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Sissejuhatus 
Sõnnikut ja sõnnikukomposti on Eestis kasutatud läbi aegade. Jäätme- ja settekompostide 
ning biomassi kääritamisjäägist toodetud komposti omadusi on seevastu Eestis väga vähe 
uuritud ning nende põllumaal kasutamise kohta ei ole andmeid piisavalt. See takistab oluliselt 
nende kasutamist põllumajanduses ja võib kaasa tuua saasteainete akumuleerumise ohu 
komposti ebapädeva kasutamise läbi.  

Mujalt, kui põllumajandusest pärinevaid komposte on viimastel aastatel üha rohkem tootma 
hakatud ja nende osatähtsus kasvab tulevikus oluliselt. Nimelt on viimasel aastakümnel 
suletud kõik nõuetele mittevastavad prügilad, mistõttu prügilate arv on vähenenud viieni ja 
veoteekond suurenenud. Prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas ei tohtinud 
biolagunevaid jäätmeid olla üle 30 massiprotsendi alates 2013. a. ja alates 2020. aasta 16. 
juulist peab see vähenema alla 20 massiprotsendi. Orgaanilisi jäätmeid seega ladestada ei saa 
ning neist hakatakse tegema komposti.  

Suuremad reoveepuhastid on rekonstrueeritud, mistõttu reoveesettekomposti hulk kasvab. 
Sette või biomassi biogaasina väärindamise mahu kasvamise tõttu suureneb ka 
kääritamisjäägi hulk, mis põllumulda viia soovitakse. Komposti tootmise ja turustamise vastu 
tunnevad huvi paljud jäätmekäitlusfirmad.  

Mineraalväetiste kallinemise tõttu, aga ka mahetootmise suurenemise tõttu suureneb tarbijate 
huvi komposti taimetoitainete kasutamiseks põllumullas. Orgaanilised väetisained suudavad 
korvata huumusekadu mullas, parandavad selle struktuuri, töödeldavust ja veemahutavust. 
Mulda viidud kompost aitab vähendada kasvuhoonegaaside hulka, muutes komposti 
kasutamise globaalses tähenduses oluliseks.  

Kompostidega võib mulda sattuda ja akumuleeruda raskmetalle, taimekaitsevahendite jääke, 
orgaanilisi saasteaineid, aga ka ravimijääke, umbrohuseemneid jms. Vajadus mitmesuguste 
kompostide ainesisalduse uurimiseks on ilmne, sest komposti väärkasutamise tõttu võib 
kannatada Eesti põllumuld. Komposti tõrjumine asetaks väga raskesse olukorda ettevõtted, 
kelle jaoks jäätmete biokäitlus ainus või peamine töö. Põllumajandusliku tootmise ja 
mahetootmise jätkusuulikkuse tagamiseks on eriti oluline tõhustada komposti teaduspõhist 
ainesisalduse mõju uurimist mullastikule. Et komposti koostis sõltub olulisel määral 
kompostimistehnoloogia valikust, tuleb see siduda komposti lähtematerjali ja protsessi 
tehnoloogilise kontrolliga.  

Käesoleva uuringu eesmärk oli hinnata biolagunevate jäätmete segust ja setetest valmistatud 
komposti kasutamise efektiivsust ja tasuvust põllukultuuride kasvatamisel, ohutust nii 
keskkonna kui toodangu tarbija seisukohast, võimet põllumuldade huumusesisalduse 
säilitajana/suurendajana ja mulla bioloogilise aktiivsuse tõstjana ning koostada 
tehnoloogilised soovitused komposti ratsionaalseks keskkonnasõbralikuks kasutamiseks. Töö 
käigus koostati andmebaas mitmesugustest lähtematerjalidest valmistatud kompostide 
omadustest; sooritati põldkatsed ja konteinerkatsed komposti omaduste ja kasutusvaldkonna 
uurimiseks; uuriti komposti kasutusnormi ning reoainete akumuleerumist mullas ja taimedes 
ning komposti kasutamise agrotehnilisi ahelaid. 
Üheks uurimistöö baasiks olid Eesti Taimekasvatuse Instituudi ETKI (kuni 01.07.2013. Eesti 
Maaviljeluse Instituudi, EMVI) pikaajalised mullaharimise, väetamise ja külvikorra 
komplekskatsed Kuusikul. Põldkatsete käigus püüti välja selgitada kompostide 
põllumajanduses kasutamise piirnormid ja ohutud normid lähtuvalt seadusandluses määratud 
piirväärtustest. Viidi läbi mitme aasta pikkused põldkatsed komposti kasutamise mõju välja 
selgitamiseks mullale (huumusesisaldus, toiteainete paiknemine, keemiliste elementide 
sisaldus jne) ja põllukultuuride (teraviljad) saagikusele ning saagi kujunemisele ja 
kvaliteedile. Leiti komposti kasutamise majanduslik efektiivsus sõltuvalt mullaharimise 
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tehnoloogiast (intensiivne- ja minimeeritud harimine) ja hinnati selle varieeruvust sõltuvalt 
ilmastikust, mis on suure praktilise väärtusega, sest kompost mõjutab mulla struktuuri ja see 
omakorda harimist. 
Eesti Maaülikooli Eerika IOSDV katsepõllul tehti mitme erineva laotusnormiga ja Kuusiku 
katsetega võrreldava kultuuriga katsed. Tartu ja Kuusiku põldkatsed tehti osaliselt ühtlustatud 
metoodika järgi. Võrdluskultuuriks on oder, komposti väetisväärtust võrreldi mineraalväetiste 
ja tavasõnnikuga ning uuriti ka väetamse järelmõju. Hinnati saaki, selle kvaliteeti, mulla 
omadusi ja potentsiaalsete saasteainete akumuleerumist.  
Konteinerkatsetes uuriti eri tüüpi kompostisegude omadusi ja mõju taimedele ning 
põldkatsetest erinevatele kultuuridele. Uurimise alla võeti võimalikult palju liiki komposte.  
Kõik katsed tehti kordustena ja kontrollvariandiga. Katsete ülesehitusel järgiti metoodikat, 
mis võimaldas nende tulemusi siduda olemasolevate katseseeriatega teistes seonduvates 
projektides.  

Uuring aitab kokku viia mittepõllumajandusliku päritoluga komposti tootjad ning tarbijad. 
Projekti tulemusi saavad rakendada põllumajandustoojad ja -nõustajad tootmistingimustele 
ning kasvatatavatele kultuuridele sobivaima väetustehnoloogia valikul (mineraal- ja 
orgaanilise väetiste osakaal) ning selle kasutamisega seotud otsuste tegemisel. Orgaaniliste 
jäätmete kompostimine aitab vähendada prügilatest põhjustatud keskkonnakoormust, 
vähendab kasvuhoonegaaside sattumist keskkonda, suurendab muldade taimetoitaine ja 
orgaanilise süsiniku sisaldust ja parandab mulla struktuuri. Komposti valmistamine, vedu ja 
laotamine võimaldab luua töökohti väljaspool põllumajandustootmist. 
Projekti täitmise lähtekohad olid: 
1. Projekt peab kaasa aitama komposti kasutamise propageerimisele; 
2. Projekt peab andma tagasisidet komposti tootjaile; 
3. Projekt peab osutama puudustele, mis võimaldaks vähendada komposti kasutamisega 

seotud riske; 
4. Projekti kaasatakse erialaorganisatsioone Eestist, nt Eesti Jäätmekäitlejate Liit, jäätmete 

taaskasutusklaster, kompetentsikeskus; 
5. Projekti kaasatakse rahvusvahelisi teadlasi ja erialaorganisatsioone, nt Euroopa 

Kompostivõrgustik – European Compost Network (ECN); 
6. Taimkatsete jaoks tuleb optimaalselt kasutada vegetatsiooniperioodi – teha paralleelselt 

katseid põllul, kasvuhoones ja kasvuruumis; 
7. Projekti kaasatakse noorteadlasi (doktorandid, teadurid) ja üliõpilasi (magistri ja 

bakalaureuse tase); 
8. Projekt peab käsitlema jäätmeseisundi lõppemise kriteeriumi saavutamisega seonduvat; 
9. Projekti tulemusi tuleb tutvustada seminaridel Eestis, rahvusvahelistel 

erialakonverentsidel ning vormistada artiklitena teadusajakirjades. 
 
Käesolev projekt tehti Riikliku programmi “Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja 
arendustegevus aastatel 2009–2014” raames.  
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1. Jäätmekompost 

1.1. Biolagunevad jäätmed 
Mait Kriipsalu 

 
Orgaanilisi jäätmeid on võimalik käidelda mitmel moel ning biokäitlusviisid teatud määral 
konkureerivad omavahel. Aeroobse käitluse korral muutub orgaaniline aine huumuseks, 
süsihappegaasiks ja veeks ning anaeroobse metaankäärimise lõppsaadused on kütusena 
kasutatav biogaas ja väetusväärtusega käärimisjääk:  

• aeroobses keskkonnas: orgaaniline aine + O2 → CO2 + H2O + huumus; 
• anaeroobses keskkonnas: orgaaniline aine → biogaas (CH4 + CO2) + käärimisjääk. 

Tavalisim, paindlikem ja kõige vähem investeeringuid nõudev aeroobne käitlusviis on 
kompostimine. Kompostida saab peaaegu kõiki biolagunevaid orgaanilisi jäätmeid. Euroopas 
on orgaaniliste jäätmete kogumine ja käitlemine arenenud ebaühtlaselt – Lääne-Euroopas 
paremini, Ida-Euroopas halvemini. Elaniku kohta kompostitakse neid kõige rohkem Austrias 
ja Hollandis (ca 170 ja 145), Euroopa Liidus (EL28) keskmiselt 70, Eestis vaid 20 kg/el aastas 
[1]. Teades, et orgaanilisi jäätmeid prügilasse ladestada ei tohi [2], jäätmekava [3] näeb ette 
taaskasutamise osatähtsuse tõusu 50 %-ni ning EL ringlusmajanduse eelnõu kavandab selle 
tõsta 70 %-ni jäätmete üldhulgast, siis turule lastava komposti hulk suureneb oluliselt. 
Jäätmeseadus [2] loeb jäätmete bioloogilist ringlussevõttu taaskasutamistoiminguks 
(kooditähis R3o) [4].  
Enda tarbeks tohib komposti teha igaüks. Kui kompostitakse jäätmeid majandustegevusena 
või reoveesetet, on kompostimisplatsi jaoks vaja jäätmeluba, kui aga omavalitsus kompostib 
sellel üksnes kalmistu- ja haljastujäätmeid, pole luba vaja. Tegevuse peab siiski registreerima 
piirkonna keskkonnaametis. Komposti ostjal ega kasutajal ei pea jäätmeluba olema.  
Kompostitootja peab registreerima lähtematerjalide liigi, koguse, päritolu ja selle, mis 
nendega kompostimisplatsil toimub. Lähtematerjalidest ja kompostist välja sorditud võõrised 
tuleb üle anda nende käitlemisluba omavale ettevõttele.  
Biolagunevad jäätmed lakkavad olemast jäätmed ning neist saab toode (kvaliteetkompost) 
siis, kui mõlemad – nii kompostimine kui ka saadud kompost on sertifitseeritud. 
 
Kuidas komposti käsitleda, oleneb selle lähtematerjalidest.  
Toidujäätmete hulk olmejäätmetes oleneb elamutüübist ning elanike jõukusest ja 
tarbimisharjumustest. Uuringu „Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti kodumajapidamistes ja 
toitlustusasutustes” kohaselt tekitab ühe inimese kohta kodumajapidamises ligikaudu 54 kg 
toidujäätmeid aastas [5]. Sorditud köögijäätmeid kogutakse praegu Tallinnas, Paides, Türil, 
Tapal ja veel mõnes Kesk-Eesti asulas, kuid kogu süsteem on alles arengujärgus ning 
kindlasti laieneb, sest valmistatakse ette olmejäätmete sortimise määruse muudatust, mis teeks 
liigitikogumise kohustuslikuks. Praktikas hakkab see rakenduma kohalike omavalitsuste 
jäätme-eeskirjade kaudu. 
Aia- ja haljastujäätmeid on palju, nad on enamasti suhteliselt puhtad ning ei lähe roiskuma. 
Neid on lihtne koguda ning käitlemisvõimalusi on palju. Kuivi oksi saab energia saamiseks 
põletada, puulehti ja muruniitmeid kompostida ning haljastest taimedest (biomassist) biogaasi 
toota. Haljastujäätmete hulk muutub aasta kestel suuresti, suvel on nad niiskemad ja 
lämmastikurikkamad, talvel kuivemad ning süsinikurikkamad. Kalmistupraht sarnaneb 
haljastujäätmetega, ent sisaldab rohkesti võõriseid – küünlaid, plast- ja klaasesemeid, 
tehismaterjalist pärgi, traati, kive jms. Pahatihti tuleb ette sedagi, et kalmistulised toovad 
kodunt kaasa olmeprügi. Eestis on üle kuuesaja mitmesuguse suurusega kalmistu [6], mida on 
vaja järjepidevalt hooldada. Kui tavaliselt kuhjatakse kalmistupraht aia taha hunnikutesse, mis 
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aeg-ajalt tasandatakse või ära viiakse, oleks otstarbekam rajada kalmistu juurde 
kompostimisplats ning jäätmed kohapeal kompostida. Esimesed sellised on juba aastaid 
kasutusel olnud (nt Põlvas).  
Toiduainetööstuses, toitlustusasutustes ja tapamajades tekkivad tootmisjäägid. Loomsete 
kõrvalsaaduste (ingl animal by-products, ABPR) ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad 
on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses EÜ 1069/2009 [7] ning nende 
käitlemine jäätmeseaduse reguleerimisalasse ei kuulu – seda korraldab põllumajandus-
ministeerium. Loomseteks kõrvalsaadusteks loetakse surnud loomad, inimtoiduks kõlbmatud 
loomsed jäägid ja sõnnik. Olenevalt inimeste ja loomade terviseriski suurusest liigitatakse nad 
kolme kategooriasse. Esimese kategooria jäätmed (kõik haigete loomade kehaosad) tuleb 
põletada või termiliselt töödelda. Eestis on selleks Väike-Maarjas ajakohane loomajäätmete 
töötlemiskeskus. Teise (sõnnik ja seedekulglasisu) ja kolmanda kategooria jäätmeid 
(linnupead ja -suled, harjased, karvad, veri, munad, veeloomad, selgrootud ja närilised) võib 
kompostida või toota neist biogaasi [7]. Kompostimisel tuleb järgida erinõudeid [8]. III 
kategooria loomseid kõrvalsaadusi käitlevad näiteks Tallinna ja Väätsa prügila.  
Sõnnikut, nii värsket kui ka kõdusõnnikut ja sõnnikukomposti on põllumajanduses kasutatud 
läbi aegade. Põllumajandusministeeriumi reguleerimisalasse kuuluv sõnnik ja seedekulgla 
sisu on II kategooria loomne kõrvalsaadus ning jäätmeseadus [2] seda jäätmeks ei loe. 
Sõnnikukomposti valmistatakse niisama moodi kui muidki komposte.  
Puidutöötlemisjäägid – kännud, saepuru, puukoor ja oksad loetakse loodusomaseks, ent kui 
nad on üle antud jäätmekäitlejale, on nad jäätmeseaduse [2] mõistes jäätmed ning neid peab 
jäätmetena ka käitlema. Eesti suurim tootmisjääkide kompostimispaik oli Kundas, kus AS 
Estonian Cell kompostis haavapuidumassi töötlemisel tekkivat reoveesetet (alates 2014. 
aastast sete kääritatakse biogaasi saamiseks). 
Reoveesete on reoveest füüsikaliste, bioloogiliste või keemiliste meetoditega eraldatud vee ja 
tahke aine segu, mis ei sisalda algpuhastusega (puhastusjärk, milles reoveest kõrvaldatakse 
liiv ja ujupraht) lahutatud võõriseid. Sete on väga veerohke, loovutab vett halvasti, sisaldab 
palju orgaanilist ainet ja tõvestavaid mikroorganisme ning läheb kergesti roiskuma. 
Jäätmeseaduse [2] kohaselt kuulub reoveesete jäätmete hulka ning seda peab käitlema selle 
seaduse nõudeid järgides. Sette töötlemist ja kasutamist reguleerib keskkonnaministri määrus 
’Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded’ [9].  
Sete tahendatakse tihkeks (kuivainet 15–20 %) massiks, sest kompostida saab ainult tahedat 
setet. Kompostimiseks on vaja settele lisada liigset vedelikku siduvat ning segu poorsust 
suurendavat tugiainet, et aeroobseks lagunemiseks vajalik õhk kompostitavasse massi sisse 
pääseks. Tugiaineks sobivad hakitud puukoor või oksapraht, pallitud põhk, hein vms. Et 
reoveesete on pärast tahendamistki üsna niiske, peab tugiaine kindlasti olema kuiv, seetõttu 
tuleb seda õigel ajal varuda ning varju all hoida. Olenevalt kompostimisviisist võib 
settekompost valmida mõne kuu kuni paari aastaga. Kõik reoveesetted ei ole ühesugused. Kui 
olmereoveesete võib sisaldada olmekemikaali-, ravimi- ja raskmetallijääke, siis 
toiduainetööstusettevõtete reoveepuhastitest pärit sete on neist vaba, ent selles võib leiduda 
desoainejääke. Settekomposti kasutamist kitsendavad nõuded [9] kehtivad nii komposti 
valmistaja kui ka tarbija suhtes. 
Metaankäärimine, mida nimetatakse ka biogaasistamiseks, on protsess, mille lõppastmes 
metanogeensed mikroorganismid toodavad metaani. Käärimisjääk (digestaat) on vedel või 
püdel. Kui lähtematerjaliks on läga või muu põllumajandusest pärit toore, võib selle põllule 
laotada. Reoveesette käärimisjäägiga tuleb toimida seda käsitleva määruse [9] ning 
orgaaniliste jäätmete omaga jäätmeloa kohaselt. Aasta ringi käärimisjääki laotada ei saa ning 
seda tuleb laotusperioodini koguda ja hoida. Hoidla mahtu peab olema kaheksa kuu jaoks. 
Kuigi käärimisjääki tohib vedelana põllule viia, võib olla otstarbekas see tahendada, lahutada 
vedel ja tahefraktsiooniks (väduks ja taheseks) ning tahes üle kompostida. Kompostimisel 
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võib temperatuur tõusta 70 ºC-ni ning sellest piisab tahese hügieeniseerimiseks. Kui 
kompostile soovitakse taotleda toote staatust, siis peab talitama määruse [10] kohaselt ning 
kääritada tohib vaid jäätmeid, mis on lahku sorditud ning on kirjas selle määruse lisas. Et 
käärimistemperatuur tavaliselt üle 30–38 °C ei tõuse, võib käärimisjääki olla vaja 
hügieeninõuete täitmiseks järelkompostida või pastöriseerida. Eriti oluline on see siis, kui 
lähtematerjal sisaldab loomseid kõrvalsaadusi.  
Eestis toodab või valmistub biogaasi tootma mitu ettevõtet: reoveesettest AS-id Tallinna Vesi, 
Kuressaare Veevärk, Narva Veevärk ja Tartu Veevärk, tootmisjääkidest AS Estonian Cell, 
Salutaguse pärmitehas ja Kohtla-Järve keemiatehas AS Velsicol Eesti ning 
põllumajandustoormest Jööri sigala ja Aravete, Ilmatsalu, Vinni ja Oisu suurfarmid. 
Kääritatavaid setteid saab eraldi pastöriseerida Tartu reoveepuhastis.  
Kompostimise ja biogaasistamisega konkureerib orgaaniliste jäätmete põletamine soojus- ja 
elektrienergia koostootmiseks. 
 

1.2. Kompostimist mõjutavad tegurid  
Mait Kriipsalu  

 
Komposti omadusi mõjutab selle valmistamise tehnoloogia. Kompostimisel kulgevate 
bioloogiliste, keemiliste ja füüsikaliste protsesside edukaks toimuniseks on vaja täita teatud 
nõudeid, mis võivad iga jäätmeliigi jaoks olla pisut erinevad. Et kompostimine normaalselt 
kulgeks, peab lähtematerjal olema bioloogiliselt hästi lagunev. Kompostitav mass peab olema 
parajalt niiske – kuivas keskkonnas mikroorganismid elada ei saa, liigne vesi tõrjub aga 
pooridest õhu ning muudab massi anaeroobseks. Valmiskomposti niiskus peaks olema 35–45 
%, sest siis ta ei lähe laos hallitama. Kompostitavas massis peab olema piisavalt õhuhapnikku. 
Sobiva poorsusega aunades on õhustus loomulik, sest soojad lagugaasid tõusevad üles ja 
altpoolt tuleb välisõhk asemele. Värskele kompostile on vaja rohkem hapnikku kui vanale. 
Kuigi kompostiaunu võib ka sundõhustada, ei asenda see kompostimassi kobestamist. Mida 
koredam on kompostitav materjal, seda paremini liigub selles õhk. Et materjal kompostimise 
kestel kokku vajub, on vaja seda poorsuse taastamiseks kobestada. Orgaanilist ainet 
lagundavad bakterid vajavad energiaallikana süsinikku ning valkude moodustamiseks 
lämmastikku kindlas vahekorras, soodne C/N = (20–30):1. Kompostimise kestel massi 
lämmastikusisaldus tavaliselt ei muutu, süsinikku jääb aga vähemaks. Kui pH on kõrge ja C/N 
suurem kui 35, lendub lämmastik ammoniaagina ning komposti väetusväärtus langeb. 
Valmiskomposti C/N suhe peaks jääma piiresse 12–20. Kui see suhe on suurem, jätkub 
komposti orgaanilise aine lagunemine ka mullas ning sellega kaasneb mullalämmastiku kadu. 
Kompostimisel on oluline massi pH. Enamikule baktereist sobib vahemik 6–7,5 ning seentele, 
kes taluvad pH kõikumist paremini, vahemik 5,5–8. Kui hapnik otsa saab, siis pH alaneb, 
lagunemine jätkub anaeroobses keskkonnas ning tekivad lenduvad rasvhapped. See ei ole küll 
ohtlik, kuid et rasvhapped haisevad, siis see rikub kompostimise mainet.  
Mõnikord lisatakse komposti põhimassile tugiainet. Tugiaine lisamisega soovitakse tavaliselt 
saavutada mitut eesmärki – suurendada kompostitava massi poorsust, vähendada selle niiskust 
ning korrigeerida C ja N suhet.  
Kompostitav segu ei tohi sisaldada bioloogilisi protsesse pidurdavaid aineid (inhibiitoreid) 
ega mürke, seetõttu ei kõlba selle hulka antiseptitud puit, kemikaalid ega ohtlikud ained. 
Tugiaineks ei sobi ka hakitud vineer, puitlaastplaadid, värvitud ja immutatud lammutuspuit, 
liiprid ega telefonipostid. Värvide ja kemikaalide koosseisus olevad raskmetallid 
akumuleeruvad kompostis ning kui nende hulk ületab piirarvu [10], muutub kogu 
kompostipartii kõlbmatuks.  
Kompostimises osalevad bakterid, seened ja muud mullaasukad (nt vihmaussid). Bakterid on 
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olmejäätmetes alati olemas ning nende hulk kompostis kasvab soodsates tingimustes kiiresti. 
Kompostitava materjali pinnale moodustub õhuke mikroorganismirikas biokile. Mikroobid 
saavad energiat ja toitaineid orgaanilisest ainest ning hapnikku kompostitükikeste vahele 
jäävast õhust. Bakterid on ainuraksed mikroorganismid, keda sageli liigitatakse optimaalse 
kasvutemperatuuri järgi külmalembesteks ehk psührofiilseteks (5–15 °C), mesofiilseteks  
(25–35 °C) ja soojalembesteks ehk termofiilseteks (55–60 °C). Seened, kes on võimelised 
lagundama hemitselluloosi, tselluloosi ja ligniini, ei talu hapnikupuudust ega kuumust ning 
elavad vaid küpsemas kompostis. Temperatuuri, mis on bioloogilise aktiivsuse olulisemaid 
tegureid, on vaja jälgida selleks, et olla veendunud komposti ohutuses, aru saada aunades 
kulgevatest protsessidest ning teha otsuseid aunade segamisvajaduse või komposti küpsuse 
kohta. Kui komposti soovitakse sertifitseerida ja tootena turustada, peab kompostimise kulgu 
tingimata jälgima ja dokumenteerima [10].  
Kompostitav materjal soojeneb bakterite elutegevusega kaasnevate eksotermiliste 
reaktsioonide tulemusel iseenesest. Külmas (alla 5 °C) kompostiaunas elutegevus soikub ning 
on loid, kuni temperatuur tõuseb 20 °C-ni. Soojenevas keskkonnas mikroorganismide 
aktiivsus peaaegu kahekordistub iga kümne kraadiga. Eesti kliimas on otstarbekas aunad 
soojuskao vähendamiseks ja liigse vihmavee vastu külmal ajal kinni katta. Temperatuuri kulg 
on kompostimise põhifaasides isesugune (joonis 1.1):  
• mesofiilses algfaasis hakkavad orgaanilist ainet lagundavad bakterid intensiivselt 

paljunema, kompostitav mass soojeneb ning pH alaneb; 
• termofiilses faasis, mille kestel temperatuur tõuseb ühe-kahe päevaga 60–70 kraadini, 

hukkub enamik jäätmeis leiduvatest tõvestavatest organismidest (tabel 1.1), 
taimekahjureist ja parasiitidest ning umbrohuseemned hävivad. Komposti kasutada veel ei 
saa, sest nii lühikese aja jooksul jõuavad laguneda ainult kergesti lagunevad orgaanilised 
ained; 

• mesofiilses küpsemisfaasis püsib temperatuur vahemikus 35–55 °C ning hakkab siis 
toitainete ammendumise tõttu alanema. Raskesti lagunevate ühendite (nt vahad ja vaigud) 
sisaldus ajapikku väheneb. Mõne kuu pärast võib komposti kasutada, ehkki huumus 
moodustub ja taimetoitesoolad muutuvad kättesaadavaks alles järgmises faasis; 

• jahtumis- ja järelvalmimisfaasis väheneb mikrobioloogiline aktiivsus veelgi. Temperatuur 
ei tõuse enam üle 40 °C isegi siis, kui kompostimass läbi segada. Komposti ilmuvad 
vihmaussid. Järelvalmimise ajal kompost küpseb ning moodustub komposti hinnatuim osa 
– huumus. Komposti väetusväärtus suureneb, sest toitesoolad muutuvad taimedele 
kättesaadavaks. 

