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Sissejuhatus 

Esimesed magneesiumi (Mg) uuringud, tulemused 
ja Mg-väetistarbekaardid Eesti põllumuldade kohta. 

Ülemineku raskused, täpsem info põllu kohta ainult 
pH, P ja K. Lubjatarbe määramisel on ka juba edu 
märgata, kuid Mg-tarbe  määramine on veel 
suhteliselt pealiskaudne st, et proovide tihedus 
põllumassiivi kohta on liialt väike.  

Vajalik proovide tihedus: pH, P, K / 3-5 ha, Mg /10-15 ha.  

 

 



Lämmastik 
Fosfor 
Kaalium 
Kaltsium 
Väävel 
Magneesium 

Taimedele vajalikud toiteelemendid  

Makroelemendid 

Raud 
Mangaan 
Tsink 
Vask 
Boor 
Molübdeen 
Kloriid 
Seleen jt 

Mikroelemendid 
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•Taimed vajavad magneesiumi rohkem kasvu 
 algul ja generatiivorganite arengu ajal. Seetõttu on  
tähtis taimede varustatus omastatava magneesiumiga 
 kasvu algul.  
 
•Magneesiumipuudust on täheldatud teraviljade  
võrsumisfaasis. 
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MAGNEESIUMISISALDUS ODRA 

ORASES

1 – optimaalne sisaldus, 2...5, 11 – glei-savimuld; 7...8 – glei-saviliivmuld;  
9 – rähkne liivsavimuld; 10 – leostunud liivsavimuld. 



Magneesiumi tähtsusest taimede elus  
 

Põllukultuuride saagikus ja selle kvaliteet olenevad eeskätt 
mullast kui peamisest toitekeskkonnast ning sellest, kui 
palju seal on teiste toiteelementide kõrval leidub ka 
magneesiumi.  

Magneesiumi kuulub klorofülli koostisse, kus tal on täita 
tähtis osa. Ilma klorofüllita poleks rohelisi taimi ja ilma 
nendeta poleks elu meie planeedil. 

Magneesium  soodustab lämmastiku ja fosfori omastamist 
taimede poolt – Mg-vaesel mullal on NP-väetised 
väheefektiivsed . 

 

 



 

Muld koosneb kivimitest, mineraalidest ja orgaanilisest 
ainest, mis varustavad murenemisel-mineraliseerumisel 
taimi toiteelementidega. 

Magneesiumivaru mullas on 2-20 t ha-1, kaltsiumi aga 6-60 t 
ha-1.   

Savimullad on magneesiumirikkamad kui saviliiv ja 
liivmullad.  

Magneesium on mullast kergesti väljauhutav ja seetõttu 
sisaldavad happelised liivmullad vähe magneesiumi. 

 

 

 







• Magneesiumiga piisavalt varustatud taim sisaldab 
rohkem A- ja C-vitamiini ja on vastupidavam 
ebasoodsatele välistingimustele, eriti just põuale.  

 
• Magneesiumilembesed põllukultuurid on mugul- ja 
juurviljad, liblikõielised ning ristõielised kultuurid 
rüps ja raps. Mõnevõrra vähem nõudlikud on 
teraviljad ja kõrrelised heintaimed. 



Taliteraviljad, raps  15-25 
Suviteraviljad        5-15 
Mais siloks                15-20 
Kartul     15-30 
Põldhein, ristik, lutsern             20-30 

 
Keskmise tarbega mulla Mg-sisaldus, (Meh 3) mg kg-1: 
  liiv            51-65 
           saviliiv       66-90 
            liivsavi      76-105 
keskm. liivsavi   101-150 
    savi     131-190      

Põllukultuuride Mg-vajadus (kg ha-1) 
keskmise tarbega muldadel 



Magneesiumväetised ja väetamine 

•Magneesiumväetis – Ca 3%, Mg 15%, S 19%; mis 
on kuivgranuleerimise teel valmistatud, sobib 
kasutamiseks avamaal mulda viimiseks keskmise 
Mg ja S-tarbe korral 250-350 kg ha-1, eriti 
efektiivne on see rapsile, kartulile ja liblikõielistele.  
 
•Eelistada  Mg-sisaldavaid kompleksväetisi, milles  
on 4-6% Mg. 
 
•Olulisema Mg-allikana sobib väetamiseks hästi ka 
dolokivijahu, 1…1,5 t ha-1 (Mg 100…160 kg ha-1), 
mis katab enamike põllukultuuride 2…3 aasta 
vajaduse. Maardlad: Kurevere, Anelema, Rõstla jt. 



•Mg-sulfaat – Mg 9,7%, S 13%; - taimedele vajalik nii 
Mg kui ka S, on kergesti lahustuv, füsioloogiliselt 
hapu väetis – pigem kasutada juureväliselt.   
Pritsides rapsi õiepungade moodustamise ajal 5% 
Mg-sulfaadilahusega suurenes seemnesaak 10-17%. 
 
Magneesiumsulfaadi mulda viimisel tuleb arvestada 
mulla vaesumisega kaltsiumist. Leelisel mullal (pH 
>7) seda probleemi ei ole ja Mg-puuduse korral on 
mõistlik neil muldadel väetist kasutada kuni 200 kg 
ha-1.  
 
•Kaalimagneesia – K 24%, S 18%, Mg 5%. 



Erinevate Mg-väetiste mõju punase ristiku saagile
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Katsetulemused 

Magneesiumiga väetamine on andnud esimesel-teisel 
mõjuaastal saagilisa rapsil  9-22%,  

teraviljade puhul  6-13% ja heintaimedel 16-36%. 



Kokkuvõte 
 
Magneesiumiga väetamine parandab põllukultuuride  
saagikust ja kvaliteeti, eriti vajalik ja efektiivne on  
Mg-väetiste kasutamine kõrgema, 4-5 tonnise  
saagitaseme juures, kus mullas leiduv Mg ei kata  
taimede vajadusi.  
 
Taimede normaalseks toitumiseks magneesiumiga  
peaks muld sisaldama magneesiumi väetistarbe  
keskmisel tasemel. 



Tänan teid! 

valli.loide@etki.ee 

 

 

Kontakt: 

 

Mob 51 43 239 


