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Miks väetada? 

• Taimekasvatuslikus tootmises eemaldatakse 
koristatava saagiga mullast toitaineid, mis 
tuleb tagastada vältimaks mullaviljakuse 
langust 

• Väetisi kasutatakse eesmärgiga tõsta 
mullaviljakust, suurendada kultuuride saaki ja 
parandada saagi kvaliteeti.  

• Seega on arukas väetamine üheks looduse 
(mulla) kaitse abinõuks. 

 



Arvamusi internetist 

• Köögivilju kasvatatakse tselluvillal ja 
mürkleotistega. Ka suurtalud liialdavad 
keemiaga, mille tulemusena sisaldavad tooted 
mürkkemikaale, aga mitte looduslikke 
toitaineid. 

• Tean täpselt, et talus kasvatatud tomatid ei 
tule mitte peenralt (mullast) vaid neid 
kasvatatakse ainult toiteelementidega 



Keemia 

• Teadus ainetest ja nende muundumise 
seaduspärasustest 

• Taimekasvatusliku tootmise alus on 
fotosüntees 

• Fotosüntees kujutab endast tervet rida 
keemilisi reaktsioone,  mis muudavad 
anorgaanilise süsiniku ja vee orgaaniliseks 
aineks  



Taimede mineraalne toitumine (J. von Liebig) 

N ja C  osas küsimus lahendatud kuid teiste elementide osas sõltume mullavarudest 



J. von Liebigi ²tünn²

•Miinimumis olev 

toiteelement või 

kasvufaktor määrab 

ära taime 

produktsioonitaseme!

•Seda puudujääki 

optimaalsest tasemest 

ei saa korvata teise 

faktori liiaga!





Taimetoiteelemendid 

• Keemilised elemendid, mis on vajalikud 
taimede kasvamiseks ja arenemiseks ning 
milledest ühtegi pole võimalik asendada talle 
omaste funktsioonide tõttu mõne teise 
elemendiga 

• Taimedes on avastatud kokku üle 70 keemilise 
elemendi 

• Kõige enam on taimedes süsinikku (45%), 
hapnikku (42%) ja vesinikku (6,5%). 



Toiteelementide jaotus 



Kvantitatiivsetest vajadustest lähtuvalt 

• Makroelemendid – C, O, H, N, P, K, Ca, Mg, S 

• Poolmikroelemendid – Fe, Mn, (Si, Al) 

• Mikroelemendid – B, Cu, Mo, Zn, Co, Se (Na, Cl) – 
sisaldus taimedes 10-5…10-3% 

• Ultraelemendid – Sr, Cd, Cs, Rb jmt. – taimedes 
10-12…10-6% 

 

• Esmajärgulised makroelemendid – N, P, K 

• Teisejärgulised makroelemedid – Ca, Mg, S 



Taimedes ümberpaiknemise võime 
alusel: 

• Kergesti reutiliseeruvad – N, P, K, Mg jmt., 
mida taim on nälja korral võimeline üle viima 
vanematest kudedest noorematesse 

• Raskesti reutiliseeruvad – Ca, Fe, S jt., mis on 
taimedes raskesti ümberpaigutatavad 

 

• Klassifikatsiooni rakendatakse visuaalsel teel 
väetistarbe määramisel 





Toiteelemendid 



Magneesium 

• Kesksel kohal klorofülli molekulis 

• Vaegus avaldub kloroosina: lehed muutuvad 
kahvatuks, roheline värvus asendub kollasega 

• Kloroos algab vanematelt lehtedelt 





Magneesium mullas  

• Sisaldus mullas sõltub suuresti mulla 
lähtekivimist 

• Magneesiumivaesed mullad asuvad Lääne-
Virumaal, Harjumaal, Põlva ja võrumaal 

• Magneesiumivaesed on eelkõige liivmullad 

• Antagonist kaltsiumi ja kaaliumiga 

• Optimaalne Ca:Mg:K suhe 10…20:1:1,3…1,5 





Väävel mullas 

• 90% orgaanilise aine koostises ja 10% 
mineraalses vormis. 

• Väävlivarud suurenevad orgaaniliste ja 
lubiväetiste kasutamisel 

• Väävlipuuduse all kannatavad eelkõige 
ristõielised ja liblikõielised 

• Viimasel ajal on täheldatud väävlipuudusest 
tingitud kvaliteedi langemist toidunisul 





Raud 

• Taimedes väga väikeses koguses (0,02%) 

• Tähtsate klorofülli moodustavate ja hingamist 
reguleerivate ensüümide koostises  

• Võrreldes teiste mikroelementidega, vajavad 
taimed rauda kõige enam  

• 80…90% on seotud orgaaniliste ühenditega ja 
tema liikuvus on seetõttu väike  



Rauavaegus 

• Avaldub taimedes kloroosina, mis algab 
noorematest lehtedest  

• Lehed muutuvad üleni kahvatuks, 
heleroheliseks  

• Taimi pritsida lahjade, kuni 0,003% rauda 
sisaldavate neutraalsoolade vesilahustega  

• Väetisega mulla kaudu antud raud sageli ei 
mõju  





Rauapuudusest tingitud kloroos tsitrusel 



Tugev rauapuudus 



Raud mullas 

• Mullas 1,0-6,0% peamiselt mineraalide 
koostises 

• Raua lahustuvus on suurem happelises mullas 

• Liigniisketes ja tugevasti happelistes muldades 
võib liikuva raua liig osutuda taimedele 
toksiliseks 



Mangaan 

• Paljude ensüümide (enolaas, karboksülaas, 
dehüdrogenaas, fosfokinaas jne.) 
aktiviseerijana  