 
Komposti bioloogiline mitmekesisus on suurim sel ajal, kui temperatuur on aunas 25–45 °C, 
biolagunemine intensiivseim temperatuuril 45–55 °C ning patogeenid hukkuvad kõige 
kiiremini, kui temperatuur on üle 55 °C (tabel 1.1). 
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Joonis 1.1. Temperatuuri muutumine kompostimise kestel [11]  
 
Tabel 1.1. Haigustekitajate hukkumiseks vajalik temperatuur ja viibeaeg sellel temperatuuril 
[12]  
Haigustekitaja Temperatuur ja viibeaeg 
Salmonella typhi (typhosa) Ei paljune temperatuuril > 46 °C, surevad temperatuuril 55–

60 °C kolmekümne ning 60 °C puhul kahekümne minutiga; 
kompostis hävivad kiiresti.  

Salmonella sp. Surevad temperatuuril 55 °C ühe tunni ning 60 °C puhul 
15–20 minutiga.  

Shigella sp. Surevad temperatuuril 55 °C ühe tunniga.  
Escherichia coli Enamik sureb temperatuuril 55 °C ühe tunni ning 60 °C 

puhul 15–20 minutiga.  
 

Entamoeba histolytica tsüstid Surevad temperatuuril 45 °C mõne minuti ning 55 °C puhul 
mõne sekundiga.  

Taenia saginata Surevad temperatuuril 55 °C mõne minutiga.  
Trichinella spiralis'e vastsed Hävivad temperatuuril 55 °C kiiresti ning 60 °C puhul kohe. 
Brucella abortus või Br.suis Surevad temperatuuril 62–63 °C kolme minuti ning 55 °C 

puhul vähem kui tunni jooksul.  
Micrococcus pyogenes var. 
aureus 

Surevad temperatuuril 50 °C kümne minutiga.  

Streptococcus pyogenes Surevad temperatuuril 54 °C kümne minutiga.  
Mycobacterium tuberculosis 

var. hominis 

Surevad temperatuuril 66 °C 15–20 minutiga ning 
kuumutamisel temperatuuril 67 °C kohe. 

Corynebacterium diphtheriae Surevad temperatuuril 55 °C 45 minutiga.  
Necator americanus Surevad temperatuuril 45 °C 50 minutiga.  
Ascaris lumbricoides'e munad Surevad temperatuuril > 50 °C alla tunni jooksul.  
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Eri jäätmete kompostimisel kehtivad nõutava temperatuuri ja selles viibimise aja suhtes eri 
nõuded: 
• biolagunevate jäätmete aunkompostimisel peab temperatuur kümme päeva olema  

≥ 55 °C (≥ 65 °C korral piisab kolmest päevast) ning reaktorkompostimisel olema kolme 
päeva kestel vähemalt 60 °C [10]; 

• reoveesette aunkompostimisel peab temperatuur ≥ 55 °C püsima vähemalt kümme või ≥ 
65 °C vähemalt kolm ööpäeva, reaktorkompostimisel ≥ 60 °C vähemalt kolm ööpäeva [9]; 

• loomsete kõrvalsaaduste, mille tükisuurus ei tohi olla üle 12 mm, kompostimisel peab 
temperatuur tõusma 70 °C-ni ning püsima üks tund [8]; 

• sõnniku kompostimisel ei ole temperatuuri jälgimine ette kirjutatud; 
• metaankäärimisjäägi kompostimisel tuleb juhinduda lähtematerjali kompostimise 

nõuetest. 
Valmiskomposti täiesti patogeenivabaks muuta ei saa ning seda ei nõutagi – kompost viiakse 
ju mulda, milles on niigi patogeenseid mikroorganisme, nt Clostridium tetani ja Aspergillus 

fumigatus. Kui peaks nõutama komposti steriliseerimist, tuleb seda teha valmiskomposti 
kuumutamise, mitte aga kompostimistemperatuuri tõstmisega.  
 

1.3. Kompost kui ’toode’ 
Mait Kriipsalu 

 
Komposti kasutusviis sõltub lähtematerjalist. Mistahes kompost aitab rikastada suurendada 
mulla süsinikuvaru, millest võib järeldada, et kompost muudab kasvumulla süsinikuneeluks 
(seob atmosfäärist rohkem süsinikku kui vabastab) ning aitab vähendada kasvuhoonegaaside 
heidet atmosfääri.  
Valmiskompostis ei tohi olla tõvestavaid mikroorganisme, raskmetalle, kahjulikke 
mikroelemente, mürgiseid ühendeid ega umbrohuseemneid, seetõttu peavad ka kompostitavad 
jäätmed olema vabad reoaineist ja võõristest. Põhilised võõrised on klaas, plast ja metall ning 
levinumad reoained raskmetallid. Ühtseid kvaliteedinõudeid komposti kohta Euroopa Liidus 
ei ole. Mõnel maal (nt Soomes) kehtib komposti kohta väetiseseadus, mõnel on komposti 
kvaliteedi kohta eraldi määrus [13] ning nt Rootsis ühine määrus komposti ja käärimisjäägi 
(digestaadi) kohta [14]. Komposti kasutamist mahepõllumajanduses käsitlevad Euroopa Liidu 
määrused EMÜ 2092/91 [15] ja EÜ 834/2007 [16]. Ökomärgise andmisel mullaparendus-
ainetele ja kasvusubstraatidele määratakse kindlaks reoainete piirsisaldus ning nõutakse, et 
kompost peab olema toodetud üksnes lahkusorditud jäätmetest. Oluline on ka 

mahepõllumajandust käsitlev määrus [17] (vt ka [18]).  
Eestis peab komposti kui toote valmistamisel juhinduma keskkonnaministri määrusest [10], 
mille põhiseisukohad on järgmised:  
• kvaliteetkomposti saab ainult lahkusorditud jäätmetest (nende nimekiri on toodud määruse 

lisas); 
• kompostist saab toode vaid siis, kui sertifitseeritud on nii kompost kui ka komposti tootev 

ettevõte. 
 
Komposti kuivaines peab olema vähemalt 15 % orgaanilist ainet ning kuivaines ei tohi olla 
üle 0,5 % võõriseid. Kompostiliitris ei tohi leiduda üle kahe idanemisvõimelise 
umbrohuseemne ning 25 grammis kuivas kompostis ühtki bakterit Salmonella. Teada peab 
olema komposti üldlämmastiku-, üldfosfori- ja üldkaaliumisisaldus (% kuivainest), mahumass 
(g/l), veesisaldus (g/l) ning pH [10]. Raskmetallide piirsisaldused on tabelis 1.2.  
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Tabel 1.2. Komposti raskmetalli-piirsisaldused mg/kgKA 
Näitaja Eesti [10] ja ECN [19] Mahepõllumajandus [17] 
Plii (Pb) 130 45 
Kaadmium (Cd) 1,3 0,7 
Kroom (Cr/Cr IV) 60/ei tule eraldi määrata 70/0 
Vask (Cu)* 200 70 
Nikkel (Ni) 40 25 
Elavhõbe (Hg) 0,45 0,4 
Tsink (Zn)* 600 200 
* Kui vaske on üle 110 mg/kgKA ning tsinki üle 400 mg/kgKA, peab nende sisaldus olema 

sertifikaadil näidatud.  
 
Füüsiliselt isikult, kes oma biojäätmed ise kompostib, luba ei nõuta, kuigi ta peab järgima 
jäätmeseaduse ja kohaliku jäätmehoolduseeskirja nõudeid. Kui biojäätmed käideldakse 
tekkekohas (nt kalmistupraht kompostitakse kohapeal) või neid koguneb alla viie tonni aastas, 
piisab sellest, kui tegevus keskkonnaametis registreerida [20]. Selleks tuleb ametile edastada 
vormikohane teade, milles on kirjas tegevuskoht, käideldavate jäätmete liik ja kogus ning 
kavandatava jäätmekäitlustoimingu kirjeldus. Kui käideldavate jäätmete kogus on üle viie 
tonni aastas ning neid võetakse vastu ka teistelt jäätmetekitajatelt, tuleb taotleda jäätmeluba. 
Jäätmeloa taotluse menetlemisel korraldab Keskkonnaamet keskkonnamõju eelhindamise 
ning seab antavas loas keskkonnanõuded, lähtudes kompostimisväljaku asukohast, 
keskkonnatingimustest ning käideldavate jäätmete liigist ja kogusest. Et tegevus oleks 
kooskõlas kohalike eeskirjade ja planeeringutega, kooskõlastab amet taotluse omavalitsusega 
ning teavitab loataotlusest huvitatud isikuid, kes võivad teha ettepanekuid ja esitada 
vastuväiteid. Loa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv ning taotlus vaadatakse läbi kolme kuu 
jooksul. Registreerimistõendite ja jäätmeloavormid on kõigile kättesaadavad Keskkonnaameti 
keskkonnateenuste portaalis [21], mille kaudu saab esitada ka taotlusi. Nii registreeringu kui 
ka loaga kaasneb aruandluskohustus – kord aastas tuleb saata andmed jäätmearuandluse 
infosüsteemi [22].  
Joonisel 1.2 on kujutatud valmiskomposti kui toote sertifitseerimiskorraldus, nii nagu 
soovitab seda Eesti Jäätmekäitlejate Liit. Sertifikaadi saab liigiti kogutud jäätmetest määruse 
nõuete kohaselt toodetud kompost, mida kasutatakse väetise või mullaomaduste parendajana 
ning mille tootmisprotsess ja omadused on dokumenteeritud [10]. 
 

 
 
Joonis 1.2. Komposti kui toote sertifitseerimise korraldus Eestis 
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Valmiskompostil on meeldiv mullalõhn. Valmis on kompost siis, kui ebameeldivat haisu ei 
ole tunda isegi niiske ilmaga ning kui komposti temperatuur ei tõuse ka õhustamise korral üle 
40 °C. Valmiskompost on peaaegu must, ent komposti küpsust värvi järgi siiski hinnata ei 
saa, sest ta muutub tumedaks ammu enne valmimist. Hästiõhustatud aunades peaks kompost 
valmis saama 6–10, sooja ilmaga isegi 2–3 nädalaga. Eesti tootjate hinnangul võttis meil 
komposti valmimine siiski poolest kuni pooleteise aastani. Põhjuseks on pikk külm talv, liialt 
lihtsustatud tehnoloogia, aga ka see, et komposti on raske turustada ja kiiret selle 
valmistamisega ei ole olnud. 
Toores kompost on kasutuskõlbmatu, sest see seob taimedele vajalikku lämmastikku, 
vähendab mulla hapnikusisaldust ning võib taimedele isegi toksiline olla. Kompost säilib 
pikka aega, ent mitte igavesti. Ära tuleks ta kasutada ühe aasta jooksul, sest ajapikku 
komposti väetusväärtus langeb.  
Valmiskompost on väetusainerohke ja tasakaalustatud huumusetaoline aine, mis sisaldab 
põhiväetusaineid ja mikroelemente. Et kompost on pika toimega väetis, laotatakse seda 
sügisel või talvel. Niiske komposti laotamiseks on vaja sõnnikulaoturit, kuiva saab laotada ka 
mineraalväetiselaoturiga. Harrastusaianduses tuleb kompost kindlasti segada mineraalmullaga 
– seemneid puhta komposti sisse külvata ei maksa, sest selles on liiga palju taimetoitesooli. 
Kvaliteetkomposti tuleks hoida varjul nagu muidki kaupu. 
Idanemisvõimelisi umbrohuseemneid on sertifitseeritud kompostides vähe, ent neid võib aja 
jooksul tuulekandega juurde tulla. Raskmetalle ega orgaanilisi reoaineid (pestitsiide, PCB, 
PAH, ftalaate) ei ole põhjust karta, kui nende sattumist komposti lähtematerjali välditakse. 
Komposti võib olla jäänud tõvestavaid baktereid, seeni ja algloomi, kuigi enamik neist 
kompostimisel hukkub. Seetõttu peavad kompostitolmuses õhus viibivad töötajad kandma 
respiraatorit. 
Komposti head omadused ilmnevad aeglasemalt kui mineraalväetiste omad. Et teada saada, 
kuidas komposti lisamine mõjutab taimekasvu, tehti Saksamaal keskmise ja raske lõimisega 
muldadel üheksa ja kaksteist aastat kestnud taimkatseid. Jäätmetest valmistatud 
kvaliteetkomposti laotati 5, 10 ja 20 t KA hektarile aastas (kontroll ilma kompostita) ning 
lämmastikväetist 0, 50 ja 100 % optimaalsest väetusnormist. Kasvatati maisi, talinisu ja 
taliotra. Selgus, et isegi suhteliselt väike kogus (alates 5 t/ha) komposti suudab rahuldada 
mulla huumusevajaduse [23]. Mulla huumusvaru suurendamiseks piisas kolme aasta tagusest 
15–20 t KA/ha suurusest laotusnormist, suuremat (> 20 t/ha) oli vaja vaid väga vaese mulla 
jaoks. Huumusega rikastus vaid ülemine alla 30 cm paksune mullakiht, seetõttu eeldab 
komposti kasutamine maaharimistavade muutmist. Liivasel mullal oli mõju väiksem kui 
rasketel. Kompost parandas mulla struktuuri – suurendas poorsust, õhustatust ja veejuhtivust, 
vähendas tihenemist ja erosiooniohtu. Muld muutus kergemini küntavaks, mis väljendus 
väiksemas kütusekulus. Taimed pidasid põuale paremini vastu, eriti kergetel muldadel. 
Mullaelustik muutus arvukamaks – mikrobioloogilist biomassi oli oluliselt rohkem kui 
kompostiga väetamata mullas ning see suurendas vastupanuvõimet taimehaigustele. Kompost 
lisas mulda väetusaineid taimedele kättesaadavas vormis. Toitesoolakao tasakaalustas igal 
aastal laotatud kompostihulk 10 t KA/ha. Kogu taimedele vajalikku lämmastikku ei pruukinud 
siiski kompostist saada. Lahustuvad fosforiühendid jäid valdavalt künnikihti ning nende 
sügavamale leostumist ei täheldatud. Kompost täitis puhvri rolli, tasakaalustades mulla pH-d. 
Käesolev uuring kestis eelnimetatud uuringust [23] märksa vähem aega, mistõttu päris 
võrreldavate tulemusteni ei jõutud.  
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1.4. Tööstuslik kompostimine 
Kompostimistehnoloogia valimisel tuleb läbi mõelda soovid ja võimalused. Vaja on selgeks 
teha, kas soovitakse kooskompostida igasuguseid orgaanilisi jäätmeid või üksnes mõnd liiki 
neist, nt aiaprahti, köögijäätmeid, loomseid kõrvalsaadusi või reoveesetet, sest sellest 
olenevad kehtivad nõuded. Kindlasti on vaja otsustada, kas komposti on kavas turustada 
tootena või jääb ta jäätmeks. Kui eesmärgiks seatakse toote valmistamine, on vaja taotleda 
jäätmeluba ning nii tootmiskorraldus kui ka kompost peavad olema sertifitseeritud [10]. 
Sertifitseerimine eeldab kompostimise seiret, dokumenteerimist ja temperatuuri sagedast 
mõõtmist. Sertifitseeritud komposti kasutamiseks jäätmeluba vaja ei ole ja seda võib 
piiranguteta turustada. 
Kui jäätmed kompostitakse tekkekohast eemal, tuleb nad kompostimiskohta kokku vedada. 
Aiaprahi võib kompostimisplatsile ladustada keskkonnaprobleemideta, toidujäätmed lähevad 
aga kohe roiskuma ning meelitavad ligi linde ja neljajalgseid. Aiapraht kuhjatakse aunadesse 
portsukaupa, toidujäätmeid peab aga auna või reaktorisse pidevalt lisama. Kompostida saab 
avaväljakul siis, kui on piisavalt ruumi ja hais ei häiri, linnas aga vaid katuse all või reaktoris, 
ning keskkonnahäiringute vältimiseks tuleb rakendada asjakohaseid meetmeid [10]. 
Tööstuslik kompostimine hõlmab jäätmete eelkäitlust, kompostimist ennast ja järelkäitlust 
(joonis 1.3). Mahukaim töö on materjali kokkuvedu. Kui kompostitakse puhtaid jäätmeid, on 
töötlusastmeid vähem. Vaja on kõvakattega väljakut, hakkurit, sõelurit ja aunapöörlit.  
 

 
Joonis 1.3. Tööstusliku kompostimise vooskeem  
 
Eelkäitlus seisneb kompostimiskõlbmatute võõriste väljasortimises, jäätmete peenestamises ja 
sõelumises ning kompostimiseks soodsa koostisega (C/N, poorsus, niiskus) segu 
valmistamises. Võõrised tuleb kõrvaldada kohe algul, sest siis ei ole nende küljes 
kompostitükikesi. Haljastujäätmetes on võõriseid tavaliselt vähe ning neid on võimalik käsitsi 
välja sortida, kompostimisettevõttes on otstarbekas seda teha konveieril. Suurem osa klaasist 
kõrvaldatakse sõelumisega. Raudmetallid saab kätte magnetiga, mittemagnetilised metallid 
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korjatakse välja käsitsi. Plast ja osa paberist lahutatakse suruõhuga. Väljasorditud klaas, plast 
ja paber on määrdunud ning taaskasutamiseks enamasti ei kõlba. Kui vaja, lisatakse 
jäätmetele eelkäitluse lõpus tugiainet ja väetusaineid.  
Jäätmete, isegi puulehtede, peenestamine kiirendab lagunemist – temperatuur tõuseb ning 
kompost valmib kuni kaks korda kiiremini (18 kuu asemel üheksa kuuga) [24].  
Valmiskompost jäetakse järelvalmima. Järelvalmimisaunad anaeroobseks muutuda ei tohi 
ning seetõttu neid aeg-ajalt segatakse või puhutakse neisse aunaaluste torude kaudu õhku. 
Järelvalmimise kestuse kohta on õige mitmesuguseid soovitusi – mõnest nädalast kahe 
aastani. Komposti väärtuse suurendamiseks valmiskompost sõelutakse.  
 

1.5. Komposti tootjad Eestis 
Mait Kriipsalu, Triin Tammeorg 

 
Aastal 2010 tehtud uuringu [25] käigus tuvastati Eestis 31 komposti tootvat ettevõtet, milles 
komposti tehti 47 asupaigas. Kolmandik ettevõtetest kompostis reoveesetet, kolmandik 
haljastujäätmeid ja kolmandik muid sorti orgaanilisi jäätmeid. Kokku tehti ligikaudu 200 000 
tonni komposti aastas. 76 % ettevõtetest kasutas aunkompostimistehnoloogiat. 
Kompostimisväljakute kogupindala on 105 ha. Kompostimahust suurema osa haaras kaks 
ettevõtet, Tallinna reoveepuhasti ja AS Estonian Cell, mis aastaks 2015 asendas 
kompostimistehnoloogia biogaasistamisega. Et Tallinna reoveepuhastis on tegu kääritatud 
sette töötlemisega, siis seda ei nimetata sarnaselt teistele reoveepuhastitele settekompostiks 
vaid setteseguks.  
Levinuim tööstuslik kompostimisviis Eestis on aunkompostimine. Kompostiaunad tehakse 
tavaliselt 1,5–2 m kõrged ja alt 3–5 m laiad, pikkus oleneb väljaku suurusest. Mida koredam 
mass, seda suurem võib olla aun. Aun ei tohi olla nii kõrge, et ta omaenese raskuse all 
ülemäära tihedaks vajub. Aun on soovitatav katta valmiskompostikihiga, mis kaitseb 
kuivamise eest, aitab säilitada ühtlast temperatuuri, hoiab eemal linde ja putukaid ning toimib 
haisufiltrina. Valmiskompost õhku palju ei vaja ning selle aun võib olla kõrgem, isegi  
2,5–3 m.  
Komposti tuleb regulaarselt segada – mida sagedamini, seda kiirem on protsess. Segamine 
hajutab niiskuse ja lõhub klombid, aitab lagugaasil lenduda, rikastab komposti õhuhapnikuga 
ning soodustab bakterite elutegevust, mis omakorda hoiab kompostitava massi ühtlaselt 
soojana isegi jaheda ilmaga. Segada on kindlasti vaja siis, kui temperatuur auna sees tõuseb 
üle 60–70 °C. Kompostimise algfaasis võib olla vaja segada igal nädalal. Segamisvajaduse üle 
võib otsustada ka pooride hapnikusisalduse järgi – kui see langeb alla 10–15 % (välisõhus on 
hapnikku 21 %), on vaja auna õhustada.  
Kompostiaunu segatakse tavaliselt spetsiaalse aunapöörli abil. Auna kokkukuhjamiseks 
kõlbavad ka frontaallaadur või koppekskavaator, ent mitte segamiseks. Aunad tuleb pöörata 
„seest väljapoole“, et välimine jahe, niiske ja hapnikurikas kiht satuks uue auna südamikku 
ning auna kuumast keskosast saaks uue auna väliskiht.  
Aunapöörel segab, õhustab, peenestab ja, kui vaja, ka niisutab kompostitavat massi. 
Peenestamine on nii põhjalik, et valmiskompostiga seda enam tegema ei pea. Pöörel sõidab 
piki auna ja heidab komposti enda taha või kõrvale uude auna. Mõnega saab korraga ümber 
pöörata terve auna, mõni teeb seda kihiti. Lihtsamaid masinad on järelveetavad (joonis 1.4 a), 
täiuslikumad liiguvad omal jõul (joonis 1.4 b).  
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a  b  
Joonis 1.4. Aunapöörlid: a – järelveetav COMPOST and WASTE Technology ST-300 Väätsa 
prügilas, b – liikurpöörel BACKHUS Tartu reoveepuhasti kompostimisväljakul  
 
Kui jäätmeid on vähe või kui masinaid, tööjõudu ja raha napib, aga ruumi on piisavalt, on 
mõeldav vähenõudlik ja kulutõhus nn passiivne aunkompostimine, mille puhul madalaid aunu 
(kõrgus alla 1,2 m) segatakse vähe või üldse mitte. Protsess võtab siis kaks kuni viis aastat 
aega. Kompostimisplats on siis tavaliselt järelevalveta ning võib muutuda ulaprügilaks, kuhu 
tikutakse viima igasuguseid jäätmeid.  
Sundõhustatavaid aunu ei segata. Õhustamiseks pannakse aunade alla või sisse sissepuhke- 
või väljatõmbetorustik. Õhku antakse pidevalt või vahelduvalt. Aunad on tavalistest 
kõrgemad – 2,5 m või üle selle. Auna alla võib olla vaja laotada koredat materjali (nt 
hakkpuitu), et õhk ühtlaselt laiali jaguneks.  
Et sundõhustuse korral ei ole vaja komposti segada, võib auna asemel teha tüseda 
madratsikujulise kompostimispeenra (nn bioauna). Maad ja tööjõudu kulub siis vähem, ent 
klompide lõhkumiseks on vaja peenart aeg-ajalt segada. 
Ilmastiku mõju aunkompostimisele on väga suur. Vihma, tuule ja lume vastu aitab aunade 
katmine veekindla kattekangaga (joonis 1.5, a). Kangas või Goretex-membraan tõkestab 
sademevee juurdepääsu, piirab haisu ja bioaerosoolide levimist, vähendab soojuse kadu ja 
hoiab massi niiskena. Lagugaasid pääsevad kattest läbi. Sillutatud kompostimisplatsi otsas on 
teeninduskonteiner, milles paiknev puhur puhub õhku platsialustesse õhukanalitesse. 
Membraan veetakse värskele aunale peale traktori abil ning keritakse pärast kompostimise 
lõppu konteineri katusel olevale trumlile. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses hoitakse 
jäätmeid aunas katte all kolm nädalat, mille kestel saavutatakse tõvestavate mikroobide 
hävitamiseks vajalik temperatuur 70 °C. Pärast seda võetakse aun lahti, kompostitav materjal 
tõstetakse uude auna ning kaetakse uuesti kolmeks nädalaks membraaniga. Seejärel viiakse 
kompost järelvalmimisplatsile, kus seda enne äravedamist kaks-kolm korda sõelutakse. 
Kott-kompostimine on veelgi lihtsam. Kompostisegu pakitakse spetsiaalseadme abil pikka 
kilekotti (joonis 1.5, b), millesse pumbatakse perforeeritud toru kaudu õhku. Mõne kuu pärast 
kott lõhutakse ja kompost pannakse järelvalmima. Kile läheb taaskasutusse. 
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a b  
Joonis 1.5. Kaetud aunad: a Goretex-membraaniga kaetud kompostiaun Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskuses, b kott-kompostimisaunad Põltsamaa jäätmejaamas 
 
Eestis oli 2012. aastal umbes viiskümmend aunkompostimispaika, kus käideldi peamiselt 
reoveesetet; kompostimisplatside kogupindala oli 105 ha. Aastas toodeti umbes 200 000 tonni 
komposti, sellest lõviosa kahes suures ettevõttes – AS-ides Tallinna Vesi ja Estonian Cell. 
Kompostitud on ka membraaniga kaetud aunades (Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS), 
kottides (AS Epler & Lorenz), metallkonteinerites (AS Väätsa prügila), betoonpunkrites 
(tunnelites) (AS Ragn-Sells) ja trumlites (AS Põlva Vesi ja AS Valga Vesi).  

