esimesel järelmõju aastal fooniga võrreldes on saagi 

tõus 59%, teisel ja kolmandal aastal saadakse selle 

lämmastiku arvel veel enamsaaki 23 ja 10%. 



Mullatihes põhjustab juurte kasvu pidurdumist ning mõjutab nende arengut  

http://www.dpi.nsw.gov.au/agriculture/resources/soils/structure/compa

ction 
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Mulla penetromeetriline takistus teise aasta järelkultuuri 

(oder) koristamise järgselt  (Haage 2008)  
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Hübriidlutserni 

sissekünnijärgsel 

aastal suvinisu 

Hariliku lutserni 

sissekünnijärgsel 

aastal suvinisu 
Invasiivsus 

Hulgalehine lupiin 

Lupi 

Hübriidlutsern 

Karlu 

Harilik lutsern 

 



Aitäh kuulamast! 