• Fotosünteesiprotsessis, klorofülli tekkel, 
valkude ainevahetuses, C-vitamiini sünteesil  

• Aktiviseerib suhkrute kogunemist 
säilitusorganeisse (juurikatesse) ja valkude 
talletumist teradesse  



Mangaanipuudus 

• Kõige tundlikum kaer  

• Lehtedele tekivad hallid määrdunud triibud 
või punktid  

• Teraviljade, enamuse köögiviljade ja peetide 
vanematel lehtedel  

• Liblikõieliste ja kartuli noorematel lehtedel  



Mangaan mullas 

• Mangaanivaesed mullad on Pärnu ja Kasari 
jõgikonnas 

• Liikuva mangaani sisaldus muutub 
vegetatsiooniperioodi jooksul ja sõltub mulla 
niiskusest bioloogilistest tingimustest ja ka 
agrotehnikast 

• Sademeterikkal suvel esineb 
mangaanipuudust harva 



Mikroelemendid 

• Boor 

• Vask 

• Tsink 

• Molübdeen 

• Koobalt 

• Seleen 



Boor 

• Sisaldus 0,0001% 

• mitmekülgne osa biokeemilistes ja 
füsioloogilistes protsessides  

• Intensiivistub ainete liikumine taimedes  

• Hõlbustab ka süsivesikute ja valkude 
ainevahetust  

• Stimuleerib klorofülli teket  

• Intensiivistab fotosünteesi  



Boori vaegusel 

• Aeglustub nukleiinhapete süntees 
kasvukuhikutes  

• Taimedel tekivad kõrvalvõrsed  

• Peedil südamikumädanik, kaalikal 
klaasistumishaigus 

• Liblikõielistel ei moodustu juurtemügaraid 

• Halvatud on õite moodustumine, ilmnevad 
üldised ainevahetuse häired, langeb 
haiguskindlus  





Boor mullas 

• Boori sisaldus mullas sõltub enamasti mulla 
lõimisest ja keemilisest koostisest. 

• Raskemad mullad on booririkkamad. 

• Kerge lõimisega ja happelistes muldades allub 
boor kergesti väljauhtumisele. 

• Lubjarikastes ja lubjatud muldades on 
omastatava boori sisaldus madalam. 

• Boorivaesed on Lääne-Viru, Võru, Harju ja 
Jõgeva maakonna mullad. 



Liikuva boori sisaldus 
Eesti põllumuldades 

Booririkkad on rannikuala mullad, mis on seletatav merevee boorisisaldusega 



Boorväetised 

• Suurendavad taimede õite arvu 

• Soodustavad juurte kasvu 

• Tõstavad põuakindlust 

• Muldade lupjamine pärsib boori omastamist  



Vask 

• Sisaldus 0,0002% 

• Hapendusprotsesse reguleerivate fermentide 
koostises 

• Tagab klorofülli stabiilset tegevust 

• Soodustab sahhariidide ja valkude 
ainevahetust 

• Kaitseb klorofülli enneaegse lagunemise eest 



Vasepuudus 

• Kõige tundlikumad kultuurid teraviljad, lina, 
kanep ja ristik  

• Terava puuduse korral (soomuldadel) ei teki 
õisi ja seemnesaak ikaldub  

• Võib tekkida ka kloroos 

• Võib kahjustada ka kasvukuhikut ja taim võtab 
põõsasja kuju 



Vask mullas 

• Sisaldus sõltub eelkõige lähtekivimist ja 
orgaanilise aine sisaldusest mullas. 

• Vaserikkad mullad on Pärnu ja Kasari jõgikonnas, 
Põhja-Eesti looaladel ja Saaremaa huumusrikastes 
muldades. 

• Vasevaesed on huumusvaesed kerge lõimisega 
happelised mullad. 

• Vasepuudus on iseloomulik soomuldades kus 
vask on tugevasti seotud orgaanilise aine poolt ja 
seetõttu taimede poolt raskesti omastatav. 



Molübdeen 

• Oluliseks elemendiks mügarbakterite 
arenemisel 

• Aktiviseerib klorofülli sünteesi ja hingamist 

• Võtmepositsioonil nitraatide 
taandusprotsessides.  



Molübdeenivaegus 

• Enamasti happelistel muldadel 

• Pidurdub taimede kasv, lehed närtsivad, on 
kahvatud, õite moodustumine on pärsitud  

• Eriti tundlikud ristõielised 

• Fosfaatioonid soodustavad, sulfaatioonid aga 
takistavad omastamist  

• Siseneb taime anioonina 

• Puudus kõrvaldatakse eeskätt lupjamisega 



Molübdeen mullas 

• Üldiselt rohkem Põhja- ja Kesk-Eesti 
karbonaatsetel moreenidel välja kujunenud 
muldadel. 

• Erinevalt teistest mikroelementidest on Mo 
hästi liikuv leeliselises keskkonnas. 

• Lubiväetiste kasutamine suurendab liikuva 
molübdeeni sisaldust mullas. 

• Molübdeenivaesed mullad on Pärnu ja Kasari 
jõgikonnas ning Võrtsjärve põhjaosas. 



• Taimedele kergesti omastatava tsingi poolest 
on rikkamad leetunud, gleistunud ja 
gleimullad ning eriti soomullad. 

• Koobalti poolest vaesed on Põlva, Valga ja 
Võru maakonna mullad. 

• Seleeni puudus on iseloomulik happelistele 
muldadele. 







Tänan tähelepanu eest!!! 