 
Reaktorkompostimine sobib suure hulga orgaaniliste (sh sortimata) jäätmete kiireks 
lagundamiseks peamiselt seal, kus aunade jaoks ei jätku maad ning kus peab hoiduma 
lagugaaside levimisest. Kompostitavat massi segatakse, õhustatakse, niisutatakse ja 
soojendatakse kinnises reaktoris, kuni termofiilne faas (vt joonist 1.1) käima läheb. Protsess 
algab kohe ning kuigi kompostimine päris lõpuni ei jõua, laguneb suurem osa orgaanilisest 
ainest 7–10 päevaga. Reaktorist välja võetud kompost pannakse mõneks ajaks aunadesse 
laagerduma. Olgu reaktor milline tahes, järgneb kompostimisele järelvalmimine aunades. 
Reaktoris on Eestis käideldud toidujäätmeid nt Väätsa jäätmekäitluskeskuses (joonis 1.6 a) ja 
Kuressaare veevärgi juures (joonis 1.6.b), reoveesetet (Põlva, Valga ja Keila veevärgis) ning 
III kategooria loomseid kõrvalsaadusi Väätsal.  
 

a  b   

Joonis 1.6. Kompostireaktor a) Väätsal ja b) Kuressaares 

 
Tallinna loomaaias kompostitakse jäätmeid sektsioonideks jagatud kanalites (joonis 1.7), kus 
kompostitavat massi segab ning komposti tõstab välja piki kanalit liikuva sildkraana küljes 
olev kaabitskonveier.  
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Joonis 1.7. Tallinna loomaaia kompostimiskanalid 
 
Trummelreaktor (joonis 1.8) on pikk silinder, mille läbimõõt on 2,5–3 m ning maht 30–500 
m3. Kompostitavat massi segab aeglaselt pöörlev trummel, mille sees olevad labad tõukavad 
massi aegapidi tühjendusluugini. Eestis on neid Põlva, Võru ja Keila reoveepuhastitel.  
 

 
Joonis 1.8. Trummelreaktor Põlva reoveepuhastis  
 
Vihmauss- ehk vermikompostimise korral lagundavad orgaanilisi jäätmeid vihmaussid. Meil 
on kasutatud peamiselt sõnniku-usse Eisenia foetida ja Eisenia andrei. Kompostimises 
osalevad ka mikroobid ja selgrootud – valgeliimuklased, nematoodid, mikrolülijalgsed, 
hooghännalised ja putukad, kes satuvad kompostitavasse massi peamiselt koos jäätmetega.  
Eestis kompostitakse vihmausside abil peamiselt loomasõnnikut ja toidujäätmeid, mujal 
maailmas ka reoveesetet, fekaale, paberi- ja õlletootmisjääke ning aia-, metsa-, seenekasvatus- 
ning muid tava- ja tööstusjäätmeid. Meie vihmaussikasvatajaid koondab Eesti 
Vihmaussikasvatajate ja Biohuumuse Tootjate Liit. 
Peamine erinevus tavakompostimisest on see, et vihmausskompostimisel jäätmed ei kuumene 
– see kahjustaks vihmausse. Ainuüksi sel põhjusel ei ole vihmausskompost praegusel kujul 
sertifitseeritav ega tooteks väärindatav. Selleks tuleks enne vihmaussidele andmist jäätmeid 
termofiilses tsoonis kompostida.  
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2. Komposti omadused 

2.1. Uuringu lähtekohad 
Mait Kriipsalu, Maarja-Liis Linnasmägi 

 
Aastatel 2011–2012 koguti eri tootjatelt 23 komposti, igaühte 50–100 L. Komposti tõi 
projekti meeskonnale tootja ise, eeltingimus oli see, et kompost pidi tema enda hinnangul 
olema ’parim’. Uuringu autorid on ettevõtetele tänulikud koostöö eest ja rõhutavad, et 
tulemused kajastavad vaid hetkeolukorda ega ole mõeldud kompostide pingeritta seadmiseks 
ega kritiseerimiseks.  
Kompostid jagati lähtematerjalist sõltuvalt nelja kategooriasse: jäätmekompostid, 
reoveesettekompostid, sõnnikukompostid ja sortimata olmejäätmetest saadud nn 
’praakkompost’. Valiku põhjendus on: 
1. Jäätmekompostide lähtematerjal on lahku sorditud biolagunevad jäätmed, toidujäätmed ja 

III kategooria loomsed kõrvalsaadused. Seda komposti toodavad jäätmekäitlusettevõtted. 
Nad on pärit prügilate või jäätmekäitlusettevõtete kompostimisplatsidelt või omavalitsuse 
jäätmejaamadest. 

2. Reoveesettekompostid on saadud olme- või tootmisreoveepuhastitest või 
jäätmekäitlusettevõtetest, mis kompostivad setteid teenustöö korras. Reoveesete on 
jäätmeseaduse subjekt, st ’jäätmed’. Nende käitlemiseks segatakse üldreeglina sete 
tugimaterjalidega, mis omakorda võivad olla jäätmed (haljastujäätmed, hakkpuit).  

3. Sõnnikukompostid ei ole jäätmeseaduse subjekt, kuid nad võistlevad turul 
jäätmekompostidega. Sel põhjusel tuleb nende omadusi tunda ning jäätmekompostidega 
võrrelda. Valikusse võeti need sõnnikukompostid, mis oodatavalt on väga head, st 
mahesõnnikust valmistatud kompostid. Eelkõige uuriti neid, mis on juba turul.  

4. Sortimata jäätmetest saadud madala kvaliteediga nn ’praakkomposti’ ei ole võimalik 
turustada tootena ega kasutada mullaparandusainena. Samas on selle tootmisvõimsused 
Eestis väga suured ja ärimeeste surve sellele materjalile kasutusotstarbe leidmiseks väga 
suur.  

 
Kompostid valiti EMÜ poolt tehtud uuringu ’Komposti tootvate ettevõtete, tootmispaikade ja 
tehnoloogiate kaardistamine [25]’ alusel. Uurimise alla võeti kompostid, mis võimalikult 
adekvaatselt iseloomustaksid eri lähteainetest Eestis toodetud kompostide põhimassi, st oleks 
selline, mis on võimalikult palju üldistatav. Valiku tegemisel räägiti läbi Eesti 
Jäätmekäitlejate Liiduga, et vältida juhuslikku valimit ning tagada samalaadse koostisega 
kompostide kättesaadavus kogu katseperioodi jooksul ja peale seda. Selgitus jäätmeliikide 
kohta tabelis 2.1, kompostide üldiseloomustus on tabelis 2.2. 
 
Tabel 2.1. Selgitus jäätmeliikide kohta 
Lühend Jäätmeliik 
Bio-H Biolagunevad haljastujäätmed 
Bio-K Biolagunevad kalmistujäätmed 
Kat III Kat III loomsed kõrvalsaadused 
T Lahus kogutud toidujäätmed 
RVP-O Olmereoveesete 
RVP-T Tootmisreoveesete  
S Sõnnik 
MBT Sortimata olmejäätmed 
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Tabel 2.2. Kompostide iseloomustus 
Märgistus Tootja  Lähteaine  Tugiaine  Tehnoloogia ja komposti eripära 

K1 Pärnu prügila Bio-H Ei ole 

Aunkompostimine. Kompost on 
aeg-ajalt läbi segatud ja sõelutud. 
Protsessi üle on mõningane 
kontroll. 

K2 Uikala prügila Bio-H Ei ole 

Aunkompostimine. Kompost on 
aeg-ajalt läbi segatud ja sõelutud. 
Protsessi üle on mõningane 
kontroll. 

K3 Väätsa prügila Bio-H, Kat III Hakkpuit 

EnviCont reaktor 14 d + 
järelvalmimine aunades. Tõhus 
kontroll. Toodang on pigem 
värske, sõelutud. 

K4 Tallinna prügila Bio-H, Kat III, T Hakkpuit 

Agile-Fix membraaniga kaetud 
aunad 2x21 d + järelvalmimine 
aunades. Mõningane 
läbisegamine ja mitmekordne 
sõelumine. Tõhus kontroll 
protsessi üle. Materjal pigem 
värske. 

K5 Põlva kalmistu Bio-K Ei ole 

Aunkompostimine. Läbisegamine 
üks kord aastas. Protsessi üle 
kontrolli ei ole. Toodang 
sõelutud. 

K6 
Helme 
jäätmejaam 

Bio-H Ei ole 
Aunkompostimine. Ebapiisav 
läbisegamine. Protsessi üle 
kontrolli ei ole. 

K7 Maaülikool Bio-H Ei ole 
Aunkompostimine. Ebapiisav 
läbisegamine. Protsessi üle 
kontrolli ei ole. 

K8 Fasetra Bio-H Ei ole 

Aunkompostimine. Läbisegamine 
1-2 korda aastas. Protsessi üle 
kontrolli ei ole. Toodang on väga 
hästi laagerdunud ja sõelutud.  

K9 
Tallinna 
Loomaaed 

S (sega) 
Söödajäätmed, 
allapanu 

Tunnelkompostimine. Sage 
segamine. Kompost pigem 
värske. 

K10 
OÜ Kopra 
Karjamõis 

S (lammas) 
Põhk, hein, 
silo 

Aunkompostimine. Protsessi ei 
jälgita. Kompost hästi 
laagerdunud. 

K11 OÜ Määri Mõis S (lammas) Põhk, hein 
Aunkompostimine. Segamine 
aunakombainiga. Kompost pigem 
värske. 

K12 
Virve 
Hobusekasvatus 

S (hobune) Põhk, turvas 

Trummelreaktor. 
Temperatuurimonitooring. Kiire 
protsess, kompost väga värske. 
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Märgistus Tootja  Lähteaine  Tugiaine  Tehnoloogia ja komposti eripära 

K13 Kuressaare RVP-O Hakkpuit 

Anaeroobne kääritamine + 
järelvalmimine aunades. 
Reoveesettesegu, mitte kompost. 
Kompost pigem värske. 

K14 Pärnu  RVP-O 
Turvas, 
hakkpuit 

Aunkompostimine. Aeglane, 
halvasti segatud. Krotsess pikk, 
kompost hästi laagerdunud. 
Temperatuurimonitooring 
ebapiisav. 

K15 Uikala RVP-O Saepuru  

Aunkompostimine. 
Temperatuurimonitooring 
ebapiisav. Aeglane, kompost hästi 
laagerdunud. 

K16 Põltsamaa  RVP-O Hakkpuit 

AG bag + järelvalmimine 
aunades. 
Temperatuurimonitooring hea. 
Pigem värske. 

K17 Põlva RVP-O 
Turvas, 
hakkpuit  

Trummelrekator 7 d + järel-
valmimine suures aunas. Kiire 
protsess, kompost väga värske. 
Temperatuurimonitooring 7 d. 

K18 Tallinna vesi RVP-O Turvas 

Anaeroobne kääritamine + 
järelvalmimine aunades. 
Reoveesettesegu, mitte kompost. 
Mõningane kontroll. Kompost 
pigem värske. Regulaarne 
segamine aunakombainiga.  

K19 Rapla RVP-O Turvas, tuhk 
Aunkompostimine. Aeglane, 
kompost hästi laagerdunud. 
Mõningane kontroll. 

K20 Tartu RVP-O 
Hakkpuit, 
puukoor 

Aunkompostimine. Mõningane 
kontroll. Sega-mine 
aunakombainiga. Kompost pigem 
värske, sõelumata 

K21 Laeva Valio RVP-T 
Hakk-lehtpuit, 
turvas 

Aunkompostimine suure 
madratsina. Vähene läbisegamine. 
Kontroll minimaalne. Materjal 
pigem hästi laagerdunud 

K22 Kunda, haavapuit RVP-T Ei ole 

Aunkompostimine. Aunad vähe 
segatud kui üldse. Tugimaterjali 
vähe kui üldse. Materjal toores. 
Temperatuurimonitooring 
ebapiisav. 

K23 Ecocleaner MBT Ei ole 

Sortimata lähtematerjal. D.O.M.E 
õhustamistehnoloogia + 
laagerdumine lahtistes aunades. 
Tõhus temperatuuriseire. Materjal 
sõelutud. Aeglane protsess, 
materjal kaua laagerdunud.  



21 
 

2.2. Kompostide keemilised omadused 
Mait Kriipsalu, Maarja-Liis Linnasmägi, Kaja Orupõld 

 
Kompostidest tehti keemilised analüüsid EMÜ laborites ning neid võrreldi ECN 
sertifitseerimisjuhendis tooduga. Kompostide omadused on koondatud tabelisse 2.3. 
Kompostide märgistus ja legend on tabelis 2.2.  
 
Tabel 2.3. Kompostide omadused 
Märgis- KA Tuhk pH C N K P S C:N Cu Zn Cd Pb Cr Ni 
tus % %   % % % %  mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Jäätmekompostid 
K1 52 79 7,7 11,2 0,74 0,80 0,2 0,09 15 14,9 328 0,2 35,1 20,6 4,2 
K2 36 36 7,7 31,4 1,67 1,01 0,34 0,2 19 18,7 776 0,8 59,2 23,7 9,2 
K3 34 51 6,7 22,3 2,18 1,89 1,18 0,22 10 78,3 827 0,9 48,6 22,1 9,4 
K4 56 53 7,6 26,3 3,76 2,30 0,70 0,53 7 115 921 0,7 84,9 56 13,1 
K5 65 88 7,4 5,0 0,34 1,08 0,17 0,05 15 6,8 61,3 0,1 7,2 12 4,5 
K6 

 
89 7,0 3,8 0,27 0,20 0,17 0,03 14 9,2 148,3 0,1 10,2 8,7 2,7 

K7 64 28 7,9 17,1 1,04 0,60 0,33 0,11 16 14,3 123,7 0,1 10,5 10,6 3,8 
K8 59 81 7,7 10,3 0,65 0,41 0,26 0,07 16 17,5 105,6 0,1 15,4 10,5 5,1 
Sõnnikukompostid 
K9 41 70 8,6 17,4 1,39 1,71 0,47 0,19 13 23,6 190 0,2 5,4 10,2 3 
K10 67 75 7,8 13,6 1,27 1,65 0,84 0,21 11 16,6 80,9 <0.1 1,5 6,3 3,2 
K11 39 71 8,4 14,6 1,22 1,76 0,96 0,15 12 23,7 130,9 0,2 8,3 15,8 7,2 
K12 29 16 6,8 40,9 1,74 2,91 0,83 0,21 24 1101,5 24,1 <0.1 <1 2 1,4 
Reoveesettekompostid ja -settesegud 
K13 41 62 8,3 18,8 0,84 2,00 0,54 0,16 22 90,9 390 0,7 35,7 28,5 8,4 
K14 47 63 8,1 20,9 1,52 1,21 0,70 0,32 14 143 510 0,7 26,2 59,1 11,8 
K15 71 86 8,0 7,1 0,38 0,76 0,16 0,07 19 37,8 133 0,2 21,2 22,6 7,4 
K16 57 48 6,0 27,0 3,13 1,08 3,39 0,99 9 261,3 962,2 1,5 143,1 35,9 17,9 
K17 27 13 4,1 42,4 2,38 0,39 2,29 0,47 18 22 101 0,2 4,7 7,1 3,7 
K18 29 36 6,0 31,9 1,70 0,22 3,00 0,46 19 262,8 425 1,5 30,8 43,2 26,6 
K19 61 83 8,0 8,0 0,57 0,89 0,50 0,07 14 46,8 441 0,4 36,8 46,5 9,3 
K20 84 27 5,7 36,9 2,26 1,01 2,15 0,34 16 82,6 395,1 0,8 13,4 51,4 12,1 
K21 28 42 5,5 29,5 3,25 0,61 3,33 0,91 9 18,6 286,1 0,2 1,8 26,6 15,2 
K22 22 24 7,8 40,4 2,96 0,71 0,65 0,27 14 16,9 111,2 1 <1 3 1,6 

Mehaaniliselt-bioloogiliselt töödeldud olmejäätmed  
K23 68 81 7,5 11,5 0,84 0,49 0,94 0,08 14 518,3 1368,1 4,3 304,9 152,7 47,6 

RVP *         1000 2500 20 750 1000 300 

ECN **         200 600 1,3 130 60 40 

* Määruse 'Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded' 
piirväärtused raskmetallide kohta. 
** Määruse ’Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded’ piirväärtused Eestis. 
Sinisega tähistatud määruse piirväärtusi ületanud tulemused.  
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Tähelepanekud ja järeldused 

Raskmetallidest ületab Eesti norme ’Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded’ 
23-st analüüsitud kompostist 7. See võib olla tingitud lähtematerjalist (Zn toidujäätmetes või 
loomasöödas) või tugimaterjalist. Liiga suure raskmetallisisaldusega komposti tootjaga tuleb 
arutada selle põhjusi ning komposti tootmise tehnoloogia üle vaadata. Välja tuleb jätta liiga 
suure metallisisaldusega lähtematerjal ning tugimaterjal (nt ehitus- ja lammutuspuit).  
Segajäätmetest valmistatud nn MBT peenfraktsioon, ehk ’praakkompost’ sisaldab kõiki 
raskmetalle üle normi, mistõttu seda põllumulda viia ei tohi. Aastaks 2015 on MBT materjali 
osakaal Eesti jäätmekäitluses muutunud marginaalseks ning katsetes kasutatud ettevõte on 
lõpetanud tegevuse.  
Üheski reoveesettekompostis ei olnud raskmetalle üle määruse ’Reoveesette põllumajanduses, 
haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded’ (määruse järgimine on reoveepuhastitele 
kohustuslik), kuid mõnes ületas metallisisaldus määruse ’Biolagunevatest jäätmetest komposti 
tootmise nõuded’ (määruse järgimine ei ole reoveepuhastitele kohustuslik) piirväärtusi. 
Fosforisisaldus oli oodatult suur reoveesettekompostis (>3%). Samas oli reoveesetet, kus P-
sisaldus oli väga väike. See viitab puudulikule fosforiärastusele veepuhastusprotsessi käigus.  
Liiga madal pH on iseloomulik reoveesettekompostile. See võib olla põhjustatud tugimaterjali 
valikust (turvas) või liiga värskest laagerdumata kompostist. Happelises lagufaasis kompost ei 
ole turustamiseks küps ja tuleb jätta järelvalmima.  
C ja N väärtused erinevad tootjate lõikes palju. Liiga suur C:N vahemik (>18) viitab 
laagerdumata kompostile. Kompost ei ole turustamiseks küps ja tuleb jätta järelvalmima. Et 
Eestis ei ole välja kujunenud komposti turgu, siis ladustamisperiood on pikk ja C:N vahekord 
ei ole probleem.  
Komposti keemilised omadused viitavad vajadusele käsitleda ja turustada komposte tootjate, 
kompostiliikide või selle kasutajate sihtrühmade kaupa, mitte aga üldnimetuse ’kompost’ all.  
 
 

2.3. Komposti küpsus 
Kaja Orupõld, Kadi Lehtpuu, Triin Tammeorg 

 
Üheks oluliseks komposti kvaliteeti iseloomustavaks parameetriks on stabiilsus. Stabiilsus 
iseloomustab komposti aeroobset bioloogilist aktiivust ja seda saab hinnata uurides materjali 
hapnikutarvet, süsinikdioksiidi tootmist aeroobsetes tingimustes või soojuse genereerimise 
võimet. Kõikide nende nimetatud omaduste jaoks on välja töötatud mõõtmismeetodid, 
hapnikutarbe määramine on siiski olnud eelistatud Euroopas vastavate standardite 
väljatöötamisel. Komposti hapnikutarve näitab, mil määral kompostis leiduv biodegradeeritav 
orgaaniline aine on lagunenud. Kompost, mis ei ole stabiilne, omab suuremat hapnikutarvet. 
Hapnikutarbe mõõtmist kompostide stabiilsuse hindamiseks on soovitatud ka Euroopa 
kompostivõrgustiku (ECN) kvaliteeditagamise skeemis.  
2012. aastal Eesti Maaülikoolis kogutud erinevate tootjate kompostiproovide hapnikutarvet 
analüüsiti Euroopas tunnustatud standardmeetodika alusel (EN 16087-1: Soil improvers and 

growing media - Determination of the aerobic biological activity - Part 1: Oxygen uptake rate 
(OUR) [26]; edaspidi Meetod 1). Selle meetodi järgi uuritav kompost suspendeeritakse 
kindlaksmääratud koostisega lahuses ja Oxitop (WTW) süsteemiga mõõdetakse rõhu langust 
mõõtenõus olevas gaasifaasis (joonis 2.1 a). Mõõtenõus tekkiv süsihappegaas (CO2) seotakse 
sobiva sorbendiga. Katse lõpptulemusena arvutatakse hapnikutarbe kiirus orgaanilise aine 
massiühiku kohta.  
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a  b 
Joonis 2.1. Kasutatud OxiTop süsteemid hapnikutarbe mõõtmiseks a) komposti suspensioonis 
(Meetod 1) ja b) tahke prooviga (Meetod 2) 
 
Lisaks eelpoolnimetatud meetodile analüüsiti ka tahke komposti hapnikutarvet Oxitop 
mõõtesüsteemiga, mis toodud joonisel 2.1 b (edaspidi Meetod 2). Joonisel 2.1 b olevates 
mõõtenõudes seotakse tekkiv süsinikdioksiid NaOH lahusesse, mis annab võimaluse katse 
käigus tekkinud CO2 mõõta tiitrimeetriliselt. Katse tulemuste alusel arvutati CO2 tekke kiirus 
ja kumulatiivne hapnikutarve seitsme ja nelja päeva jooksul (vastavalt BA7 ja BA4). Kõik 
katsed teostati 30 °C juures.  
Kompostide kuivaine (KA) sisalduse määramiseks kuumutati proove 105 ºC juures kuni 
püsiva kaaluni. Orgaanilise aine (OA) sisaldus määrati samadest proovidest põletuskaona 550 
ºC juures. Orgaanilise aine sisaldus arvutati protsendina kuivainest. Meetodiga 1 analüüsitud 
kompostide hapnikutarbe kiirused on esitatud tabelis 2.4.  
 
Tabel 2.4. Kompostide kuivaine ja orgaanilise aine sisaldus ning hapnikutarbe kiirus  
(Meetod 1)  
Märgistus Kuivaine (KA), 

% 
Orgaaniline aine 

(OA), % 
Hapnikutarve kiirus (OUR), 

mmolO2/(kgOA*h) 
K4 (sügis) 37,2 54,9 8,3 
K3 (sügis) 32,1 45,8 9,2 
K17 27,8 87,1 2,9 
K21 29,3 71,3 3,1 
K16 25,4 68,8 6,3 
K11 35,1 29,8 8,5 
K12 28,5 84,7 7,9 
K5 66,7 9,9 2,7 
K19 63,7 17,2 3,6 
K1 55,1 22,7 4,8 
K14 45,1 31,2 7,6 
K2 75,9 12,2 4,0 
K13 39,3 26,9 7,9 
K9 39,3 29,8 4,6 
K20 32,2 72,4 5,4 
K3 38,2 41,8 5,0 
K4 62,8 52,0 11,5 
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Hapnikutarbe kiiruse (OUR) alusel komposti stabiilsuse hindamisel kasutatakse järgmisi 
kriteeriume [1]: 

Väga stabiilne        <5   mmol O2/(kgOA⋅h) 
Stabiilne    5–15   mmol O2/(kgOA⋅h) 
Ebastabiilne   15–30  mmol O2/(kgOA⋅h) 
Väga ebastabiilne     >30   mmol O2/(kgOA⋅h) 

Saadud tulemuste võrdlus aktsepteeritud kriteeriumitega on toodud joonisel 2.2. Selgus, et 
kõiki analüüsitud kompostiproove võib hinnata stabiilsetes, pooli uuritud kompostidest isegi 
väga stabiilseteks.  

