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Kes? 

• Nordkalk AS – Rettig Group ettevõte, kelle põhitegevuseks on 

lubjakivi kaevandamine ja töötlemine. 

• Põhitoodang on: Kustutamata lubi, lubjakivijahu erinevad 

fraktsioonid (fillerid), ehituskillustik, tehnoloogiline kivi  

• Eestis 3 karjääri – Vasalemma, Esivere (Kurevere) ja Karinu 

• Rakke tehases 2011 aastal renoveeritud lubjaahjud – 100 000 

tonni kustutamata lupja aastas. 

• Renoveeritud filleriliin - >200 000 t/aastas 
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Mis on lubjakivi ja kus kasutatakse?  

• CaCO3 – Kaltsiumkarbonaat (kaltsiit, dolomiit), biogeense tekkega 

settekivim 
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Dolomiit? 
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Milleks on lupjamine vajalik? 

• Eestis on ca 1 milj ha haritavat põllumaad 

• pH on probleemne u 1/3 sellest!!! 

• Halvenenud mullareaktsioon pärsib toitainete omastamist, 

vähendab saagikust, halvendab saagi kvaliteeti jne 

• Kui pH on alla 5,5 väheneb P-ühendite lahustuvus ja P-väetiste 

efektiivsus.  

• Happeline muld on halva struktuuriga, kipub tihenema, mistõtu on 

rikutud mulla vee- ja õhurežiim. 

• Nõrgvesi viib mullast 150kg Ca ha kohta aastas!!! 
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Nordkalki lubjakivijahu põllumuldade                        

pH neutraliseerimiseks 

 

 

• Toode: Lubjakivijahu jämedateraline 0...2mm 

• Tähis: Nordkalk pH+Natural 

• Reg nr väetiseregistris: 087 (04.02.2002) 

• Koostis: CaCO3 >90%; Ca > 36% 

• Niiskus: < 6% 

• Neutraliseerimise võime: >37% 

• tulemus on stabiilne 5-7 aastaks 
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Lubiväetis 
Väetiseseadus 

Toote nimetus: Lubjakivijahu, jämedateraline 

Toote tähis: Nordkalk pH+ Natural  

CAS nr. 471-34-1 

Väetiseregister, registr.nr. 087  (04.02.2002) 

Koostis: CaCO3 > 90 % ; kaltsium (Ca) > 36% 

Tootja: Nordkalk AS Rakke tehas 
Faehlmanni 11a       tel: +372 32 60 720 

Rakke                      faks: +372 32 60 730 

46301                      e-mail: nordkalk.rakke@nordkalk.com 

Lääne-Virumaa 

 

Valmistamise kuupäev: ...................................                  Kogus: ................ tonni  

Kasutamine:  

Võib kasutada mahepõllumajanduses kooskõlas määrusega (EÜ) nr 

834/2007 ja (EÜ) nr 889/2008 

Toode sobib:  

 turba neutraliseerimiseks – rabaturba pH väärtuse tõstmiseks 1 ühiku võrra, tuleb 

anda 1 m
2
 keskmiselt 300-350 grammi CaCO3 ;  

 põldude lupjamiseks – kergelt happelise (pH 5,5-6) mulla neutraliseerimiseks 

kulub 300-400 grammi lubiväetist 1 m
2
 kohta, tugevamalt happelistele muldadele 

(pH 4,5-5,5) kulub 500-1000 grammi     1 m
2
 kohta. Keskmiselt kestab 

lubiväetise mõju 6-8 aastat, misjärel tuleb lupjamist korrata. 

Hoiustamine: Vältida reostumist kõrvaliste lisanditega ja kokkupuudet hapetega. 

 

Niiskus:   < 6 %   

Neutr.võime: > 37 % 

Osakeste suurus:  
 

 

 

 

Sõelad Läbib 

2,0 mm > 98 % 

1,0 mm > 90 % 

0,150 mm > 20 % 
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Kui palju? 
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Kui palju? 

• pH-neutraalne = 7 

• Mineraalmullad, mille pH on 5,6-6,5, vajavad lupjamist , kui mulla 

kaltsiumisisaldus on alla 1500mg/kg normiga 3,0-4,5 t/ha 

• Tugevamalt happeliste muldade (pH 4,5-5,5) kulub lubjakivijahu 

sõltuvalt mulla tüübist 5,0-10,0 t/ha 

• Mullastruktuuri parandamiseks on soovitatav kogu vajadus korraga 

põllule kanda. Edaspidi piisab pH taseme hoidmiseks 1-2 t/ha iga 

paari aasta tagant.  
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Millega? 
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Mullaproovid 

• Koostöös  

Põllumajandusuuringute Keskusega 
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Tänan! 
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