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• Suurendab rakumembraani läbilaskvust

• Sahhariidide (ka ligniin, rakukestade puitumine) ja
valkude süntees

• Õhulõhede töö, vee tungimine juurtesse
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• Turgor

• Fermentide aktivaator
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• Puudusel VANEMAD lehed muutuvad pruuniks, 
närbuvad

• Lehe kaudu antud kaalium aitab omastada mulla 
kaaliumikaaliumi
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• Fosfori ja lämmastiku liikumine ning toime
• Klorofülli koostis, fotosüntees ja hingamine• Klorofülli koostis, fotosüntees ja hingamine
• Vee liikumine taimes
• Juurestiku areng

• Puudusel kahvatukollased pikiviirud, leheroodude
ümbruses roheline värv säilib, mis asendub kollase
oranži või punakasvioletse värvusegaoranži või punakasvioletse värvusega
• Õitel ei arene emakad ega tolmukad
• Laiguline põld - lõimis, lasuvustihedus
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• Valkude koostis (amiinohapped)
• Vitamiinid• Vitamiinid
• Õlide süntees
• Klorofülli süntees

• Puudusel kahvatukollased NOORED lehed, kogu lehe
ulatusesulatuses
• Seemne kvaliteedi ja kvantiteedi langus



Kriitilised kasvufaasid
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• Sügisel võrsumisel, kui on juba lehemassi
• Kevadel võrsumise lõpus, esimese kõrresõlme• Kevadel võrsumise lõpus, esimese kõrresõlme
moodustumisel või moodustumise eel
• Kõrsumisel - suureneb terade hulk viljapeas
• Loomisel - lipulehe faasis, 1000 tera massi
suurendamiseks

• (K) Õitsemisel kontsentratsioon taimes suurim• (K) Õitsemisel kontsentratsioon taimes suurim
• (K) Terade täitumisel vajadus suurim ja kriitiliseim KF 
71-75
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Mullast omastamist
takistavad tegurid
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•Kui taimedel avalduvad mineraalse toitumise häired ei
pruugi vajalikud elemendid mullas puududapruugi vajalikud elemendid mullas puududa
• Elemendi puudus mullas, lähtekivim, org.a. sisaldus
• Keemiline või füüsikaline fiksatsioon
• pH
• Põhu ebaühtlane jaotus
• Üleminek künnilt minimeeritud harimisele
• Temperatuur (õhk, muld)• Temperatuur (õhk, muld)
• Veevaru
• Mulla lasuvustihedus
• Toitainete antagonism (P,K)



Mikrode omastamine
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Millal pritsida ja kuidas ?
• Paagisegu pH
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• Märgaja lisamine

• Vee kogus ha

• Piisa suurus

• Pritsimise aeg ja temperatuur, õhulõhed



Paagisegu valmistamine
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1. Täita pool kuni ¾ pritsi mahust veega (pinnasevesi
või soenenud puurkaevuvesi)või soenenud puurkaevuvesi)

2. Segisti tööle
3. Vajadusel lisa veepehmendaja või vahuvastane aine
4. Lisa tahked väetised, mikroelemendid
5. Lisa tahke taimekaitsevahend (WG, WP, SG, SP)
6. Lisa vee baasil tehtud preparaadid (SC, CS, SL)
7. Lisa lahusti baasil tehtud preparaadid (SE, EW, EO, 7. Lisa lahusti baasil tehtud preparaadid (SE, EW, EO, 

DC, OD, ME, EC)
8. Lisa ülejäänud vesi, lisa- ja abiained



Lahustuvus
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Mikrode omastamine
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