 
Joonis 2.2. Kompostide hapnikutarbe kiirused ja võrdlus stabiilsuskriteeriumitega 
 
Käesoleva uuringute käigus võrreldi ka erinevaid respiromeetrilisi meetodeid kompostide 
bioloogilise aktiivsuse hindamisel. Saadud tulemused, kasutades katsetes tahke komposti 
proove, on esitatud Tabelis 2.5.  
 
Tabel 2.5. Meetodiga 2 saadud tulemused hapnikutarbe ja süsinikdioksiidi tekke kohta.  
Märgistus BA7, 

mg O2/gKA 

BA4, 

mg O2/gKA 

Hapnikutarbe kiirus 

(SOUR), mg O2/(gOA⋅h) 

CO2 tekke kiirus, mg 

CO2-C/(gOA⋅d) 

K3 (sügis) 6,55 4,13 0,10 1,12 
K4 (sügis) 5,58 3,62 0,07 0,98 
K14 5,48 3,61 0,12 1,00 
K16 15,78 11,7 0,19 1,44 
K17 3,98 3,25 0,07 0,36 
K21 3,78 2,94 0,06 0,40 
 
Kirjanduses välja pakutud stabiilsuskriteerium 4-päevase kumulatiivse hapnikutarbe järgi 
(BA4) 20 °C juures on 10 mg O2/gKA [28]. Selle järgi hinnangut andes (tabel 2.5) tuleks 
Põltsamaa jäätmejaama kompostiproovi lugeda ebastabiilseks. Kuna käesolevas töös on 
katsed teostatud kõrgemal temperatuuril, ei ole andmed päris üheselt võrreldavad. Võttes 
arvesse kirjanduses esitatud tulemusi [29], võib eeldada väiksemat hapnikutarvet 20 °C 
juures.  
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Süsinikdioksiidi toodangu järgi komposti stabiilsuskriteeriumid on järgmised [30]:  
väga stabiilne         < 2 mg CO2-C/(gOA⋅d)   
stabiilne        2–8 mg CO2-C/(gOA⋅d)  
vähem stabiilne (ebastabiilne) > 8 mg CO2-C/(gOA⋅d)  

 
Süsinikdioksiidi tekkimise järgi analüüsitud kompostide võrdlus stabiilsuskriteeriumitega on 
esitatud joonisel 2.3, mille järgi hinnates on kõik analüüsitud kompostid stabiilsed.  
 

 
Joonis 2.3. Süsinikdioksiidi tekke järgi kompostide stabiilsuse hindamine 
 
Hinnates kahel erineval meetodil hapnikutarvet ja ühe meetodiga süsinikdioksiidi eraldumist, 
uuriti Eesti toojatelt saadud kompostide stabiilsust. Uurimistöö tulemusena selgus, et erinevad 
meetodid andsid sarnaseid tulemused, hinnates kompostid stabiilseteks. 
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2.4. Suvinisu idanemine, kasvamine ja 
umbrohtumine 

2.4.1.  Idanemiskatse 
Peeter Lääniste 

 
Idanemiskatse eesmärk oli selgitada eri kompostide mõju nisu tärkamisele ja arengule.  
 
Metoodika 

Katse teostati suvinisusordiga ‘Manu’. Igasse katsekonteinerisse külvati 100 seemet ja 
tärganud taimede arvu järgi arvutati idanenud seemnete protsent. Seemnete laboratoorne 
idanevus oli 95%. Katsevariandid olid:  

• Mineraalmuld (ilma kompostita); 
• Mineraalmuld millele lisatud 30 % mahust komposti; 
• Mineraalmuld millele lisatud 50 % mahust komposti; 
• Mineraalmuld millele lisatud 70 % mahust komposti;  
• Kompost (ilma mineraalmullata). 

 
Katse teostati EMÜ taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakonna taimekasvuruumis. Taimi 
kasvatati kontrollitud tingimustes kus temperatuur oli päeval 22–23 ºC, öösel 19–20 ºC. Päeva 
pikkus 16 h. Niiskus kasvuruumis 70 %. Iga katseseeria kestis 6 nädalat. Idanemiskatsed viidi 
läbi kõigi 23 kompostiga. Korraga oli katses kuni 8 komposti. 
 
Tulemused  

Näide nisu idanemiskatse tärkamisfaasist on joonisel 2.4. Tärganud taimede arv (%) valitud 
kompostides üks nädal pärast külvi on näidatud tabelis 2.6.  
 

 
Joonis 2.4. Nisu idanemiskatse (tärkamisfaas) 
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Tabel 2.6. Tärkamise protsent üks nädal peale külvi 
Märgistus Lähtematerjal Kompost hulk substraadis, % 
  30 50 70 100 
K1 Bio-H 91 91 86 92 
K2 Bio-H 86 88 94 85 
K3* Bio-H, Kat III 88 85 92 89 
K4* Bio-H, Kat III, T 68 21 15   8 
K5 Bio-K 99 90 86 90 
K6 Bio-H 87 92 87 92 
K7 Bio-H 86 87 81 88 
K8 Bio-H 86 86 83 83 

K9 S (sega) 92 91 94 93 
K10 S (lammas) 83 84 87 77 
K11 S (lammas) 57 79 83 22 
K12 S (hobune) 80 65 57 75 

K13 RVP-O 90 98 89 92 
K14  RVP-O 89 91 82 91 
K15 RVP-O 88 88 80 88 
K16  RVP-O 90 80 66 87 
K17 RVP-O 83 90 42 93 
K18 RVP-O 87 94 64 86 
K19 RVP-O 89 86 89 86 
K20 RVP-O 85 64 75 86 
K21 RVP-T 89 88 92 90 
K22 RVP-T 85 83 79 61 

K23 MBT 81 81 85 86 

* 10 d 
 
Mineraalmullal idanenud taimede arv oli 76 %. Kompostide lisamisega mineraalmulda 
üldjuhul paranes ka idanemiskeskkond, mille tulemusel taimede tärkamise protsent oli 
kõrgem. Mõningast inhibeerivat mõju taimede tärkamisele oli märgata sõnnikukompostil K10 
ning jäätmekomposti K4 erinevatel katsevariantidel. Haljastusjäätmekompostid omasid 
idanemiskeskkonnana nisu seemnetele positiivset mõju kuna 90%-line seemnete idanemine 
saavutati juba 5-ndaks päevaks pärast külvi. Seevastu mineraalmullal idanenud seemnete 
protsent jäi alla 50 %. Mineraalmullal maksimumtärkamine saabus mõningase hilinemisega 
ning see saavutati 7-ndaks päevaks. Seega võib väita et haljastusjäätmetest valmistatud 
komposti võib kasutada taimede seemnete idanemiskeskkonna parendajana. 
Reoveesettekompostid (100 % kompost) sobisid seemnete idanemiskeskkonnaks ning toksilist 
mõju ei avaldanud. Kõikides kompostides toimus taimede tärkamine kiiremini ning ka 
tärganud taimede arv oli kõrgem võrrelduna mineraalmullaga. Sõnnikukompostidest sobis K9 
kompost hästi seemnete idanemiskeskkonnaks, seevastu K10, K11 ja K12 (100 % kompost) 
omasid inhibeerivat mõju idanditele ning tärganud taimede arv jäi madalaks. K10 kompostis 
saavutati 7-ndaks päevaks tärkamine 70 %, mis on madalamad kui mineraalmullal. 
Vähendades komposti hulka 50 %-ni paranes seemnete idanemiskeskkond tunduvalt 
saavutades samaväärse või parema tärkamise kui mineraalmullal. 
MBT praakkompostis idanes nisu hästi. 
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2.4.2.  Nisu kõrsumis- ja loomisfaas 
Peeter Lääniste 

 
Peale idanemiskatset jätkati punktis 2.4.1. kirjeldatud keskkonnatingimuste ja metoodika 
juures loomisfaasi jälgimist.  
 
Tulemused 

Nisutaimede loomisfaas mineraalmullal on joonisel 2.5.  
 

 
Joonis 2.5. Nisutaimed mineraalmullal 
 
Komposti K6 ja tema segude elektrijuhtivus on suurem kui võrreldava päritoluga kompostist 
K5 (mõlemad kompostiplatsid KOV halduses) valmistatud segudel. Seega ka taimele 
kättesaadavate toitainete hulk suurem K6 kompostis. Võrreldes jooniseid 2.6 ja 2.7 näevad K6 
kompostil kasvanud taimed heledamat värvi mis näitab, et taimedel ei ole piisavalt 
toiteelemente, või need ei ole õiges vahekorras. 
 

  
Joonis 2.6. K5 komposti segudel kasvanud taimed (vasakult paremale: 30%, 50%, 70 % ja 
100 %) 
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Joonis 2.7. K6 kompost segudel kasvanud taimed (vasakult paremale: 30%, 50%, 70 % ja  
100 %) 
 
Reoveesettekompostidest paistsid silma kõrge toitainesisalduse poolest K16 ja K20 
kompostid. K18 ja K17 kompostid olid seevastu madala elektrijuhtivusega, mistõttu nendel 
kompostidel kasvanud taimed olid toitainete puuduse tõttu madalakasvulised. K16 reovee-
settekomposti elektrijuhtivus oli kõrge nagu ka toitainesisaldus. K18 reoveesettekompostil 
olid näidud kaks korda madalamad. Joonisel 2.8 on näha, et K16 kompostil kasvanud taimik 
on lopsaka kasvuga ning taimed tumerohelise värvusega. K16 kompost sisaldab palju N ja P, 
mille toimel taimede kasvuperiood pikeneb, kuna taimed läbivad kasvufaase aeglasemalt. 
Tasakaalustamata väetamise juures taimik lamandub, nagu juhtus joonisel 2.9.  
 

  
Joonis 2.8. K16 reoveesettekomposti segudel kasvanud taimed (vasakult paremale: 30%, 
50%, 70 % ja 100 %) 
 

 
Joonis 2.9. K14 reoveesettekomposti segudel kasvanud taimed (vasakult paremale: 30%, 
50%, 70 % ja 100 %) 
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2.4.3.  Kompostide umbrohuseemnetevaru 
Peeter Lääniste 

 
Umbrohtu ei tohi turustatavas kompostis olla rohkem kui kaks seemet 1 liitri komposti kohta. 
Kompostid, mis ei ole valmimise käigus saavutanud piisavalt kõrget temperatuuri, võivad 
sisaldada idanemisvõimelisi umbrohuseemned. Eelnevate idanemis- ja loomiskatsete (vt ptk 
2.4.1 ja 2.4.2) lõpus määrati kõik tärganud umbrohud.  
 
Tulemused 

Kompostidest leiti 20 eri liiki umbrohte. Katses oli iga teine kompost saastunud 
umbrohtudega, mis on suureks probleemiks. Iseloomulik oli, et halvasti hooldatud 
kompostides oli umbrohtu rohkem kui neis kompostides, kus temperatuur oli kõrge ning 
aunasid regulaarselt segati. Väga tugevalt umbrohtunud komposti näide on joonisel 2.11. 
 

 
Joonis 2.11. Näide väga tugevasti umbrohtunud kompostist peale nisutaimede koristamist  
 
Üks tülikamatest umbrohtudest on karvane võõrkakar, mille seemned ei tohiks sattuda 
kompostiga koduaeda. Reoveesettekompostile on iseloomulik tomatiseemnete idanemine. 
Kompostidest leiti järgmisi umbrohte: 
• Kare kõrvik (Galeopsis tetrahit) 
• Paljuseemneline hanemalts (Chenopodium polyspermum) 
• Harilik kesalill (Matricaria perforata) 
• Põld-litterhein (Thlaspi arvense)  
• Nälghein (Spergula arvensis) 
• Kõrvenõges (Urtica dioica)  
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• Suur teeleht (Plantago major) 
• Piimohakas (Sonchus arvensis)  
• Harilik puju (Artemisia vulgaris)  
• Vesihein (Stellaria media) 
• Võõrkakar (Galinsoga parviflora)  
• Põld-harakalatv (Erysimum cheiranthoides) 
• Harilik punand (Fumaria officinalis) 
• Harilik raudrohi (Achillea millefolium) 
• Harilik võilill (Taraxacum officinale) 
Tuulekandest võivad umbrohuga saastuda ka need kompostid, mis valmimise ajal on olnud 
väga hea kvaliteediga. 
 
Ettepanek tootjatele 

Kompostimise algfaasis peab kompost läbima kuuma temperatuurirežiimi, 60–70 °C, mille 
juures umbrohuseemned kaotavad idanemisvõime. Kompostiaunu tuleb regulaarselt segada, et 
vasttärganud umbrohi hukkuks, kompost auna külmadest tsoonidest satuks aga auna südamiku 
kuuma tsooni. Järelvalmima jäetud kompostid tuleks katta kattematerjaliga (õhku läbi laskev 
geotekstiil). Umbrohuseemnetest saab lahti ka valmiskomposti turustamiseelse aurutamise 
abil, aga see on energiamahukas ning muudab komposti niiskemaks.  
 

2.4.4.  Ekspress-taimkatsed  
Helis Rossner 

 
Kompostide kasutusotstarbe hindamiseks ei piisa keemilistest analüüsidest. Lisaks neile 
tuleks teha mitmesuguseid taimkatsed (plant responce). Teraviljadega läbi viidud 
idanevuskatsed ei ole kompostide mõju uurimiseks ammendavad, sest nad eeldavad pikemat 
ajaperioodi, kindlaid katseolusid ja hooldust. Kindlasti tuleb rakendada kiirmeetodeid ning 
parim on, kui ekspress-taimkatseid hakkaksid tegema komposti tootjad ise. Komposti 
omadusi mõjutavad ju lähteained, kompostimistehnoloogia, komposti küpsus jms, mistõttu 
taimkatsete tellimine erialalaboritest ei ole reaalne. Kuna kompostid erinevad oma omadustelt 
ka ühe ja sama tootja erinevate partiide lõikes, siis on mõistlik, kui komposti tootja oskab 
omal käel sooritada esmased idanemiskatsed, mis võimaldaks kontrollida lausa iga 
kompostipartiid ning veenda ka tarbijat komposti kvaliteedis. 
Kompostide sobivuse hindamiseks kasvusubstraadi või väetusainena on taimkatsetena 
kasutatud mitmesuguseid kultuure – Saksamaal otra, Austrias otra ja kressi, Šveitsus kressi, 
uba, salatit, raiheina, Austraalias redist jms. Erinevad kultuurid reageerivad kompostis 
lahustuvate sooladele ja võimalikele orgaanilistele saasteainetele erinevalt. Kiire kasvuga ja 
tundlik kultuur, mida laialdaselt taimedele toksilisuse hindamiseks kasutatakse on kress 
(Lepidium sativum). Eesti Maaülikoolis võeti ekspress-taimkatseteks: 
1. Kress (Lepidium sativum) – määrati idanevus (%), 14 päeva möödudes mõõdeti 

maapealne biomass (joonis 2.10); 
2. Aeduba (Phaseolus) – määrati idanevus (%), mõõdeti juurte pikkus ja maa-alune kui ka 

maapealne biomass; 
3. Raihein (Lollium perenne) – mõõdeti maa-alune kui ka maapealne biomass.  
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Joonis 2.10. Kressitest 
 
Ekspress-taimkatsete propageerimiseks loodi Eesti Maaülikoolis aktiivõppe meetodil 7–9. 
novembril ja 12–13. novembril 2012 spetsiaalne kursus. Kursust juhendas Dr Jacques Fuchs 
Šveitsist, kes töötab mahepõllumajanduslikus uurimisinstituudis Research Institute of 

Organic Agriculture FIBL, on komposti sertifitseerija Šveitsis ning ettevõtte Biophyt Ag 
(Institute for agricultural and ecological research and consultation) asutajaliige. Kursustel 
osales peale Maaülikooli õppejõudude ja üliõpilaste ka mitme kompostifirma spetsialiste. 
Lisaks teoreetilisele ülevaatele õpiti kursusel organoleptiliselt hindama esmaseid 
kvaliteediparameetreid, viidi läbi esmased keemilised analüüsid ning sooritati kressikatse.  
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3. Põldkatse Eerikal  

3.1. Katse kirjeldus ja metoodika  
Alar Astover, Helis Rossner, Avo Toomsoo, Triin Teesalu 

 
Uurimistöö viidi läbi IOSDV pikaajalises põldkatses Tartu lähedal, Eerikal. IOSDV 
pikaajaline kolmeväljalise külvikorraga (suvinisu – oder – kartul) põldkatse rajati 1989. a. 
orgaaniliste ja mineraalsete väetiste mõju uurimiseks. Katseala mullastik on madala 
huumusesisalduse (1,5–2,0 %) ja keskmise fosfori ning kaaliumi sisaldusega. Valdav mulla 
erim on näivleetunud liivsavimuld (LP).  
 
Materjal ja metoodika 

Agrotehnika.  
Kevadel oli esimeseks tööks katse planeerimine (libistamine), millele järgnes mullaproovide 
võtmine agrokeemiliseks analüüsiks (tabel 3.1). Katses olid võrdlusvariantidena mineraalse 
lämmastikväetise normid 0, 40, 80, 120 ja 160 kg N/ha nii ilma orgaaniliste väetisteta ka 
taheda veisesõnnikuga külvikorras. Tahesõnnikut antakse kartulile selle kasvueelsel sügisel u 
40 t/ha. Mineraalse lämmastikuga väetisvariandid on tähistatud tabelites-joonistel orgaaniliste 
väetisteta külvikorras N0, N40, N80, N120 ja N160 ning sõnnikuga külvikorras vastavalt 
N0+, N40+, N80+, N120+ ja N160+. Mineraalne lämmastikväetis (ammooniumnitraat) laotati 
katsepõllule paar päeva enne teravilja külvi. Mineraalväetise normid 120 ja 160 kg N/ha anti 
jaotatult – esimesel korral vastavalt 80 ja 120 kg N/ha ning mai lõpus või juunis alguses 
pealtväetisena täiendavalt 40 kg N/ha. Oder ’Anni’ külviaeg jäi sõltuvalt aastast vahemikku 
25. aprillil kuni 6. mai. Külvisenormid olid sõltuvalt aastast 512–565 idanevat seemet m2 
kohta (tabel 3.2). Taimekaitseprogramm oli katses tagasihoidlik (tabel 3.3). Kõigil aastatel 
kasutati herbitsiidi. 2012. aastal teostati haigus- ja putukatõrjet ühes paagisegus herbitsiidiga. 
 
 
Tabel 3.1. Põldkatse tööde ajajaotus 
Tegevus Kasvuaasta 
 2012 2013 2014 
Mullaproovide võtmine 24–25.04 26–30.04 14–16.04 
Mineraalväetise külv 26.04 03.05 24.04 
Kultiveerimine 2 korda 26.04 03.05 24.04 
Külv 27.04 06.05 25.04 
Pealtväetamine normide N120 ja N160 korral 01.06 06.06 27.05 
Odra koristus 17.08 08.08 13.08 
 

 
Tabel 3.2. Odra külvisenormid 
 Kasvuaasta 
 2012 2013 2014 
Seemet, kg/ha 259 264 246 
Idanevat seemet/m2 565 512 519 
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Tabel 3.3. Taimekaitsevahendite kasutamine odrale Tartu põldkatses 
Pestitsiidirühm Kasvuaasta 
 2012 2013 2014 
Herbitsiid 04.06. 

Secator 0,06 l/ha 
Lontrel 150 g/ha 

24.05. 
Secator 0,1 l/ha 
Lontrel 125 g/ha 

26.05. 
Secator 0,1 l/ha 

Insektitsiid 04.06. 
Proteus 0,6 l/ha 

– 06.06. 
Decis 0,2 l/ha 

Fungitsiid 04.06. 
Falcon 0,6 l/ha 

– – 

 
Komposti omadused ja väetisnormid 

Katseks võeti kompost K4 (tabelid 2.1, 2.2 ja 2.3), edaspidi tähistatud ka kui JL – Jõelähtme 
kompost. Komposti kasutati kolme normiga, mis leiti üldlämmastiku sisalduse alusel (200, 
275 ja 350 kg N/ha) samaväärse arvestusega kõigil katseaastatel. Komposti toormassi normid 
varieerusid kuivaine ja lämmastikusisalduse erinevuste tõttu aastati vahemikus 8–28 t/ha 
(tabel 3.4). Kompost laotati igale katselapile saagi kasvuaastale eelnenud sügisel ning viidi 
samal päeval künniga mulda. Kompost oli 2012. ja 2014. aastal suure kuivainesisaldusega, ent 
seevastu 2013. aastal oli see üsna märg (tabel 3.5). Olulisemate toiteelementide osas varieerus 
kompostis enim fosforisisaldus. Erakordselt suur oli fosforisisaldus 2013. aasta saagile antud 
kompostis. 2014. aastal oli kompost võrreldes varasemate aastatega lämmastikurikkam. 
Süsiniku ja lämmastiku suhe oli alla kümne. Komposti pHKCl oli vahemikus 7,0–7,4.  
 
Tabel 3.4. Komposti kasutusnormid ja muldaviimise aeg Tartu põldkatses 
Kasvuaasta Kasutusnorm, toormassi t/ha Laotamise ja  
 200 kg N/ha 275 kg N/ha 350 kg N/ha künni kuupäev 
2012 10 13 17 20.11.2011 
2013 16 22 28 30.11.2012 
2014 8 11 14 30.11.2013 
 
 
Tabel 3.5. Komposti kuivainesisaldus ning toitainete ja süsiniku üldsisaldus (% kuivaines) ja 
pH  
Aasta KA, % N, % P, % K, % C, % C/N suhe pHKCl 
2012 64 3,27 1,04 0,97 19 5,8 7,0 
2013 38 3,34 3,08 0,87 32 9,6 7,4 
2014 64 4,0 0,53 0,90 31 7,7 7,1 

 
Ilmastik 

Ilmastikuandmed on pärit katsepõllul olevast automaatilmajaamast. Mõõdetud väärtustest on 
aruandes kasutatud ilmastiku iseloomustamiseks dekaadide keskmiseid õhutemperatuure 
(tabel 3.6) ja sademete hulka dekaadi jooksul (tabel 3.7), mida võrreldakse 25 katseaasta 
keskmiste näitajatega. 2012. aasta suvi paistab silma suhteliselt suure sademete hulgaga. 
Maist augustini oli sademeid 344,8 mm, mis on 54,5 mm pikaajalisest keskmisest rohkem. 
Õhutemperatuur oli aastate keskmisest enamasti madalam, vaid mai ja september olid 
keskmisest veidi soojemad. 
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Tabel 3.6. Keskmine õhutemperatuur vegetatsiooniperioodil dekaadide lõikes aastatel  
2012–2014. võrreldes 25 katseaasta (1990–2014) keskmisega Eerikal 

Kuu Dekaad 2012 2013 2014 25. a. keskmine 
 I 0,0 -1,7 3,2 2,3 
Aprill II 5,1 6,0 5,6 7,3 
 III 9,9 3,1 8,7 10,0 

Keskmine 5,0 3,5 5,8 6,5 

 I 10,4 12,3 10,1 6,6 
Mai II 12,3 16,4 11,5 13,6 
 III 12,7 15,6 12,8 15,5 

Keskmine 11,8 14,8 11,5 16,6 

 I 11,5 19,5 14,9 12,0 
Juuni II 15,2 15,2 15,0 12,0 
 III 14,1 19,9 15,9 11,6 

Keskmine 13,6 18,2 15,2 13,4 

 I 19,3 18,3 17,7 17,3 
Juuli II 15,3 17,3 18,1 18,7 
 III 19,2 17,6 18,5 21,9 

Keskmine 17,9 17,7 18,1 19,3 

 I 16,6 19,8 18,0 21,3 
August II 15,2 16,3 16,5 16,4 
 III 13,8 14,9 15,2 12,8 

Keskmine 15,2 17,0 16,6 16,8 

 I 12,3 13,0 13,3 13,8 
September II 13,7 13,5 11,2 12,5 
 III 10,6 6,6 9,9 9,9 

Keskmine 12,2 11,0 11,4 12,1 

 
2013. aasta aprillikuu oli võrreldes varasemate aastate keskmisega oluliselt jahedam, mai ja 
juuni seevastu tunduvalt soojemad. Taimede kasvuks optimaalseimate kuude (mai-august) 
jooksul sadas kokku 251,8 mm sademeid, mis on kolme vaadeldava aasta madalaim ning 
seejuures oli dekaadide lõikes sademete jaotus suhteliselt ebaühtlane. 
 
2014. aastat iseloomustas sademeterohkus. Mai kuni augusti kuu jooksul oli sademeid 371,6 
mm, mis on oluliselt kõrgem varasemate aastate keskmisest. Kõige vihmasem oli augusti 
kolmas dekaad, kus sademeid oli ligi kolm korda enam varasemate aastate keskmisest. Odra 
kasvuperioodil paljude aastate keskmisega võrreldes nii suuri erinevusi siiski ei esinenud. 
Õhutemperatuur oli samal perioodil valdavalt keskmise lähedane. Oluliselt jahedam oli vaid 
juuni teine pool, kui õhutemperatuur oli kuni 4,3 kraadi madalam varasemate aastate 
keskmisest. 
 
Kasvufaasid 

Odra kasvuaeg kõikus 106 ja 112 päeva vahel, jäädes kõige lühemaks 2013. a. (tabel 3.8). 
Võrdluses teiste aastatega jäi külviaeg sel aastal kuni 10 päeva hiljemaks, kuid koristus jõudis 
nädala jagu varem kätte. Eranditult kõigi vegetatsioonifaaside läbimiseks kulus 2013. aastal 
vähem aega. Põhjuseks olid õhutemperatuuride kõrgemad näidud ja sademete nappus, eriti 
suve algul. Näiteks mais-juunis oli kolmandiku võrra kõrgem temperatuur ja juunis kaks 
korda vähem sademeid kui ülejäänud aastatel. 2013. a. sademete hulk maist augustini oli 
keskmisena 71% ülejäänud aastate omast. 
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Tabel 3.7. Sademete summa vegetatsiooniperioodil dekaadide lõikes aastatel 2012–2014. 
võrreldes 25 katseaasta (1990–2014) keskmisega Eerikal 
Kuu Dekaad 2012 2013 2014 25. a. keskmine 
 I 6,4 0 5,6 9,9 
Aprill II 25,8 1,6 7,8 9,7 
 III 9,8 15,2 0 6,9 

Kokku 42,0 16,8 13,4 26,5 

 I 2,4 3,4 24,0 15,5 
Mai II 43,6 38,4 46,6 20,8 
 III 35,6 19,4 13,2 23,2 

Kokku 81,6 61,2 83,8 59,5 

 I 13,8 2,2 34,4 19,8 
Juuni II 42,4 29,8 44,6 29,4 
 III 44,6 20,4 24,4 31,3 

Kokku 100,8 52,4 103,4 80,5 

 I 15,8 14,6 32,0 19,1 
Juuli II 43,8 20,8 24,2 23,0 
 III 15,4 27,2 15,2 27,3 

Kokku 75,0 62,6 71,4 69,4 

 I 35,6 12,8 16,8 27,4 
August II 27,8 61,8 22,4 28,5 
 III 24,0 1,0 73,8 25,0 

Kokku 87,4 75,6 113,0 80,9 

 I 12,3 9,0 5,4 16,9 
September II 13,7 1,2 0,8 16,9 
 III 10,6 22,8 16,0 18,4 

Kokku 36,6 33,0 22,2 52,2 

 344,8 251,8 371,6 290,3 

 
 
Tabel 3.8. Oder ’Anni’ kasvufaasid IOSDV katsepõllul aastatel 2012–2014 

Kasvufaas 2012 Kestvus 
päevades 

2013 Kestvus 
päevades 

2014 Kestvus 
päevades 

Külv 27.04.12.  06.05.13.  25.04.14.  
Tärkamine 05.05.12. 8 12.05.13. 6 05.05.14. 10 
Võrsumine 23.05.12. 18 28.05.13. 16 22.05.14. 17 
Kõrsumine 06.06.12. 14 07.06.13. 10 03.06.14. 11 
Loomine 29.06.12 23 25.06.13. 18 25.06.14. 22 
Õitsemine 06.07.12. 7 27.06.13. 2 04.07.14. 9 
Piimküpsus 10.07.12. 4 04.07.13. 7 11.07.14. 7 
Vahaküpsus 03.08.12. 24 24.07.13. 20 25.07.14. 14 
Täisküpsus 09.08.12. 6 05.08.13. 12 07.08.14. 12  
Koristamine 17.08.12. 8 08.08.13. 3 11.08.14. 4 
Vegetatsiooniperiood   112  94  106 
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3.2. Tulemused 

3.2.1. Saagikus 
Suurim odra terasaagikus oli 2014. aastail ja ebasoodsaim oli odra kasvuks 2013. aasta (joonis 
3.1). Suurim enamsaak komposti kasutamisel saadi 2014. aastal. Kui kontrollvariandi odra 
saagikus oli 2,6–2,8 t/ha, siis komposti kasutamisel suurenes odra saagikus 1–1,6 t võrra, mis 
oli rohkem võrreldes eelmiste katseaastatega. 
 

 

 

 
Joonis 3.1. Odra terasaak (t/ha) 14% niiskuse sisalduse juures IOSDV põldkatses 2012, 2013 
ja 2014. aastal. Statistiliselt usutavad erinevused (p<0,05) väetusvariantide vahel on märgitud 
erinevate kirjatähtedega  
 
Kolme järjestikuse katseaasta erinev ilmastik mõjutas kasutatud väetiste efektiivsust ja aastate 
sisest saagikuste varieeruvust. Kolme järjestikuse aasta Tartu põldkatse kõigi väetusvariantide 
terasaakide jaotus on toodud joonisel 3.2. 2014. aasta ilmastik oli odrakasvuks soodne ja nii 
mineraalsete kui ka orgaaniliste väetiste efektiivsus kujunes suureks ning sellest tulenevalt 
saadi kõige suuremad saagid ning saakide jaotus oli hajusam. Seevastu 2013. aasta ilmastik 
oli ebasoodne ja saakide jaotumine erinevate väetusvariantide vahel kitsam.  
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Joonis 3.2. Tartu põldkatse kõikide väetisvariantide odra terasaagikuse jaotus erinevatel 
aastatel 
 
Võrreldes kontrollvariandiga andis kolme katseaasta keskmisena JL kompost normide JL200, 
JL275 ja JL350 kg N/ha saagilisa vastavalt 0,87, 1,13 ja 1,52 t/ha (joonis 3.3). Saagikuse 
suurest varieeruvusest tulenevalt ei olnud komposti kasutamisel saagikus siiski 
kontrollvariandist usutvalt erinev. Kõik JL komposti variandid andsid usutavat saagilisa 
aastaid väetamata katselapiga (N0; joonis 3.3). Komposti erinevate normidega mulda viidud 
N kogused erinesid kuni 150 kg/ha. Siiski ei saa täheldada komposti normi suurendamise 
usutavat mõju saagikuse kasvule. Põhjuseks võis olla tõenäoliselt 2012. ja 2013. aasta 
suhteliselt ebasoodsad ilmastikuolud ja komposti mulda viimise tehnoloogia. Sügisel künniga 
ühte sügavusse mulda viidud toitained ei olnud kevadel taimede algarengul tõenäoliselt 
kättesaadavad.  

 
Joonis 3.3. Odra terasaagi (t/ha) maksimum, miinimum ja mediaan 14% niiskuse sisalduse 
juures Tartu põldkatses kolme katseaasta keskmisena. Punane romb karpdiagrammil tähistab 
aritmeetilist keskmist. Statistiliselt usutavad erinevused (p<0,05) väetusvariantide vahel on 
märgitud erinevate kirjatähtedega  
 
Aastati varieeruv ilmastik varjutas kolme katseaasta keskmist JL komposti mõju terasaagile 
(joonis 3.4, tabel 3.9), kuid üksikutel aastatel andis see võrreldes kontrollvariandiga usutavat 
saagilisa (joonis 3.1). 2014. aastal oli saagitõus 0,87–1,52 t ha-1, ent 2013. aastal ainult  
0,58–0,79 t ha-1 võrreldes kontrollvariandiga.  
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Tabel 3.9. Odra terasaak IOSDV põldkatses kolme katseaasta (2012–2014) keskmisena (t/ha, 
14% niiskuse juures).  
Variant Terasaak (14% niiskus), t/ha±se* Põhk (kuivaine), t/ha±se* 

N0 1,45±0,19 0,31±0,10 
N40 2,40±0,23 0,71±0,24 
N80 2,94±0,27 0,93±0,31 
N120 3,59±0,26 1,18±0,39 
N160 3,14±0,31 1,12±0,37 
N0+ 2,31±0,26 0,55±0,18 
N40+ 3,33±0,5 1,10±0,37 
N80+ 4,12±0,25 1,42±0,47 
N120+ 4,86±0,27 1,86±0,62 
N160+ 4,93±0,33 1,87±0,62 
Kontroll 2,12±0,17 0,54±0,13 
JL 200 2,89±0,26 0,83±0,28 
JL 275 3,07±0,29 0,95±0,32 
JL 350 3,15±0,37 0,90±0,30 

*aritmeetilise keskmise standardviga  
 

 

 
Joonis 3.4. Jõelähtme komposti mõju odra terasaagile (miinimum, maksimum ja mediaan) 
kolmel järjestikusel aastal IOSDV põldkatses. Statistiliselt usutavad erinevused (p<0,05) 
väetusvariantide vahel aasta siseselt on märgitud erinevate kirjatähtedega  
 
Dispersioonanalüüs kõigi põldkatse väetisvariantidega näitas kõigi katsefaktorite usutavat 
mõju (p<0,001) terasaagile (tabel 3.10). Saagikuse varieeruvusest määras suurima osa aasta ja 
mineraalse lämmastikväetise (0-160 kg N ha-1) kasutamine, vastavalt 30,7 % ja 34,4 %. JL 
komposti mõju saagikuse varieeruvusele oli väiksem (12,3%), kuid statistiliselt oluline, nagu 
ka sõnniku järelmõju, mis kirjeldas saagikuse varieeruvust 9,3% ulatuses.  
JL kompost kui alternatiivne orgaaniline väetis omab künnipõhist tehnoloogiat kasutades 
potentsiaali teraviljakasvatuses väetisena, kuid selle mõju sõltub suures ulatuses 
ilmastikutingimustest. Samuti võib eeldada, et pindmist harimistehnoloogiat kasutades, kus 
suhteliselt toitaineterikkast kompostist kiiresti vabanevad toitained on taimede algarengul 
kätte saadavad annab suuremat efekti terasaagile. 
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Tabel 3.10. Dispersioonanalüüsi tabel katsefaktorite mõjust terasaagi varieeruvusest  
 

* SS – Sum of Square ehk jääkide hajuvuse ruutude summa kirjeldab ära faktori mõjuulatuse uuritava 
tunnuse varieerumisel.  
 

3.2.2. Komposti järelmõju 
Orgaaniliste väetistel avaldub tavaliselt mitmeaastane positiivne järelmõju saagikusele. Selle 
hindamiseks leidsime kumulatiivselt komposti kasutamisel saadud keskmise enamsaagi 
võrreldes kontrollvariandiga ja teisendasime selle muutuse ühele aastale (joonis 3.5). Esmalt 
arvutasime keskmise enamsaagi 2012. a. komposti saanud odra katselappide kohta, kus samas 
kohas kasvas järgnevatel aastatel vastavalt kartul ja nisu. Nii oli külvikorra keskmine 
saagikasv sõltuvalt komposti kasutusnormist 19–30 %. Komposti otsemõjul suurenes odra 
saagikus 30–41 %, esimese aasta järelmõjuna kartuli saagikus 20–32 % ning teise aasta 
järelmõjuna nisu saagikus 8–17 %. Seega kompost omab saagikusele üsna märkimisväärset 
positiivset järelmõju, kuigi see on täiesti ootuspäraselt ajas kahanev. Selline võrdlus sisaldab 
endas aga aasta ilmastiku mõju, sest igal aastal oli saagikasvu arvestuses eri kultuur. Aasta 
mõju välistamiseks teostasime ka võrdluse, kus kasutamise ainult 2014. a. saagi andmeid nii 
komposti otse- kui ka järelmõjude kohta. 2014. aastal suurenes komposti otsemõjul odra 
saagikus 33–59 %, esimese aasta järelmõjuna kartuli saagikus 11–27 % ning teise aasta 
järelmõjuna nisu saagikus 8–17 %. Komposti normide vahel külvikorra keskmistes 
enamsaakides usutavad erinevused puudusid. Väikseima komposti normi korral oli saagikasv 
u 20 %, ent see erinevus polnud võrreldes kontrolliga statistiliselt usutav. Suuremate normide 
(JL275 ja JL350) mõju oli külvikorra keskmisele enamsaagile usutav. 
 

 
Joonis 3.5. Komposti kasutamisest saadud külvikorra (oder-kartul-suvinisu) keskmine 
enamsaak (%) ühe aasta kohta võrreldes kontrollvariandi saagikusega. Sinisel tulbal leitud 
samade katselappide piires 2012. a. komposti otsemõju odrale, 2013. a. esimese aasta 
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Aasta 2 62,4 30,7 31,2 146,30 <0,001 
Mineraalne N väetis  4 70,0 34,4 17,5 82,01 <0,001 
Sõnniku järelmõju  1 19,0 9,3 19,0 89,03 <0,001 
JL kompost  1 24,9 12,3 24,9 116,98 <0,001 
Jääk 126 26,9 13,2 0,2     
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järelmõju kartulile ja 2014. a. teise aasta järelmõju nisule. Pruunil tulbal on leitud enamsaagid 
ainult 2014. aasta saakide alusel. Tähed tulpadel näitavad statistiliselt usutavaid erinevusi, 
kontrollvariandi tähis on „a“. 
 

3.2.3. Komposti kasutamise majanduslik tasuvus 
Komposti kasutamisest saadav enamsaak peab katma kaasnenud kulutused. Joonisel 3.6 on 
Kolme katseaasta keskmiste enamsaakide alusel leitud tulu, millest on maha arvatud 
enamsaagi käitlemise kulu 20 €/t, on esitatud joonisel 3.6. Sõltuvalt odra kokkuostuhinnast 
jääb komposti väiksema normi kasutamisel saadav lisatulu vahemikku 90–140 €/ha ning 
suuremate annuste korral on see 110–185 €/ha. See summa peaks katma komposti ostmise ja 
käitlemisega (transport, laotamine jms) kaasnevad kulud. Antud arvutuses on enamsaak leitud 
väetamata kontrollvariandi suhtes. Mineraalse lämmastikväetise kasutamisel (120 kg N/ha) on 
arvutuslik lisatulu komposti kasutamisest siiski tunduvalt suurem, kusjuures on juba arvesse 
võetud mineraalväetise maksumus. Seega saagikusele ainult väetiste otsemõju arvestades on 
komposti kasutamise tulukus võrreldes mineraalväetistega kindlasti väiksem. Kindlasti 
komposti kasutamise järelmõju ja selle kaudu kumuleeruv enamsaak vähendab seda vahet. Nii 
käesolev kui varasemad uuringud on näidanud mineraal- ja orgaaniliste väetiste 
kooskasutamise tõhusust. Käesolevas katses on mineraalväetise efektiivsus ja sellest tulenev 
tulukus on oluliselt suurem sõnnikuga külvikorras (N120+) (joonis 3.6). Järelikult võib 
eeldada külvikorras ka komposti ja mineraalväetiste kooskasutamise sünergiat nii saagile kui 
ka tulukusele. Kuna meie katses sellised väetisvariandid puudusid, siis otsest tõestust sellele 
väitele JL komposti silmas pidades pole siiski võimalik anda. Kuusiku põldkatses, jäi 
mineraalväetiste foonil komposti arvelt saadav saagikasv tagasihoidlikuks (<10%). Kuna 
Kuusiku katses puudus väetamata kontrollvariant ja muld oli oluliselt lämmastikurikkam 
võrreldes Tartu katsealaga, siis ei saa neid tulemusi otseselt võrrelda. See näitlikustab, et 
tulemused sõltuvad oluliselt üldisest väetisfoonist ja mulla omadustest ning komposti 
kasutamise majanduslikku otstarbekust tuleb hinnata ka nende aspektide fookuses. 
 

 
Joonis 3.6. Enamsaagist saadav tulu (€/ha) sõltuvalt väetisvariandist ja odra 
realiseerimishinnast (€/t). Tulust on maha arvestatud enamsaagi käitlemise kulu 20 €/t ja 
mineraalväetisega variantidel lämmastiku maksumus 1 €/kg N. 
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3.2.4. Saagi kvaliteet 
 
Kvaliteedinäitajatest määrati odral 1000 tera mass, toorproteiini sisaldus ja mahukaal. Need 
näitajad on ka hinnaklasside aluseks teravilja kokkuostul. Nii väetamine kui ka aasta 
kasvutingimused mõjutasid neid kvaliteedinäitajaid nii otse kui ka koosmõjuna.  
1000 tera mass sõltus rohkem aastast kui väetisvariandist, olles keskmiselt kõrgeim 2012. a. 
(46,6 g) ja madalaim 2013. a. (41,5 g) (tabel 3.11). Kolme aasta keskmisena JL kompostiga 
väetamine suurendas statistiliselt usutavalt tera kaalu võrreldes kontrolliga ja 
mineraalväetisteta või väiksemate mineraalväetise normiga väetades saadud tulemustega. 
Komposti erinevate normide vahel ei esinenud statistiliselt usutavaid erinevusi 1000 tera 
massis. Suurima komposti normiga väetamisel 1000 tera mass ei erinenud parimatest 
tulemustest saadud N120 ja N160 variantides sõnnikujärelmõju foonil. Kui vaadata õlleodrale 
kehtestatud 1000 tera massi klasse, siis JL komposti variantide terad kuuluvad kõrgeimasse 
klassi, mis on 45 g ja rohkem. 2012. aastal saadi kõige suurema 1000 tera massiga terad JL 
kompostiga väetatud variantidest. Kuigi 2013. a. JL komposti normide 1000 tera massidel 
omavahel statistiliselt usutavat erinevust polnud, siis madalama normi korral jäi 1000 tera 
mass alla mineraalse lämmastikväetise kõrgemate normidega saavutatule. Ka suurima JL 
komposti normi korral jäi 1000 tera mass väiksemaks võrreldes N120 ja N160 variandiga 
sõnniku järelmõju foonil. 2014. a. erinesid JL kompostiga väetamisel saadud 1000 tera massid 
nii kontrollist kui väetamata variantidest ja olid võrdsed mineraalse väetamisega saadud 1000 
tera massiga.  
Toorproteiin peaks olema odral vahemikus 9–11 % ja kui eesmärgiks on õlleodrana müüa 
peaks see jääma alla 12 %. Vastupidiselt teistele kvaliteedinäitajatele mõjutab toorproteiini 
kõige rohkem väetamine ja vähem aasta ning väetamise-aasta koosmõju. Aasta keskmisena 
kõigub toorproteiini sisaldus 9,6 % 2013. a. kuni 10,2 % 2014. a. Kolme aasta keskmisena JL 
kompostiga väetamisel kasvas toorproteiinisisaldus üle 9 %, kuid statistiliselt usutavaid 
erinevusi normidel omavahel ja ka kontrolliga ei esinenud. Toorproteiini sisaldus jäi alla 
N120 ja N160-ga väetamisel saadud tulemustest nii üksi kui ka sõnniku järelmõju foonil. 
Mahukaal, mis näitab teravilja tuumakust, sõltus rohkem aastast kui väetamisest. 2012. aastal 
saadi kõige kõrgem mahukaal, keskmiselt 696 g/l, teistel aastatel oli mahukaal keskmiselt  
640 g/l. Kolme aasta keskmisena oli suurim mahukaal suurima JL komposti normi korral, 
erinedes usutvalt ka kontrolli tulemustest, kuid statistiliselt usutavat erinevust komposti 
normide vahel ei olnud. Kompostiga väetamisel saadi samasugused mahukaalud nagu 
mineraalse väetamisega sõnniku foonil.  
Kokkuvõtvalt võib üldistada, et mahukaalule ja 1000 teramassile mõjus JL kompost 
võrdväärselt mineraalse lämmastikuga väetamisega, aga toorproteiinisisaldust suurendasid 
kõrged N normid enam.  
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Tabel 3.11. Oder ’Anni’ kvaliteedinäitajad Tartu põldkatses aastatel 2012–2014 
Faktorid Mahukaal gl-1 1000 tera mass 14 % niiskusega g Toorproteiinisisaldus % 
Aasta    
2012 695,9 ef 46,6 ef 9,9 ef 
2013 639,8 d 41,6 df 9,6 df 
2014 640,2 d 44,6 ed 10,2 ed 
Väetisvariant    
N0 656,3 c 41,9 abc 9,6b 
N40 653,6 a 42,8 abc 8,7 
N80 655,9 c 44,1 bc 9,7b 
N120 652,4 b 44,6 11,4acb 
N160 641,9 abc 44,4 c 12,8acb 
N0+ 654,1 c 42,7 abc 9,4 
N40+ 659,9 43,3 8,5ac 
N80+ 666,2 45,5 9,6b 
N120+ 669,5 45,9 11,0abc 
N160+ 666,5 46,9 ab 11,9abc 
Kontroll 656,1 abc 42,6 abc 8,9 
JL200 662,7 44,9 9,3 
JL275 661,5 45,5 9,0 
JL350 665,5 45,6 9,3 
Fisheri testi järgi mitmeses võrdluses tähed tähistavad statistiliselt usutavat erinevus: a – JL1 komposti 
variandist, b – JL2 komposti ja c – JL3 komposti variandist; d – 2012, e – 2013 ja f – 2014 aastast 
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4. Põldkatse Kuusikul 

4.1.  Katse kirjeldus ja metoodika 
Peeter Viil, Taavi Võsa, Raivo Vettik 

 
Uurimistöö baasiks oli pikaajaline statsionaarkatse rähksel liivsavimullal (Calcic Luvisol by 
WRB) Kuusikul. Viljavahelduslikus külvikorrakatses (rajatud 1989. a.) kasvatati talinisu, 
suvirapsi, varajast ja keskvalmivat otra ning kahel aastal põldheina (külvikord on nii ajas kui 
ruumis). Kuusiku pikaajalise mullaharimise, väetamise ja külvikorra komplekskatses olid 
vaatluse all kolme erineva mullaharimise intensiivsusega keskvalmiva odra väljad M1 – 
pindmine mullaharimine 8–10 cm sügavuselt, M2 – tavakünd 22–25 cm sügavuselt ja M3 – 
sügavkünd töösügavusega 33–35 cm. Väetamisvariante oli kolm: 

• kontrollala väetamisel kasutati ainult mineraalväetist (N90 P39 K74); 
• mineraalväetisele lisaks eelnenud sügisel komposti (13 t/ha) saanud ala (NPK+K); 
• mineraalväetisele lisaks kevadel vedelsõnnikut (33 t/ha) saanud ala (NPK+VS). 

 
Katseks võeti samuti Eerika katses kasutatud kompost K4 (tabelid 2.1, 2.2 ja 2.3), edaspidi 
tähistatud ka kui JL – Jõelähtme kompost Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusest.  
Eri aastate kasvutingimusi iseloomustatakse tabelis 4.1, kus on esitatud kasvuperioodi kestus 
ning sademete summa ja summaarne päikesepaiste kestus kasvuperioodil. Eri katseaastatel 
kasutatud komposti ja vedelsõnniku koostisest annab ülevaate tabel 4.2. 
 
Tabel 4.1. Kasvuperioodi kestus, sademete summa ja päikesepaiste kestus 
Aasta Kasvukestus, 

päeva 
Kasvuperiood Kasvuperioodi 

sademete summa, mm 
Kasvuperioodi 

päikesepaiste kestuse 
summa, tundi 

2012 107 mai–august II 343,4 863,2 
2013 95 mai–august I 112,8 792,6 
2014 106 aprill III–august I 192,5 922,1 

 
Tabel 4.2. Komposti ja vedelsõnniku kuivainesisaldus ning toitainete üldsisaldus  

Aasta Kompost Aasta Vedelsõnnik 
 KA, % N, kg/t P, kg/t K, kg/t  KA, % N, kg/t P, kg/t K, kg/t 

2011 56 20,98 3,91 12,83 2012 6,2 2,91 0,35 2,92 
2012 38 13,50 9,05 5,15 2013 7,7 3,40 1,20 3,40 
2013 60 21,12 2,71 4,64 2014 10,2 3,60 0,67 2,50 
Keskmine 51 18,53 5,22 7,54  8,03 3,30 0,74 2,94 

 
Tabelist 4.2 on näha, et väetamisel kasutatud vedelsõnniku fosforisisaldus erines kuni 3,4, 
kaaliumisisaldus kuni 1,4 ja lämmastikusisaldus kuni 1,2 korda. Komposti fosforisisaldus 
erines kuni 3,3, kaaliumisisaldus kuni 2,8 ja lämmastikusisaldus kuni 1,6 korda. Järelikult 
erines taimedele kättesaadavate toitainete kogus eri aastatel, sest komposti ja vedelsõnniku 
füüsiline laotusnorm jäi samaks. Samuti mõjutas taimede toitainete omastamist eri aastate 
kasvuperioodi sademete kuni 3-kordne erinevus (vt tabel 4.1). 
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse veebilehel (http://tjt.ee/kompost/kompost-anals-
kasutamine) on esitatud mitme aasta kompostide anorgaaniliste saasteainete. 2011–2013. 
aasta andmed on esitatud tabelis 4.3.  
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Tabel 4.3. Komposti anorgaaniliste saasteainete sisaldus kuivaines mg/kg 
Aasta Zn Cu As Hg Cd Cr Ni Pb 

2011 561±56  <0,05 ei leitud <0,1 15,5±2,3 11,6 ±2,1 <0,5 
2012 629±113  1,18±0,18 0,218±0,033 <0,6 15,3±2,3 12,1±3 75,1±18,7 
2013 498±125 95±24 0,414±0,075 0,128±0,019 1,31±0,33 11,4±1,7 7,4±2,85 57,8±14,4 

Piirväärtus 600 200  0,45 1,3 60 40 130 
 
Anorgaaniliste saasteainete sisaldus komposti proovides oli väiksem (v.a 2012. aasta proovi 
tsingisisaldus ja 2013. aasta proovi kaadmiumisisaldus) kui määruse ’Biolagunevatest 
jäätmetest komposti tootmise nõuded’ lisas 2 toodud piirväärtused [10]. 

4.2. Tulemused 

4.2.1. Saagikus 
Suurim odra terasaagikus oli 2014. aastail ja ebasoodsaim oli odra kasvuks 2013. aasta. Odra 
„Anni“ keskmised saagikused (14 % niiskusega) koos usalduspiiridega aastatel 2012–2014 on 
esitatud joonisel 4.1. Joonisel on joonega tähistatud kolme aasta kõikide vaadeldud väetamis- 
ja mullaharimisvariantide keskmine saagikus. 
 

 
Joonis 4.1. Odra „Anni“ keskmine saagikus (taandatud 14 %) erinevate mullaharimisviiside ja 
väetusvariantide korral 
 
Joonise 4.1 ja statistilise andmetöötluse põhjal selgus, et: 

• pindmise mullaharimise variandis suurenes komposti mõjul odra „Anni“ saagikus 
kahel aastal (2012. aastal 5,7% ja 2013. aastal 8,7%) ning vähenes 2014. aastal 2,9%. 
Statistiliselt usutav (p < 0,05) oli erinevus 2013. aastal; 

• tavakünni variandis vähenes komposti mõjul odra „Anni“ saagikus kahel aastal (2013. 
aastal 3,0% ja 2014. aastal 3,3%) ning suurenes 2012. aastal 4,5%. Statistiliselt usutav 
(p < 0,05) oli erinevus 2014. aastal; 
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• sügavkünni variandis suurenes komposti mõjul odra „Anni“ saagikus kahel aastal 
(2012. aastal 0,2% ja 2013. aastal 1,9%) ning vähenes 2014. aastal 2,4%, kuid 
erinevused ei olnud statistiliselt usutavad (p > 0,05); 

• vedelsõnniku mõjul suurenes odra „Anni“ saagikus kõigil kolmel aastal iga 
mullaharimisviisi (v.a 2012. aasta pindmine mullaharimine, kui saagikus jäi 
kontrollvariandiga samale tasemele) korral. 2013. ja 2014. aastal oli saagikuse 
suurenemine (8,4–31,4%) statistiliselt usutav (p < 0,05). 

 
Kolme aasta andmete alusel ei saa teha lõplikke järeldusi, sest katsetulemusi mõjutavaid 
faktoreid on palju.  
 
Joonistel 4.2–4.4 on esitatud odra “Anni” teraproovide keskmised N-, P- ja K-üldsisaldused 
koos usalduspiiridega %-des. Joonistel on joonega tähistatud kolme aasta kõikide vaadeldud 
väetamis- ja mullaharimisvariantide keskmised väärtused. 

 
Joonis 4.2. Odra „Anni“ terade keskmine N-üldsisaldus erinevate mullaharimisviiside ja 
väetusvariantide korral 
 
Joonise 4.2 ja statistilise andmetöötluse põhjal selgus, et: 

• komposti mõjul oli odra „Anni“ terade N-üldsisaldus usutavalt (p < 0,05) kõrgem 
2014. aastal (pindharimine 30,3 %, tavakünd 20,6 % ja sügavkünd 31,5 %); 

• komposti mõjul oli odra „Anni“ terade N-üldsisaldus ka 2012. ja 2013. aastal 
valdavalt (v.a 2012. aasta pindharimise ja 2013. aasta tavakünni variant, kui oli 
vastavalt 0,7 % ja 5 % madalam) kõrgem (3,2–26,5 %), kuid need erinevused ei olnud 
statistiliselt usutavad (p > 0,05); 

• vedelsõnniku mõjul oli odra „Anni“ terade N-üldsisaldus kõigil kolmel aastal iga 
mullaharimisviisi korral kõrgem (0,1–26,6 %), erinevus oli usutav (p < 0,05) 2012. 
aastal. 
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Joonis 4.3. Odra „Anni“ terade keskmine P-üldsisaldus erinevate mullaharimisviiside ja 
väetusvariantide korral 
 
Joonise 4.3 ja statistilise andmetöötluse põhjal selgus, et: 

• komposti mõjul oli odra „Anni“ terade P-üldsisaldus kõrgem kõigil kolmel aastal iga 
mullaharimisviisi korral (0,2–12,2 %), erinevus oli usutav 2013. aasta tavakünni ja 
sügavkünni variandi korral; 

• vedelsõnniku mõjul oli odra „Anni“ terade P-üldsisaldus valdavalt (v.a 2012. ja 2013. 
aasta sügavkünni variant, kui oli vastavalt 7 % ja 7,3 % madalam) kõrgem  
(2,9–28,6 %), erinevus oli usutav 2012. aasta tavakünni variandi ning 2014. aasta 
pindharimise ja sügavkünni variandi korral. 

 
Joonis 4.4. Odra „Anni“ terade keskmine K-üldsisaldus erinevate mullaharimisviiside ja 
väetusvariantide korral 
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Joonise 4.4 ja statistilise andmetöötluse põhjal selgus, et: 

• komposti mõjul oli odra „Anni“ terade K-üldsisaldus valdavalt (v.a 2012. aasta 
sügavkünni ja 2014. aasta tavakünni variant, kui oli vastavalt 0,3 % ja 4,7 % 
madalam) kõrgem (0,6–7,4 %), erinevus oli usutav (p < 0,05) 2012. aasta tavakünni 
variandi korral; 

• vedelsõnniku mõjul oli odra „Anni“ terade K-üldsisaldus valdavalt (v.a 2012. ja 2013. 
aasta sügavkünni variant, kui oli vastavalt 4,7 % ja 3 % madalam ning 2014. aasta 
tavakünni variant, kui oli 2,2 % madalam) kõrgem (0,4–10,6 %), kuid need erinevused 
ei olnud statistiliselt usutavad (p > 0,05). 

 
Komposti I aasta järelmõju katse odra „Hyvä“ keskmised saagikused (14 % niiskusega) koos 
usalduspiiridega 2013–2014. aastal on esitatud joonisel 4.5. Joonega on tähistatud kolme aasta 
kõikide vaadeldud väetamis- ja mullaharimisvariantide keskmine saagikus (5,39 t/ha). 
 

 
Joonis 4.5. Oder „Hyvä“ keskmine saagikus (taandatud 14%) erinevate mullaharimisviiside ja 
väetusvariantide korral 
 
Joonise 4.5 ja statistilise andmetöötluse põhjal selgus, et: 

• pindmise mullaharimise variandis suurenes komposti mõjul odra „Hyvä“ saagikus 
2013. aastal 3,9 % ja 2014. aastal 2,6 %, kuid erinevused ei olnud statistiliselt 
usutavad (p > 0,05); 

• tavakünni variandis suurenes komposti mõjul odra „Hyvä“ saagikus 2013. aastal 
statistiliselt usutavalt (p < 0,05) 5,5 % ja vähenes 2014. aastal 5,5 %, kuid vähenemine 
ei olnud statistiliselt usutav (p > 0,05); 

• sügavkünni variandis suurenes komposti mõjul odra „Hyvä“ saagikus statistiliselt 
usutavalt 2013. aastal 14 % ja 2014. aastal 3,9 % (p < 0,05); 

• vedelsõnniku mõjul suurenes odra „Hyvä“ saagikus mõlemal aastal iga 
mullaharimisviisi korral usutavalt 11,6–27,2 % (p < 0,05). 
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Komposti kumulatiivse mõju hindamiseks teisendati odra, varase odra ja 1. aasta põldheina 
saagid GJ-desse ja võrreldi ainult mineraalväetisega väetatud ja mineraalväetisele lisaks 2011. 
aasta sügisel komposti saanud ala saake. Enamsaak on esitatud joonisel 4.6. 
 

 
Joonis 4.6. Komposti kumulatiivne mõju külvikorralüli oder-v.oder-põldhein I saagikusele 
 
Jooniselt 4.6 on näha, et kõige suurem enamsaak on 1. aasta põldheina korral. See, kas põhjus 
on konkreetse aasta mõjus, kompostis taimedele mitteomastavas vormis olnud toitainete 
vabanemises või põldheina võimes kompostis sisalduvaid toitaineid omastada, vajab 
täiendavat uurimist. 
 

4.2.2. Ülevaade komposti põllumajanduses väetusainena 
kasutamise tehnoloogiast  

Peeter Viil, Taavi Võsa, Raivo Vettik 

 
Kompost kui orgaaniline väetis on ühelt poolt sobilik sisend põllumajandusse ja teisalt 
lahendus orgaanilist päritolu jäätmete tekke vähendamisel. Jäätmekäitlusele spetsialiseerunud 
ettevõtted suudavad toota kvaliteetset komposti, kuid selle kasutamiseks põllumajanduses on 
vaja lahendada kaks probleemi: 

1. kompostitud materjali toimetamine laotuskoha (põllu) vahetusse lähedusse; 
2. laotamine mulla- ja keskkonnasäästlikul viisil (sh. segamine mullaga). 

Orgaaniliste väetusainete peamiseks logistiliseks puuduseks on madalast toitainesisaldusest 
johtuv suur veotööde maht. Üks kuupmeeter NPK mineraalväetist (näiteks NPK 16-16-16) 
sisaldab toitaineid vastavalt 383 kg, kaaludes umbes 1000 kg. Kuupmeeter komposti 
(niiskusesisaldusega 44 %) aga kaalub ligikaudu 670 kg ja sisaldab taimetoitaineid vastavalt 
25,2 kg. Sellest tulenevalt on sama toitainekoguse taimedeni toimetamiseks vaja laadida, 
vedada ja ladustada märkimisväärseid materjalikoguseid. 
Kuna komposti laotamiseks sobivaim ajavahemik on lühike, on otstarbekas komposti ettevedu 
ja laotamine teineteisest lahutada. See omakorda tähendab sobivate ladustuspaikade leidmist 
põldude läheduses. Arvestades Eesti vihmaderohket ilmastikku, tuleb kaaluda 
kompostikuhjade katmist. Säärane võte vähendab oluliselt toitainete pinnaveega 
ärakandumise riski. Siinkohal tasub tõsiselt võtta sõnniku ladustamisel saadud kogemusi ja 
arvestada veekaitsenõuetega. 
Komposti etteveo ja laotamise lahutamine võimaldab paremini ära kasutada talvel väikese 
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koormusega töötavaid kallurhaagisega veoautosid. Materjali väikese mahukaalu tõttu tulevad 
kõne alla ka hakkpuidu või viljaveokid. Ka need on väljaspool kasvuperioodi veidi vähem 
hõivatud. Komposti vähene abrasiivsus ei kahjusta veokeid kuigivõrd. 
Talvisel ajal saab ära kasutada tammide läbikülmumise tõttu suurenenud teede kandevõimet. 
Külmunud teetammid (ja põllud) kannavad raskeid vedukeid probleemideta. Sügisesel ja 
kevadisel teedelagunemise ajal on probleeme põldudeni viivate teede kandevõimega. Mitmed 
teevaldajad (enamasti KOV) piiravad tee säilimise huvides sel ajal kõnealustel teedel 
sõidukite teljekoormust või tegelikku massi. 
Kõik ülalöeldu piirab komposti etteveoks sobiliku aja väljapoole taimede aktiivse kasvu 
perioodi. 
Mahuliste ainete logistika üks probleeme on laadimine. Eriti ümberlaadimine väljaspool 
terminale. Kui komposti tootja juures on reeglina kasutusel kõva kattega platsid ja suure 
jõudlusega laadimistehnika, siis põllul või vaheladustusplatsil toimuv ümberlaadimine on 
oluliselt probleemsem. Sobiva tehnoloogia valikul tuleb silmas pidada: 

1. laadurite maastikuvõimekust. Seda nii stabiilsuse (põld on harva täiesti tasane) kui 
läbivuse suhtes; 

2. laaduri jõudlust ja selle vastavust laotustehnika jõudlusele; 
3. valitud laadimismeetodi sobivust materjali suhtes (kopast eraldumise täielikkus, piisav 

laadimiskõrgus ja tühjendusulatus). 
Kui maastikuvõimekus on masina ehitusega määratuna muutumatud, siis materjali omadused 
(eriti nende muutumine ajas) võivad laadimise jõudlust oluliselt mõjutada. Liiga märja massi 
korral ei täitu kopp piisavalt (üleliigne voolab välja üle madalaima serva), liiga kuiv kleepub 
kopale ja see ei tühjene täielikult. 
Tasub kaaluda tsüklilise laadimisviisi asemel (kopad, rataslaadurid) pidevatoimeliste 
(elevaatorlaadurid, mitmeastmelised puhurid) kasutamist. Oma füüsikalistelt omadustelt ei 
erine sõelutud kompost oluliselt kevadisest vettinud lumest. Kui kasutada suure mahukaaluga 
lume teisaldamiseks mõeldud seadmeid, väheneks oluliselt laadimisseadme tühisõitude arv ja 
üldine ruumivajadus, sest sellisel juhul sõidavad laadur ja transpordivahend kõrvuti. 
Sõelutud kompost ei esita laotusseadmele kuigi kõrgeid nõudmisi. Etteandesüsteem peab 
laotusseadisele andma ette ühtlase massivoo ja laotusseadis selle nõutud töölaiusele ühtlaselt 
laotama. Mida suurem on soovitav laotuslaius, seda keerukamaks muutub seade ja seda 
rohkem hakkavad materjali heterogeensus ja külgtuul laotusühtlikkust mõjutama. Ühtlase 
laotustulemuse saamiseks peaks kasutama nii etteandebiitrite kui ka laotusketastega 
varustatud laotureid. Pelgalt biitritega seadmete laotusühtlikkus sõltub suuresti laaditud 
koorma ühtlikkusest. Laotamiseks on ebasobivad iganenud, vootõkketa kahe rõhtsa 
ülevoolubiitriga laoturid. Nende puhul pole võimalik kontrollida laotusühtlikkust ja 
laotuslaius sõltub oluliselt koorma paigutusest. 
Kuigi kompostis on toitained üsna seotud kujul, on laotatud materjali mullaga segamine väga 
soovitav viis. Laotatud komposti on võimalik mulda viia erinevasse sügavusse kasutades 
erinevaid riistu: 

1. ader, millega kompost viiakse paksu (20–25 cm) mullakihi alla; 
2. rullrandaal, millega kompost segatakse pindmisse mullakihti (5–15 cm); 
3. rullkäpprandaal või kombineeritud mullaharimise riist, millega kompost segatakse 

kogu aktiivkihti (0–25 cm). 
Sobiv riist tuleb valida eel- ja põhikultuuri mullaharimise nõuete kohaselt ning arvestades 
mullastiku eripära ning kasutatava traktori võimekust. Kui hõlmriistad ei ole nõudlikud 
töökiirusele, siis ketasriistad vajavad kvaliteetseks tööks piisavat töökiirust (enamasti >10 
km/h ja rohkem). Orgaanilise materjali (sh. komposti) laotamisel võib tekkida probleeme 
nühamisega, sest põllu pinnal olev materjal on niiskena libe ja ei paku rehvile mullaga võrdset 
haardumist. 
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Põllul liikumise ajal on oluline vältida mulla liigset tallamist. Suurim on kahju liigniiske 
mulla korral. See olukord on Eestis sagedane sügisel. Seetõttu tuleks vältida orgaanilise 
väetise laotamist hilissügisel, kui vihmad on põllud küllastanud veega. Tehnilised võimalused 
mulla säästmiseks on järgmised: 

1. rehvimõõdu suurendamine; 
2. rehvirõhu alandamine; 
3. topeltrataste kasutamine; 
4. mitmeteljeliste telikute kasutamine (tuleb kõne alla peamiselt haagistel); 
5. võimalikult pehme seinaga rehvide kasutamine; 
6. rehvirõhu keskseadesüsteemide kasutamine. 

 
Kõige operatiivsem on topeltrehvide kasutamine ja rehvirõhu alandamine. Mõlema viisi 
korral probleemid liikumisega avalikel teedel. Topeltrataste korral ületab masina laius 2,5 m, 
mistõttu on vajalik teevaldaja luba. Madala rehvirõhu korral tekib oht rehvi vastupidavusele, 
kuna rohke deformatsioon kuumutab rehvi ja võib esile kutsuda väsimuspurunemise, kui 
liikumiskiirus ja rehvi koormus (eriti koormaga sõites) ei ole vastavuses. Samuti võib madal 
rehvirõhk kutsuda esile ebastabiilsust, mistõttu on väga soovitav põllul ja teedel vaheldumisi 
liikuvatel masinagregaatidel kasutada rehvirõhu automaatseid keskseadesüsteeme. See 
võimaldab vältida nii mulla liigset kahjustamist kui rehvirõhuvajakust põhjustet 
stabiilsusprobleeme liikluses. 
 

4.2.3. Komposti, tahesõnniku, vedelsõnniku ja mineraalväetise 
käitlemiskulude võrdlus  

Peeter Viil, Taavi Võsa, Raivo Vettik 

 
Arvutuses võrreldakse kahe erineva koostisega komposti (A ja B) käitlemise kulu 
vedelsõnniku, tahesõnniku ja mineraalväetise käitlemiskuludega. Kompost A koostis on: N – 
20,9 kg/t, P – 3,91 kg/t, K – 12,83 kg/t ja kompost B: N – 7,41 kg/t, P – 4,01 kg/t, K – 
6,43 kg/t. Kui võtta võrdluse aluseks lämmastiku kogus 170 kg/ha, siis laotusnormid oleksid 
järgmised: kompost A ca 8 t/ha ja kompost B ca 23 t/ha. Kui arvestada, et külvikorras 
kasutatakse ca 50% N, siis kompostiga antud külvikorras omastatava lämmastiku kogus oleks 
ca 84 kg. Kompostide hinnad on järgmised: A 2,66 €/t ja B 5 €/t (käibemaksuta ja sisaldab 
komposti laadimist. Kompost veetakse ettevõttesse ja kallutatakse põlluservale hunnikusse. 
Seejärel laaditakse see kopplaaduriga laoturile ja laotatakse. Laaduri, laoturi ja 
mullaharimisagregaadi keskmine sõidukaugus põllule on arvutuses võetud 2 km. Komposti 
laadimiseks laoturile on 65 kW võimsusega teleskooplaadur (59 000 €) ja laotamiseks 10 t 
kandevõimega rõhtbiitrite ja laotusketastega laotur (45 000 €), mis on agregateeritud 105 kW 
võimsusega traktoriga (80 000 €). Komposti laotamisele järgneb künd 4-hõlmalise 
pöördadraga (15 000 €) või muldasegamine 4 m rullrandaaliga (20 000 €). Mõlemad seadmed 
on agregateeritud 125 kW võimsusega traktoriga (92 000 €). Komposti muldaviimise 
maksumus adraga 58 €/ha ja rullrandaaliga 27 €/ha. 
Võrdlusesse valiti mineraalväetis NPK 17-6-18+6 S+(Mg, B), mille hind on 347 €/t 
(19.02.2015, AS Oilseeds Trade). Väetis sisaldab järgmisi toiteelemente: N – 17%, P – 2,6%, 
K – 14,9% ja S – 6,0%, Mg – 1,2% ja B – 0,02%. Seega, et anda hektarile 84 kg lämmastikku, 
peab mineraalväetist laotama 494 kg. Mineraalväetis laaditakse samuti kopplaaduriga 10 t 
haagisele (6 500 €) ja veetakse põllule, kus laaditakse 1000 liitrise punkrimahuga 
ketaslaoturisse (4 500 €) ja laotatakse. Mineraalväetise laotur on agregateeritud 75 kW 
võimsusega traktoriga (57 500 €). 
Tahesõnniku laotusnormi valikul lähtuti, et põllule saaks viidud külvikorraga sama palju 
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omastatavat lämmastikku kui võrreldava mineraalväetisega. Põllumajandusuuringute 
Keskuses aastatel 2009–2011 analüüsitud sõnnikuproovide keskmisena sisaldab allapanuga 
veisesõnnik 20,1% kuivainet, 0,51% N, 0,12% P, 0,41% K 0,17% Ca ja 0,07% Mg. Seega, et 
anda hektarile 84 kg lämmastikku, peab tahesõnnikut andma 33 tonni. Tahesõnnik laaditakse 
samuti kopplaaduriga, veetakse põllule traktorihaagisega, kus sõnnik kallutatakse 
vaheladustusauna kõrvale maha. Kopplaadur virnastab maha kallatud koorma auna ja laadib 
sõnniku aunast väetustööde ajal laoturile. Tahesõnnik laotatakse sama laoturiga kui kompost 
ja küntakse mulda. 
Vedelsõnnikus sisalduvate taimetoiteainete kogus on nii mitmete välisallikate kui ka Eestis 
teostatud vedelsõnnikuanalüüside alusel üsna erinev. Arvutustes kasutati 
Põllumajandusuuringute keskuses aastatel 2009–2011 analüüsitud veise vedelsõnniku 
analüüside taimetoiteainete sisalduste keskmiseid väärtuseid: kuivainesisaldus 7,5%, 0,35% 
N, 0,06% P, 0,20% K ja 0,05% Mg. Vedelsõnniku laotusnormi valikul lähtuti, et põllule 
viidaks sama palju külvikorraga omastatavat lämmastikku kui on võrreldavas 
mineraalväetises. Seega, et anda hektarile 84 kg lämmastikku, peab vedelsõnnikut andma 
48 tonni. Vedelsõnnik segatakse, pumbatakse renditud paakautosse, sellega veetakse põllule, 
sealt laaditakse ümber 4,5 m töölaiusega ketasseadisega 15 m3 paagimahuga laoturisse 
(50 000 €) ning sellega viiakse mulda. Laotur on agregateeritud 205 kW võimsusega 
traktoriga (148 000 €). Lohisvooliklaoturi (46 000 €) paagimaht on samuti 15 m3 ja töölaius 
on 12 m ning see on agregateeritud 125 kW võimsusega traktoriga. Täiendavaks 
tööoperatsiooniks on rullrandaaliga vedelsõnniku mulda segamine. 
Tulemused on esitatud graafiliselt joonisel 4.7. 
 

 
Joonis 4.7. Väetamiskulud toitainetele erinevate tehnoloogiate korral sõltuvalt põllu 
keskmisest kaugusest 
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Joonise 4.7 põhjal saab järeldada, et: 
• veokauguseni 18 km osutub A kompostiga väetamine odavaimaks juhul kui 

laotusjärgselt rull-randaaliga kompost segatakse mullaga; 
• veokauguseni 7,5 km osutub A kompostiga väetamine odavaimaks juhul kui 

laotusjärgselt põld küntakse; 
• veokauguseni 6 km osutub vedelsõnniku etteveoga lohisvoolikseadisega laotamine 

ja rull-randaaliga muldasegamine odavamaks mineraalväetisega väetamisest; 
• veokauguseni 5 km osutub vedelsõnniku etteveoga ketasseadisega muldasegamine 

odavamaks mineraalväetisega väetamisest; 
• veokauguseni 12 km osutub B kompostiga väetamine ja kündmine kõikidest 

teistest vaadeldud tehnoloogiatest kallimaks; 
• veokaugusest 12 km muutub kalleimaks tahesõnnikuga väetamine 

ümberlaadimisega ja kündmine. 
 
Kuusikul läbiviidud katse tulemused kinnitavad, et kompost on taimede toitainete allikana 
arvestatav orgaaniline väetis, millel on märkimisväärne järelmõju. Tõhusaimaks osutub 
mineraalväetise ja orgaanilise väetise kooskasutamine.  
Erinevalt vedelsõnnikust, ei vaja kompost lühiajaliseks säilitamiseks eritingimusi 
(vahemahuteid). Seetõttu on sarnaselt lubiväetistega mõeldav komposti ettevedu talvisel ajal. 
See võimaldab parandada masinapargi kasutusefektiivsust ja vähendab oluliselt kohalike 
teede koormust kevadisel ajal, kui tee kandevõime on vähim. 
Komposti laotuseelsel ladustamisel tuleb arvestada keskkonnanõuetega. Kõige olulisem on 
vältida nõrgvete sattumist veekogudesse. Toitainebilansi koostamisel tuleb arvestada 
komposti mitmeaastast mõju: laotamisjärgsel aastal vabaneb kuni pool toitainetest ning 
järelmõju ulatub vähemalt kolme aastani. 
Komposti laotusnormi määramisel tuleb arvestada nii kasvatatava kultuuri eripäraga 
(toitainebilanss) kui keskkonnanõuetega (toitainete lubatud piirmäärad). Laotamine tuleb teha 
mulda võimalikult vähe kahjustades ja tagades parima võimaliku laotusühtlikkuse. Soovitav 
on kasutada püstbiitrite ja laotusketastega varustatud laotureid. 

4.2.4. Mulla niiskuse ja toitainete jagumine eri väetusvariantide 
kaupa  

Peeter Viil, Taavi Võsa, Raivo Vettik, Tiit Plakk 

 
2013. aastal mõõdeti percomeetriga 20.05 ja 16.07 ning 2014. aastal 20.05 ja 12.08 kõikidel 
katselappidel mulla dielektriline läbitavus (Er) ja elektrijuhtivus (ECa) sügavustel 5, 15, 25, 
35 ja 45 cm ühes korduses (üks mõõtetorge). Mõõtetulemusest arvutati mulla mahuline 
niiskus (Wv) % ja mulla soolsus (ECe) (küllastunud mullalahuse ekstrakti elektrijuhtivus 
µS/cm taandatuna 20 °C), mis iseloomustab toitainete sisaldust mullalahuses. Percomeetri 
mõõtetulemused iseloomustavad seega taime kasvutingimusi vegetatsiooni perioodi vältel. 
Üksiku percomeetri torke varieeruvus võib olla üsnagi suur just juhtivuse suhtes (toitainete 
ebaühtlane jaotus), seega on raske võrrelda üksikuid lappe omavahel, kuid harimisviiside ja 
väetusvariantide vahel on kasutada suurem hulk mõõtetulemisi. Tuleb märkida, et ECe 
arvutus täiendatud Hilhorsti valemi alusel muutub seda ebatäpsemaks, mida kuivem on muld 
ning mulla Wv 10–12% juures muutub ECe arvutamine üldse võimatuks (tabelis N/A – not 

available). Hoolimata sellest tõigast langevad eri variantide mõõtetulemused hästi kokku isegi 
kuiva mulla korral ning iseloomustavad kogu kasvuperioodi.  
Erinevate väetusvariantide kõikide mullaharimisviiside soolsuste ja mahuliste niiskuste 
keskmised väärtused kihtide kaupa on esitatud tabelis 4.4. 
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Tabel 4.4. Mahulised niiskused (Wv) ja soolsused (ECe) väetisevariantide keskmisena 
sügavuste kaupa 
Väetusvariant 20.05.2013 16.07.2013 20.05.2014 12.08.2014 
ja kiht, cm Wv ECe Wv ECe Wv ECe Wv ECe 

0v 5 27,6 366 13,5 N/A 27,2 669 24,3 521 
0v15 28,3 276 16,3 287 30,1 419 17,7 520 
0v 25 28,1 301 17,3 336 30,7 317 17,6 462 
0v 35 28,1 306 18,2 346 31,7 323 17,6 453 
0v 45 30,3 360 18,8 391 31,4 346 18,5 515 

Keskmine 28,5 322 16,8 340 30,2 415 19,1 494 
K 5 28,0 298 16,4 155 27,6 718 25,0 630 

K 15 30,6 265 18,6 208 30,0 395 19,9 417 
K 25 31,2 330 20,6 219 30,2 278 19,7 286 
K 35 31,5 271 20,8 248 31,6 227 20,2 254 
K 45 31,8 218 20,1 235 31,8 214 20,3 250 

Keskmine 30,6 276 19,3 213 30,2 366 21,0 367 
VS 5 28,0 607 15,1 273 29,4 1127 27,2 663 

VS 15 30,1 431 16,8 394 30,8 689 17,1 450 
VS 25 30,1 453 18,3 396 31,2 441 17,8 479 
VS 35 30,4 471 19,3 457 31,8 425 18,4 484 
VS 45 30,8 518 20,6 558 31,8 435 19,4 458 

Keskmine 29,9 496 18,0 416 31,0 623 20,0 507 
0v – ainult NPK mineraalväetis, K – NPK+kompost, VS – NPK+vedelsõnnik; Wv – %, ECe – µS/cm. 
 
Joonistel 4.8 ja 4.9 on võrreldud erinevate väetusvariantide kõikide mullaharimisviiside 
soolsuste ja mahuliste niiskuste keskmiseid väärtusi 50 cm kihis. Kuigi 50 cm kiht ei ole 
iseloomustuseks parim (kõige olulisemad muutused soolsuse osas toimuvad 0–25, eriti aga 0–
5 cm kihis) annab see siiski hea ülevaate toimunust. 
 

 
Joonis 4.8. Erinevate väetusvariantide kõikide mullaharimisviiside keskmised soolsused 
ECe20 (µS/cm) ja mahulised niiskused Wv (%) 50 cm kihis 2013. aastal 
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Joonis 4.9. Erinevate väetusvariantide kõikide mullaharimisviiside keskmised soolsused 
ECe20 (µS/cm) ja mahulised niiskused Wv (%) 50 cm kihis 2014. aastal 
 

Mulla niiskus (veevaru) 

Joonistelt 4.8 ja 4.9 on selgelt näha mulla niiskuse kogu kasvuperioodi vältel. Mullaniiskuse 
jaotus ning dünaamika oli kõigi väetusvariantide juures üsna sarnane. Siiski võib eristada 
vedelsõnniku ja komposti variantide osas kõige kuivemal ajal mõne % võrra kõrgemat 
niiskust, mis võis ka põhjustada veidi suurema saagi. Veidike suurem kõikumine oli niiskuse 
jagunemisel kihtide kaupa, kuid kõik muutused jäävad siiski mõõtevea ja mulla niiskuse 
loomuliku varieeruvuse piiridesse. 
Soolsus (toitained) 

ECe analüüsil on olulisem 20. mail tehtud mõõtmised, kuna väetis on mulda viidud aprilli 
lõpus piisava mulla niiskusevaruga ning jõudnud minna mulla lahusesse. Seejuures on oluline 
märkida, et variandis NPK+K on mulda viidud rohkem toitaineid kui variandis NPK+VS. 
Joonistelt 8 ja 9 (ja kõikidest seni läbi viidud mõõtmistest) selgub, et mulla soolsus on 
oluliselt suurem aga vedelsõnniku variandi korral, mis kajastus ka 2013. ja 2014. aasta 
saakides. NPK ja NPK+K vahel suurt vahet ei ole, kuid ilmneb negatiivne korrelatsioon, st. 
komposti variandi korral on mulla ECe 10–20% väiksem, kui puhtalt NPK korral. 
20.05.2014 tulemused näitavad, et 5 cm kihis esineb siiski väike ECe tõus NPK+K variandis 
võrreldes NPK variandiga, kuid sügavuse suurenedes väheneb ECe järsult komposti 
kasutamise korral. Komposti üldise (negatiivse) mõju suurust ECe-le vähendab veidi 
katsevariant NPK+K (II aasta järelmõju) 1.a. heinaga. Heina biomassi kasv on olnud kuni 20. 
maini aktiivne, mille tulemusena on mõõtmiste ajaks sisuliselt kõik mullas saada olevad 
toitained ära kasutatud (vt. tabel 4.5). 
 

Tabel 4.5. NPK+K eri variantide võrdlus NPK+VS ja NPK 20.05.2014 
Oder NPK+K (otsemõju) NPK+VS NPK 

Kiht Wv ECe Wv ECe Wv ECe 

5 27,5 758 27,0 1372 24,9 604 
15 31,1 525 30,7 909 29,2 516 
25 30,5 342 29,5 590 29,4 444 
35 31,1 270 31,3 602 31,0 519 
45 31,6 227 31,9 656 30,4 537 

Keskmine 30,3 424 30,1 826 29,0 524 
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Varane oder NPK+K (I aasta järelmõju) NPK+VS NPK 
Kiht Wv ECe Wv ECe Wv ECe 

5 26,1 1208 30,2 1636 28,6 1224 
15 28,9 456 30,0 795 29,9 543 
25 29,3 272 31,1 449 30,8 319 
35 31,4 214 31,3 383 31,5 265 
45 31,3 182 31,5 388 30,9 227 

Keskmine 29,4 467 30,8 730 30,3 516 
Põldhein I NPK+K (II aasta järelmõju) NPK+VS NPK 

Kiht Wv ECe Wv ECe Wv ECe 

5 29,2 188 31,1 374 28,1 178 
15 29,9 204 31,7 363 31,1 198 
25 30,8 219 32,9 284 31,8 187 
35 32,5 198 32,7 291 32,7 185 
45 32,6 232 32,2 262 32,7 272 

Keskmine 31,0 208 32,1 315 31,3 204 
 
 
 
Tabel 4.6. NPK+K eri variantide võrdlus NPK+VS ja NPK 12.08.2014 
Oder NPK+K (otsemõju) NPK+VS NPK 

Kiht Wv ECe Wv ECe Wv ECe 

5 22,9 888 24,5 1094 23,8 657 
15 22,2 582 17,2 609 18,1 701 
25 20,9 359 15,9 670 18,0 589 
35 22,0 243 17,3 617 18,0 526 
45 22,3 253 18,5 535 18,5 523 

Keskmine 22,1 465 18,7 705 19,3 599 
Varane oder NPK+K (I aasta järelmõju) NPK+VS NPK 

Kiht Wv ECe Wv ECe Wv ECe 

5 25,0 824 28,9 593 23,0 781 
15 20,0 353 16,2 357 18,9 486 
25 20,8 243 19,5 400 18,4 398 
35 21,4 241 19,3 448 19,7 401 
45 21,1 185 20,1 470 20,9 623 

Keskmine 21,7 369 20,8 453 20,2 538 
Põldhein I NPK+K (II aasta järelmõju) NPK+VS NPK 

Kiht Wv ECe Wv ECe Wv ECe 

5 27,2 179 28,2 302 26,2 124 
15 17,3 267 17,8 353 16,2 300 
25 17,3 255 17,9 367 16,3 337 
35 17,2 291 18,6 387 14,9 389 
45 17,4 342 19,5 369 16,1 395 

Keskmine 19,3 267 20,4 355 17,9 309 
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Mõõtmised näitavad mõlemas komposti järelmõju variandis mulla sügavamates kihtides 35–
45 cm madalamaid soolsusi (umbes 20–30%) võrreldes ka NPK variandiga. Tulemused on 
analoogsed mõlemal mõõtmiskuupäeval; seejuures tuleb 12. augustil tehtud mõõtmisi 
käsitleda kriitilisemalt seoses kuiva mullaga ning ka üldise väikeste mõõtmiste arvuga. 
Näiteks 12. augusti komposti I aasta järelmõju ECe kõrged väärtused erinevad oluliselt 
üldisest keskmisest. 
 
Kokkuvõte 
• komposti kasutamine ei mõjutanud käesoleva projekti jooksul mullavee käitumist ega 

mulla niiskusrežiimi; 
• hoolimata kompostiga mulda viidud taimetoitainetest, ei kajastu see mulla soolsuses ning 

tegu on isegi negatiivse korrelatsiooniga – komposti saanud aladel on mulla soolsus 
(taimedele kättesaadavad toitained) ECe veidi väiksem, kui ainult NPK korral. Mis toimub 
kompostiga mulda viidud toitainetega vajab täiendavat uurimist; 

• komposti kasutamisel esineb eriti madalat mulla soolsust mulla sügavamates kihtides. 
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5. Nõukatsed 

5.1. Kompost kasvusubstraadina 
Peeter Lääniste, Sirje Vabrit 

 
Katse eesmärgiks oli selgitada kahe edasistes nõukatsetes domineeriva komposti, Väätsa (K3, 
tähistatud siin kui V) ja Jõelähtme (K4, tähistatud siin kui J), kui kasvusubstraadi mõju 
taimede idanemisele ja arengule. Töö metoodika ühtib idanemiskatse metoodikaga 2.4.1. 
Katsevariantideks olid mineraalmulla ja komposti segud, milles kompostisisaldus oli mahust 
vastavalt 0 %, 25 %, 50 % ja 100 %. Katse teostati nisusordiga ‘Manu’. Igasse mullasegusse 
külvati 100 seemet. Kümme päeva pärast külvi loeti kokku tärganud taimed ning arvutati 
seemnete idanemise protsent. Loendust korrati nädal hiljem. Katse edenedes jälgiti taimede 
kasvamist ja arenemist kuni nende närbumiseni. Kogu katseperioodi jooksul mõõdeti 
kümnepäevase intervalliga kokku kuuel korral mullasegude elektrijuhtivust, mis võimaldab 
hinnata toiteelementide kättesaadavust taimedele. 
 
Tulemused 

Idanemiskeskkond oli soodsam mullasegudes, mis sisaldasid Väätsa komposti. Kümme päeva 
pärast seemnete külvi oli Väätsa kompostiga mullasegudes tärganud 88–92 % nisutaimedest. 
Tärkamine oli ühtlane ja teistkordsel hindamisel 11. juulil täiendavalt uusi taimi juurde ei 
olnud tärganud. Näitaja ei erinenud oluliselt kontrollvariandiks olevast ilma kompostita 
mineraalmullast. Jõelähtme komposti puhul täheldati tärkamisel olulist viivitust, kusjuures 
algul sõltus tärkamise intensiivsus komposti kogusest mullasegus – mida vähem komposti 
kasvusegus oli, seda kiiremini taimed tärkasid. Segudes, mis sisaldasid 50, 75 ja 100 % 
Jõelähtme komposti, moodustas tärganud taimede arv seemnete üldarvust ainult veerandiku. 
Idanemispeetus vajab täiendavat uurimist. 
Edasine taimede areng erines eri substraatides märkimisväärselt. Väätsa komposti sisaldavad 
mullasegud osutusid küll heaks idanemisekeskkonnaks, kuid taimede edasine kasv ja areng 
pidurdus kõikides kompostisegudes. Taimed jõudsid küll võrsumisfaasi, kuid kõrsumisfaasini 
ei arenenud. Taimed lamandusid, lehed kolletusid ning fotosünteesiv pind puudus. 
Jõelähtme komposti sisaldavates mullasegudes pidurdus küll taimede tärkamine, kuid edasine 
areng oli kiirem. Variandis, mis sisaldas 25 % komposti, oli tärganud taimede edasine areng 
väga intensiivne. Taimed läbisid normaalselt kõik kasvufaasid kuni seemnete 
moodustumiseni, olles lopsaka kasvuga ja moodustades hästiarenenud õisikud. Variandid, kus 
Jõelähtme komposti osakaal oli 50, 75 ja 100 %, osutusid taimede kasvuks lõppkokkuvõttes 
ebasobivaks, sest taimede areng pidurdus ning õisikuid moodustus vähe. 100 % komposti 
sisaldavas variandis nisutaimedel õisikuid ei moodustunud. 
Elektrijuhtivuse mõõtmiste keskmisena oli substraadivees lahustunud toitesoolade hulk 
Jõelähtme kompostiga mullasegudes kogu katseperioodil kõrge (joonis 5.1). Substraadid, mis 
sisaldasid 25 %, 50 %, ja 75 % Jõelähtme komposti, olid taimed lopsaka kasvuga ja 
intensiivselt rohelised, mis viitab lämmastiku liiale. Samas hilines neil kontrollvariandiga 
võrreldes nii kõrsumis- kui loomisfaas.  
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Joonis 5.1. Väätsa (V) ja Jõelähtme (J) kompostide mõju mullasegu elektrijuhtivusele (EC) 
sõltuvalt komposti kogusest (0 %, 25 %, 50 %, 75 % ja 100 %) substraadis. 
 
Idanemiskeskkond oli soodsam mullasegudes, mis sisaldasid Väätsa komposti. Peale algset 
edukat idanemist paraku pidurdus taimede kasv ja areng kõikides Väätsa komposti 
sisalduvates mullasegudes. Taimed jõudsid küll võrsumisfaasi kuid sealt edasi ei arenenud.  
Jõelähtme komposti puhul sõltus tärkamise intensiivsus komposti ja mulla vahekorrast, 
vähenedes komposti osakaalu suurenedes – mida vähem komposti, seda soodsam. Jõelähtme 
komposti 25 % sisaldusega segudes oli taimede tärkamisjärgne areng väga hea. Mullaga 
segamata puhas Jõelähtme kompost osutus taimekasvuks ebasobivaks. Isegi kui katse lõpuks 
osaliselt taimed tärkasid, siis taimede kasv pidurdus ja õisikuid ei moodustunud. Vajadust 
kompost mineraalmullaga kindlasti segada tuleb rõhutada sellise komposti turustamisel. 
 

5.2. Kompost väetusainena  
Peeter Lääniste, Sirje Vabrit 

 
Katses selgitati Väätsa ja Jõelähtme kompostide mõju kasvusubstraadi omadustele ja erinevat 
liiki taimede saagistruktuurile. Katsevariantideks olid väetamata mineraalmuld ja selle segud 
mõlema kompostiga. Mineraalmullale lisati komposti vastavalt üldlämmastiku algsele 
sisaldusele ning arvestusega, et taim omastab esimesel aastal 50 % üldlämmastiku kogusest. 
See võimaldab hinnata komposti võrdluses mineraalväetistega. Mineraalmullale lisati 
komposte kogustes, mis vastasid põllule antavatele lämmastikunormidele 40, 80, 120, 160 ja 
200 kg/ha. Katse tehti nisusordiga ‘Manu’ ja suviodraga ´Leelo´ ning viidi läbi neljas 
korduses. Igasse konteinerisse külvati 5 teraviljaseemet, millest pärast tärkamisjärgset 
harvendamist jäeti alles kolm taime. Kogu katseperioodi jooksul mõõdeti kümnepäevase 
intervalliga mullasegude elektrijuhtivust ja taimelehtede klorofüllisisaldust. Lehtede 
klorofüllisisaldus määrati SPAD-klorofüllimõõtjaga, mille näit teraviljadel peaks jääma 30–40 
ühiku vahele. Sellest madalam tulemus viitab taimede mitteküllaldasele toitainetega eriti 
lämmastikuga varustatusele. Katse lõppedes mõõdeti variantide ja korduste lõikes taimede 
maapealsete osade ja juurte kuivmass, loendati taimel moodustunud terade arv ja mõõdeti 
terade mass. Katsetes kasutatud mullasegude omaduste määramisel toetuti üldtunnustatud 
metoodikatele. Üldlämmastiku ja -süsiniku sisaldus määrati absoluutkuivast proovist 
kuivpõletusmeetodil elementanalüsaatoril vario MAX CNS. Segude P, K, Ca ja Mg sisaldus 
määrati ammooniumatsetaat-laktaatmeetodil (AL-meetodil).  
 
Tulemused 
Jõelähtme kompostiga mullasegudes oli odralehtede klorofüllisisaldus optimaalne variantides 
N120, N160 ja N200 (joonis 5.2). Tulemused olid usutavalt kõrgemad kui sama näitaja 
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variantides N0 ja N40. Väätsa kompostiga segudes oli taimelehtede SPAD-i näit alla 30 ja 
seega taimede toitainetega varustatus alla optimumi. Näidud olid usutavalt väiksemad kui 
Jõelähtme kompostiga segudes. Väätsa kompost väetusainena pidurdas toitainete 
kättesaadavust substraadis, sest taimelehtede SPAD-i näidud olid madalamad kui 0-variandis 
(väetamata mineraalmuld). 
 

  

Joonis 5.2. Odra- ja nisulehtede klorofüllisisaldus kahe kuu mõõtmiste (SPAD-i näidud) 
keskmisena Jõelähtme ja Väätsa kompostilisandiga mullasegudes. Nisutaimede väetamisel 
Jõelähtme kompostiga olid SPAD-i näidud võrrelduna kontrollvariandiga usutavamalt 
kõrgemad variantides N160 ja N200. Ka nisu puhul pidurdas Väätsa kompost toitainete 
kättesaadavust substraadist. 
 
Nisutaimede lehtede klorofüllisisalduse dünaamika Jõelähtme ja Väätsa kompostilisandiga 
mullasegudes näitas, et lehtede klorofüllisisaldus taimekasvu hilisemal perioodil vähenes 
(joonis 5.3). Kuni 8. augustini püsis lehtede klorofüllisisalduse nivoo üldiselt üsna ühtlane. 
Siiski vähenes taimekasvu algperioodil Väätsa komposti mõjul väetuslisandita mullaseguga 
võrreldes lehtede klorofüllisisaldus variantides N160 ja N200. Alates 22. augustist oli 
väetuslisandita variandiga võrreldes kõrgema klorofüllisisaldusega Jõelähtme komposti puhul 
variant N160. Mida kauem on taimel fotosünteesivat lehepinda, seda rohkem suudab taim 
toota orgaanilist ainet, mille tulemusena on võimalik saada ka suuremat terade saaki. 

 

Joonis 5.3. Nisutaime lehtede klorofüllisisalduse dünaamika Jõelähtme ja Väätsa 
kompostilisandiga mullasegudes.  
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Substraadi elektrijuhtivus näitab kui palju toitaineid mullavees liigub ja on seega taimedele 
kättesaadavas vormis. Alates 15. juulist võis täheldada toitainete kontsentratsiooni vähenemist 
mullas, mida võib seletada taimede aktiivse kasvuga (joonis 5.4). Jõelähtme 
kompostilisandiga segude elektrijuhtivus oli Väätsa kompostiga võrreldes suurem, seega 
toitainete kontsentratsioon mullavees kõrgem. Usutavalt parem toitainetega varustatus oli 
variandis N200 ja seda mõlema komposti puhul, kuigi näitaja on oluliselt kõrgem Jõelähtme 
komposti puhul.  
 

  

Joonis 5.4. Substraadi elektrijuhtivus Väätsa ja Jõelähtme kompostilisandiga mullasegudes 
sõltuvalt ajast ja komposti kogusest segus. 
 
Taimede biomass ja saak 

Komposti kui väetusaine mõju taimedele saab hinnata taimede biomassi ja saagi kaudu. 
Nisutaimede kuivmass suurenes, kui mineraalmuld sisaldas Jõelähtme komposti (joonis 5.5). 
Kontrollvariandiga võrreldes kõrgem biomass oli variantides N160 ja N200, keskmiselt 0.9 g 
taime kohta. Väätsa komposti lisamisel jäi nisutaimede biomass kontrollvariandiga samale 
tasemele.  
 

 

Joonis 5.5. Nisutaimede kuivmass sõltuvalt Väätsa ja Jõelähtme kompostide kogusest 
mullasegus.  
 
Oluline näitaja teraviljakasvatuses on terade mass ja arv taimel, sest sellest sõltub saagikus. 
Teri oli rohkem ja nende mass oli suurem Jõelähtme komposti sisaldavates segudes N160 ja 
N200 (joonis 5.6). Väätsa komposti lisamine terade arvu ja massi ei mõjutanud. 
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Joonis 5.6. Terade mass ja arv nisutaimel sõltuvalt Väätsa ja Jõelähtme kompostide kogusest 
mullasegus.  
 

5.3. Konteinerkatsed maitsetaimedega  
Sirje Vabrit 

 
Uuriti Väätsa (V) ja Jõelähtme (J) kompostide mõju maitsetaimede (basiilik ja rukola) 
kuivmassile sõltuvalt komposti kogusest (10 %, 20 %, 30 %, 40 %) turbasubstraadis. 
Kontrollvariandiks on tavatootmises kasutatav väetatud kasvuturvas. Katse viidi läbi 
katsepraktika raames tootmistingimustes. Seejuures oli üliõpilase ülesandeks katse rajamine 
vastavalt juhendaja poolt etteantud juhistele, katsetaimede hooldamine ja katse koristamine. 
 
Tulemused 

Jõelähtme komposti mõju Basiiliku ja Rukola kasvule oli tunduvalt suurem kui Väätsa 
komposti mõju (joonis 5.7). 

  

Joonis 5.7. Väätsa (V) ja Jõelähtme (J) kompostide mõju maitsetaimede (basiilik ja rukola) 
kuivmassile sõltuvalt komposti kogusest (10 %, 20 %, 30 %, 40 %) turbasubstraadis. 
Kontrollvariandiks on tavatootmises kasutatav väetatud kasvuturvas. 
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5.4. Konteinerkatsed ilutaimedega 
Sirje Vabrit, Kai Kiviste 

 
Kompostide kasutamist toidutaimede kasvatamisel piiravad mõningatel juhtudel raskmetallide 
sisaldus, patogeenid ja kompostis leiduvate ainete fütotoksilisus. Konteinerilutaimede 
kasvatamisel on määravaks visuaalne aspekt, mis võimaldab kasvusubstraadina või selle 
koostisosana kasutada väga erinevatest jäätmetest valmistatud komposte või kompostilaadseid 
materjale, sh neid, mida põllumulda viia ei tohi. Nii haljastustaimede tootmine puukoolides 
kui ka rohtsete ilutaimede kasvatamine katmikalal pakub jäätmete taaskasutamiseks rohkesti 
võimalusi. Konteinerilutaimede puhul on väga oluline erinevatel algkomponentidel ja 
tootmistehnoloogiatel baseeruvatele kompostidele rakenduste leidmiseks hinnata kompostide 
omadusi sõltuvalt taimeliigi vajadustest tootmistsüklite lõikes.  
Katse eesmärk oli selgitada mitmesuguste kompostide potentsiaal konteinertaimede 
kasvusubstraadina või selle koostisosana. 
Metoodika 

Katsed konteinerilutaimedega rajati 2012. aasta 20. mail TÜ Botaanikaaia Oa tänava kütteta 
kilekasvuhoonesse. Kompostide mõju uuriti rohtsete ilutaimede põhitootegruppi kuuluvate 
liikide hübriidpetuunia Sanguna 'Petrosena' ja pelargoon Calliente ‘Pink’ noortaimede 
kasvamisele ja arenemisele turustuseelsel perioodil.  
Uuringus kasutati järgmisi komposte (tabel 5.1, legendi vt tabelis 2.1 ja 2.2): 
− Reoveesettekompostid Kuressaarest K13 ja Pärnust (OÜ Bilkker, K14), Uikala prügilast 

(K2) ja Põltsamaa jäätmejaamast (AS Epler&Lorenz, K16);  
− Köögijäätmetest ja III kategooria loomsetest kõrvalsaadustest valmistatud kompost 

Jõelähtme prügilast (AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, K4); 
− Haljastujäätmekompost (OÜ Fasetra, K8); 
− MBT kompostilaadne materjal (Ecocleaner Sillamäe OÜ, K23). Materjali 

põllumajanduses kasutada ei tohi. 

 
Tabel 5.1. Lähtekompostide keemiline koostis 
Variant KA Tuhk pH C N K P S C:N Cu Zn Cd  Pb Cr Ni 

% H2O %  mg/kg 

Kuressaare  41 62 8,3 18,8 0,84 2,00 0,54 0,16 22 90,9 390,0 0,7 35,7 28,5 8,4 
Pärnu  47 63 8,1 20,9 1,52 1,21 0,07 0,32 14 143 510,0 0,7 26,2 59,1 11,8 
Uikala  71 86 8,0 7,1 0,38 0,76 0,16 0,07 19 37,8 133,0 0,2 21,2 22,6 7,4 
Põltsamaa  57 48 6,0 27,0 3,13 1,08 3,39 0,99 9 261,3 962,2 1,5 143,1 35,9 17,9 
Jõelähtme 56 53 7,6 26,3 3,76 2,30 0,70 0,53 7 115,0 921,0 0,7 84,9 56,0 13,1 
Ecocleaner  68 81 7,5 11,5 0,84 0,49 0,94 0,08 14 518,3 1368,1 4,3 304,9 152,7 47,6 
Fasetra  59 81 7,7 10,3 0,65 0,41 0,26 0,07 16 17,5 105,6 0,1 15,4 10,5 5,1 

ECN          200 600 1,3 130 60 40 
 
Katse 1. Katsevariantideks olid reoveesettekompostid „Pärnu RVP“, „Kuressaare RVP“, 
„Uikala RVP“ ja „Põltsamaa RVP“ segatuna erinevas koguses (kompostisisaldus vastavalt 
25%, 50% ja 75%) neutraliseerimata turbaga. Kontrollvariantideks kasutati väetatud 
kasvuturvast ja neutraliseeritud turvast. 
Katse 2. Katsevariantideks olid substraadid, milles sortimata olmejäätmetest toodetud 
kompostilaadne materjal „Ecocleaner Sillamäe“ segati erinevas koguses (komposti 
„Ecocleaner“ sisaldus vastavalt 25%, 50%, 75% ja 100%) neutraliseeritud turbaga, Põltsamaa 
reoveesettekompostiga ja Fasetra haljastujäätmekompostiga. Kontrollvariandid olid samad, 
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mis katses 1. 
Katse 3. Kompostid püsilillede kasvusubstraadina. Katses selgitati reoveesettekompostide 
„Pärnu RVP“ ja „Põltsamaa RVP“ ning olmejäätmetest ja III kategooria loomsetest 
kõrvalsaadustest komposti „Jõelähtme“ mõju aedfloksi Peacock „Lavender Bicolor“ 
noortaimede kasvule ja taimede müügikvaliteedile. Katsevariantideks olid turba ja komposti 
segud kompostisisaldusega vastavalt 25 %, 50 %, 75 %. Kontrollvariantideks kasutati 
väetatud kasvuturvast. Mõõtmisi tehti analoogselt katsetele 1 ja 2. Tabelis 5.2 on toodud 
kasvusubstraatide ja segude keemiline koostis katsetes 1–3. Varianditähise number näitab 
komposti mahu-% substraadis.  
 
Tabel 5.2. Substraadisegude keemiline koostis  
Variant 
 

N 
% 

pH 
KCl 

C/N 
 

NH4-N 
mg/kg 

NO3-N 
mg/kg 

P 
mg/kg 

K 
mg/kg 

Ca  
mg/kg 

Mg 
mg/kg 

Katse 1. Kompostid Uikala (U), Kuressaare (KTA), Pärnu (PTA) ja Põltsamaa (P) segus 
neutraliseerimata turbaga (TA). 
UTA-25 
UTA-50 
UTA-75 

0,6 
0,8 
1,0 

6,4 
6,7 
6,6 

30,2 
21,3 
17,2 

3,4 
19,7 
14,2 

80,7 
85,8 
96,4 

250,8 
432,3 
555,0 

483,8 
808,0 
949,4 

4244,7 
4839,2 
4807,4 

364,4 
504,8 
553,1 

KTA-25 
KTA-50 
KTA-75 

0,8 
0,9 
0,7 

6,1 
6,7 
7,5 

38,8 
28,1 
27,4 

2,0 
0,5 
0,2 

98,3 
126,4 
56,5 

2246,0 
2909,0 
3027,0 

1403,0 
2118,0 
2420,4 

6605,9 
6096,6 
5384,1 

2270,3 
2559,7 
2726,6 

PTA-25 
PTA-50 
PTA-75 

1,0 
1,1 
1,0 

6,3 
6,7 
6,9 

26,4 
21,0 
17,6 

3,0 
2,6 
1,3 

295,1 
357,0 
383,7 

2198,0 
2346,0 
2178,0 

842,5 
1002,0 
1007,4 

6205,5 
5576,2 
4903,1 

1618,1 
1880,1 
1663,9 

P-75 
P-50 
P-25 

2,1 
1,9 
1,5 

6,0 
5,9 
6,1 

13,5 
16,0 
22,4 

3,9 
4,8 
12,7 

614,6 
501,0 
359,2 

3995,0 
3277,0 
2602,0 

2591,0 
2092,6 
1501,4 

4146,3 
4675,4 
5481,3 

2217,1 
2232,6 
2067,0 

Katse 2. Ecocleaner (E) segatuna neutraliseeritud turba (T) ja kompostidega Põltsamaa (P) ja Fasetra 
(H), Kontrollvariandiks väetatud kasvuturvas (KE) 
KE 
E-100 
H-100 
P-100 

0,8 
0,7 
0,6 
2,2 

5,0 
7,8 
7,0 
5,9 

47,5 
16,7 
16,3 
11,1 

279,5 
1,8 
0,4 
5,6 

230,4 
17,0 
72,8 
510,8 

343,5 
599,9 
902,4 
4168 

498,2 
955,2 
398,6 
2599,4 

5397,0 
5263,3 
3656,7 
3915,5 

2556,7 
247,4 
418,07 
1908,3 

ET-75 
ET-50 
ET-25 

0,6 
0,8 
0,7 

7,7 
7,4 
7,1 

16,3 
19,9 
25,1 

1,6 
4,4 
14,1 

23,8 
26,9 
35,5 

682,2 
710,8 
689,1 

898,8 
856,5 
726,5 

5185,2 
5226,4 
5470,6 

302,34 
372,21 
522,99 

EP-75 
EP-50 
EP-25 

0,7 
0,9 
1,3 

7,7 
7,4 
7,1 

14,7 
14,1 
12,2 

1,66 
2,0 
2,8 

65,6 
146,7 
301,6 

853,3 
1326 
1689 

1114,8 
1243,8 
1668,3 

4867,4 
4606,3 
4464,6 

345,53 
518,53 
866,47 

EH-75 
EH-50 
EH-25 

0,6 
0,7 
0,6 

7,7 
7,8 
7,3 

15,6 
15,3 
16,1 

0,4 
0,3 
1,8 

27,2 
28,1 
50,8 

924,4 
898,9 
980,5 

848 
836,2 
556,2 

4884,9 
4649,8 
3832,8 

337,99 
301,39 
387,59 

Katse 3. Kompostid Pärnu (PT), Põltsamaa (P) ja Jõelähtme (J) segatuna neutraliseeritud turbaga.  
PT-75 
PT-50 
PT-25 

1,0 
0,8 
0,9 

7,3 
7,2 
6,9 

19,8 
22,1 
30,5 

252,3 
217,8 
218,3 

270,5 
248,8 
187,5 

2088,0 
2102,0 
1734,0 

1150,1 
980,2 
761,2 

3733,5 
4024,1 
5023,9 

1642,5 
1488,3 
1760,4 

P-75 
P-50 
P-25 

2,1 
1,9 
1,5 

6,0 
5,9 
6,1 

13,5 
16,0 
22,4 

3,9 
4,8 
12,7 

614,6 
501,0 
359,2 

3995,0 
3277,0 
2602,0 

2591,0 
2092,6 
1501,4 

4146,3 
4675,4 
5481,3 

2217,1 
2232,6 
2067,0 

J-75 
J-50 
J-25 

3,6 
2,5 
2,8 

7,0 
6,9 
6,8 

6,3 
8,3 
10,7 

49,7 
31,4 
33,3 

2009,6 
1901,9 
1474,5 

2127 
2197 
2279 

7101,8 
6385,1 
5688,0 

5739,9 
6441,2 
6609,5 

802,6 
958,7 
1097,2 
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Hindamaks kasvusubstraadi mõju taimede kasvule, mõõdeti alates istutamisest kümnepäevase 
intervalliga taimede kõrgus, läbimõõt ja loendati õite arv taimel (joonis 5.2). Kasvu ajal 
mõõdeti variantide ja korduste lõikes ka substraadi elektrijuhtivus, pH ja taimede 
lämmastikuga varustatuse hindamiseks ka lehtede SPAD-näit. 
 

  
Joonis 5.2. EMÜ aianduse eriala magistrant Kai Kiviste kasvusubstraadi elektrijuhtivust ja 
taimede kasvuparameetreid mõõtmas. 
 
Tulemused 

Katse 1. Reoveesettekompost suvelillede kasvusubstraadina  
Üks kuu pärast katse rajamist (19.06) ületas substraadivees lahustunud toitesoolade hulk 
segudes, milles oli 50 ja 75 % „Pärnu“ (PTA), „Kuressaare“ (KTA) ja „Põltsamaa“ (P) 
komposti tavapäraselt noortaimede kasvatamisel kasutatava väetatud kasvuturba (KE) sama 
näitaja mitmekordselt, ületamata samas taimekasvuks sobivat piiri (joonis 5.3), mis võiks 
jääda alla 300 mS/m. Toitainete omastamine taimede poolt oli parem substraatides, mis 
sisaldasid 50 mahu-% Pärnu ja 75 mahu-% Põltsamaa komposti. Taimede dekoratiivsed 
omadused olid suhteliselt head (joonis 5.4) ka substraadisegudes väiksema (25 %) 
kompostikoguse ja madalama substraadi EC näidu korral. 



66 
 

 

Joonis 5.3. Pärnu (PTA), Kuressaare (KTA), Põltsamaa (P) ja Uikala (UTA) kompostide ning 
väetatud kasvuturba (KE) mõju substraadi elektrijuhtivusele sõltuvalt komposti kogusest  
(25 %, 50 %, 75 %) substraadis. 
 

  

Joonis 5.3. Petuuniataimed 40 päeva pärast katse rajamist.  
 
Õierikkamad olid petuuniataimed substraadisegudes, mis sisaldasid Põltsamaa komposti (P) 
(joonis 5.4). Kontrollvariandiga (KE) võrreldes oli õite kuivmass Põltsamaa komposti mõjul 
suurem võrdselt nii komposti 25, 50 kui 75 mahu-% juures.  
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Joonis 5.4. Pärnu (PTA), Kuressaare (KTA), Põltsamaa (P) ja Uikala (UTA) kompostide ning 
väetatud kasvuturba (KE) mõju õite kuivmassile taime kohta sõltuvalt komposti kogusest  
(25 %, 50 %, 75 %) substraadis. 
 
Kui „Pärnu“ kompostiga saadi parim tulemus turba ja komposti võrdse koguse (PTA 50) 
korral (joonis 5.5), siis „Uikala“ komposti (UTA) mõjul suurenes õite hulk taimel vastavalt 
komposti hulga suurenemisele substraadis. „Kuressaare“ kompostil (KTA) oli õite 
moodustumisele negatiivne mõju. Analoogselt õite kogusele mõjutas substraadis sisalduva 
komposti hulk ka petuuniataimede puhmiku suurust (joonis 5.6).  
 

 

Joonis 5.5. Substraatides, mis sisaldasid võrdses koguses Pärnu Reoveesettekomposti ja 
turvast (PTA-50) oli petuuniataimedel rohkem õisi. Joonisel paremal kontrollvariant (KE). 
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Joonis 5.6. Pärnu (PTA), Kuressaare (KTA), Põltsamaa (P) ja Uikala (UTA) kompostide ning 
väetatud kasvuturba (KE) mõju petuuniataime puhmiku märgmassile (kuivatamata õied, 
varred, lehed) sõltuvalt komposti kogusest (25 %, 50 %, 75 %) substraadis. 
 
Katse 2. Kompostilaadne materjal „Ecocleaner“ suvelillede kasvusubstraadina 
Üks kuu pärast katse rajamist oli substraadivees lahustunud toitesoolade hulk kõikides 
komposti „Ecocleaner“ sisaldavates segudes taimede kasvuks sobivates piirides. 
Kvaliteetkompostides „Fasetra“ (H 100) ja kontrollvariandis (KE) jäi see suhteliselt madalaks 
(joonis 5.7), mis viitab taimede poolt toitainete paremale omastamisele eelnenud perioodil.  
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Joonis 5.7. Fasetra haljastusjäätmete komposti (H), Põltsamaa reoveepuhasti komposti (P) ja 
neutraliseeritud kasvuturba (T) mõju substraadi elektrijuhtivusele sõltuvalt komposti 
Ecocleaner (E) kogusest (0 %, 25 %, 50 %, 75 %) substraadis. Kontrollvariandiks on väetatud 
kasvuturvas (KE). 
 

Siiski jäid petuuniataimed substraatides, mis sisaldasid 50–75 % komposti „Ecocleaner“ (E) 
segatuna haljastujäätmete kompostiga „Fasetra“ (H) kontrollvariandiga (KE) võrreldes 
väiksemaks (joonis 5.8). Toitainete vähene kättesaadavus kompostist „Ecocleaner“ võis olla 
põhjustatud komposti väikesest veehoiu võimest, kõrgest pH tasemest ja madalast 
nitraatlämmastiku sisaldusest.  

 

 
Joonis 5.8. Petuuniataimed substraatides, milles kompost Ecocleaner (E) oli segatud turba 
(T) või kompostiga Fasetra (H). 
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Kasvuturba (T), Põltsamaa reoveepuhasti komposti (P) ja Fasetra haljastusjäätmete 
komposti (H) lisamisel kompostile „Ecocleaner“ (E) selle taimekasvatuslikud omadused 
paranesid, mida iseloomustas taimelehtede klorofüllisisalduse tõus (joonis 4.9). Ilmnesid 
ka erinevused substraadis kasvatatud liikide vahel. Pelargoonilehtede SPAD–näit oli 
petuunialehtede omast usutavalt kõrgem nii segudes, kus kompostile „Ecocleoner“ oli 
lisatud „Fasetra“ komposti kui ka variantides, mis sisaldasid Põltsamaa komposti. Mõju 
avaldus ka taimede kasvuparameetrites (joonis 5.10 ja joonis 5.11). 

 

Joonis 5.9. Fasetra haljastusjäätmete komposti (H), Põltsamaa reoveepuhasti komposti (P) ja 
neutraliseeritud kasvuturba (T) mõju petuuniataimede lehtede klorofüllisisaldusele (SPAD- 
näidud) sõltuvalt komposti Ecocleaner (E) kogusest (0 %, 25 %, 50 %, 75 %) substraadis 40 
päeva pärast katse rajamist. Kontrollvariandiks on väetatud kasvuturvas (KE). 
 

 

Joonis 5.10. Pelargoonitaimed substraatides, milles kompost Ecocleaner (E) oli segatud 
erinevates kogustes kompostiga Põltsamaa (P). Joonisel vasakul 100 % Põltsamaa kompostil 
(P 100) kasvanud taim ja paremal kontrollvariant (KE). 
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Joonis 5.11. Substraatide Ecocleaner segus turbaga (ET), kompostiga Põltsamaa (EP) ja 
kompostiga Fasetra (EH) ning väetatud kasvuturba (KE) mõju petuunia ja pelargooni taimede 
puhmiku märgmassile (kuivatamata õied, varred, lehed) sõltuvalt komposti kogusest (25 %, 
50 %, 75 %) substraadis. 
 
Katse 3. Kompostid püsilillede kasvusubstraadina 
Üks kuu pärast katse rajamist näitas noortaimede kõrguskasv, et kontrolliga (KE) võrreldes 
soodsamad kasvutingimused olid substraatides, mis sisaldasid 25–75 % „Pärnu“ komposti 
(PT) ja 25–50 % „Põltsamaa“ komposti (P) (joonis 5.12).  
 
„Jõelähtme“ komposti sisaldavas substraadis variantides J-50 ja J-75 taimed hukkusid. 
Hukkumise põhjuseks oli „Jõelähtme“ kompostiga variantide substraadivees lahustunud 
toitesoolade ülikõrge näitaja (joonis 5.13). Substraatides „Põltsamaa“ (P) ja „Pärnu“ (PT) 
kompostiga jäi EC taimedele sobivale (150–300 mS/m) tasemele, mis avaldus ka taimede 
välistunnustes (joonis 5.14, 5.15 ja 5.16).  
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Joonis 5.12. Kompostide Jõelähtme (J), Põltsamaa (P) ja Pärnu (PT) mõju aedfloksi 
noortaimede kasvule sõltuvalt komposti kogusest (25 %, 50 %, 75 %) substraadis. 

 
Joonis 5.13. Kompostide Jõelähtme (J), Põltsamaa (P) ja Pärnu (PT) ning väetatud kasvuturba 
(K) mõju substraadi elektrijuhtivusele sõltuvalt komposti kogusest (25%, 50%, 75%) 
substraadis. 
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Joonis 5.14. Floksitaimed substraatides, mis sisaldasid Põltsamaa (P) ja Pärnu (PT) komposti. 
Mõlemal fotol vasakul võrdluseks väetatud kasvuturbaga kontrollvariant (K). 
 

 

Joonis 5.15. Kompostide Jõelähtme (J), Põltsamaa (P) ja Pärnu (PT) mõju floksitaimede 
puhmiku märgmassile (kuivatamata õied, varred, lehed) sõltuvalt komposti kogusest (25 %, 
50 %, 75 %) substraadis. 
 
Kokkuvõte 

Reoveesettekompost suvelillede kasvusubstraadina 
Suvelilletaimede kasvusubstraadina segus turbaga sobisid uurimisalustest kompostidest kõige 
paremini lämmastikurikkad kompostid „Pärnu“ ja „Põltsamaa“. Komposti „Uikala“ puhul 
andis paremaid tulemusi, kui komposti kogus ületas 50 % substraadi kogumahust. Komposti 
„Kuressaare“ kasutamisel taimede kasv pidurdus. Selle põhjuseks võis olla liiga suur C/N 
suhe ja madal nitraatlämmastiku sisaldus.  
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Toitainete omastamine taimede poolt oli parem substraatides, mis sisaldasid 50 mahu-% 
’Pärnu’ ja 75 mahu-% „Põltsamaa“ komposti. Taimede dekoratiivsed omadused olid 
suhteliselt head ka substraadisegudes väiksema (25 %) kompostikoguse ja madalama 
substraadi EC näidu korral.  
Taimed olid õierikkamad segudes, mis sisaldasid „Põltsamaa“ komposti, seda võrdselt nii 
komposti 25, 50 kui 75 mahu-% juures. „Pärnu“ kompostiga saadi parim tulemus turba ja 
komposti võrdse koguse korral ja „Uikala“ komposti mõjul suurenes õite hulk taimel vastavalt 
komposti hulga suurenemisele substraadis. Kuressaare kompostil oli õite moodustumisele 
negatiivne mõju.  
 
Kompostilaadne materjal „Ecocleaner“ suvelillede kasvusubstraadina 
Kompostilaadne materjal „Ecocleaner“ segus haljastujäätmete kompostiga „Fasetra“ või 
reoveesettekompostiga „Põltsamaa“ oli taimede kasvuks sobivam, kui komposti ’Ecocleaner’ 
sisaldus substraadis ei ületanud 25 mahu-%. „Ecocleaner“ segus haljastujäätmete komposti 
või reoveesettekompostiga sobis paremini pelargooni kasvatamiseks ja oli vähem sobiv 
petuuniate kasvatamiseks. Vähene toitainete kättesaadavus taimede jaoks „Ecocleaner“ 
suurema mahu (50–75 %) korral substraadis võis olla põhjustatud komposti väikesest 
veehoiuvõimest, kõrgest pH tasemest ja madalast nitraatlämmastiku sisaldusest.  
 
Kompostid püsilillede kasvusubstraadina 
Aedfloksile soodsamad kasvutingimused olid substraatides, mis sisaldasid 25–75 % komposti 
„Põltsamaa“ ja 25–50 (ka 75) % komposti „Pärnu“. Köögijäätmetest ja III kategooria 
loomsetest kõrvalsaadustest valmistatud kompost „Jõelähtme“ osutus taimedele väga kõrge 
toitesoolade kontsentratsiooni tõttu liialt toksiliseks, põhjustades taimede huku.  
 
Hinnang kompostide kasutamise kohta 
Madala kvaliteediga jäätmekompostide potentsiaal kasutamiseks konteinerilutaimede 
kasvusubstraadina või selle koostisosana sõltub nii kasutusvajadusest, kasvatatavast liigist kui 
ka komposti füüsikalis-keemilistest omadustest. Kompostide kõrget pH taset saab taimede 
kasvuks sobivamaks muuta (sõltuvalt kompostist ja kasvatatavast liigist) segudes kas 
neutraliseeritud või neutraliseerimata kasvuturbaga. 
Uurimuse tulemusena võib öelda, et reoveesettekompostidest „Põltsamaa“ ja „Pärnu“ sobivad 
oma omadustelt segus turbaga nii suve- kui püsililleistikute kasvusubstraadiks. Suhteliselt 
head omadused on ka kompostil „Uikala“. Toitainete sisalduselt oleks neil kompostidel 
potentsiaali ka suvelillede pikemaajaliseks konteinerkasvatuseks linnahaljastuses. Kuressaare 
kompost ei avaldanud positiivset mõju taimede kasvule ja arengule vaid pigem pärssis seda. 
Kompostilaadse materjali (MBT) „Ecocleaner“ omadusi parandab nii reoveesettekomposti kui 
ka haljastujäätmete komposti lisamine. Siin on olulised ka liigispetsiifilised mõjud. Nii võib 
kompost „Ecocleaner olla sobivaks substraadilisandiks vähem niiskust ja õhurikast substraati 
vajavatele taimeliikidele, sest kasvusubstraat ei seo hästi vett. 
„Jõelähtme“ kompost floksitaimede substraadisegudesse ei sobi, mis ei välista sobivust teiste 
püsililleistikute kasvatamiseks. 
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5.5. Kressi ja odra raskmetallide omastatavuse 
määramine 

Alar Astover, Kaja Orupõld, Peeter Lääniste, Indrek Suitso 

 
Katse viisime läbi kontrollitud tingimustega kasvuruumis. Kultuurid olid salatkress ja oder 
„Anni“. Kõik katsevariandid olid kolmes korduses ja olid kasvuruumis randomiseeritult 
paigutatud. Katsesse valiti mullad, millel on nii Tartus Eerikal kui ka Kuusikul Jõelähtme 
kompostiga põldkatsed läbi viidud. 
Katses oli seitse varianti:  

1. Tartu katseala muld (IOSDV põldkatsest) 100 %; 
2. Tartu katseala muld, millele lisati JL komposti arvestusega 275 kg N/ha (see on 

samaväärne norm kui Tartu katse keskmine norm kolmel katseaastal); 
3. Tartu katseala muld, millele lisati JL komposti arvestusega 500 kg N/ha; 
4. Kuusiku katseala muld 100%; 
5. Kuusiku katseala muld, millele lisati JL komposti arvestusega 275 kg N/ha; 
6. Kuusiku katseala muld, millele lisati JL komposti arvestusega 500 kg N/ha; 
7. JL kompost 100 %. 

 
Katsevariantide kasvusegude agrokeemilised omadused on toodud tabelis 5.3. Tartu muld on 
võrreldes Kuusiku mullaga oluliselt väiksema süsiniku- ja lämmastikusisaldusega. Kuusiku 
muld on aga happelisem. JL komposti lisamine mõjus analüüsitud näitajatele kasvusegudes 
enamasti seaduspäraselt, st selle abil toiteainete kontsentratsioon ja ka pH suurenesid. 
Kaadmiumi, plii ja vase sisaldus on kompostis küll lähtemuldadest suurem, ent komposti 
lisamine mullale raskmetallide sisaldust oluliselt ei mõjutanud (tabel 5.4). Kroomi 
kontsentratsiooni osas olid mullad ja kompost samaväärsel tasemel. Kõige rohkem erines 
kompost mullast analüüsitud raskmetallide osas tsingi sisalduse poolest ja komposti lisamine 
suurendas tsingi sisaldust kasvusegudes.  
 
Tabel 5.3. Mulla, komposti ja kasvusegude agrokeemilised omadused 
Variant N C S P Mg Ca K pHKCl 

% mg/kg (AL-meetodil) 
Tartu muld 100% 0.11 1.03 0.01 75 126 1235 104 6.44 
Tartu muld + JL 275 0.12 1.09 0.02 94 138 1414 125 6.44 
Tartu muld + JL 500 0.14 1.26 0.01 95 149 1687 150 6.70 
Kuusiku muld 100% 0.18 1.99 0.02 76 115 1029 178 5.06 
Kuusiku muld + JL 275 0.20 1.89 0.02 91 168 1583 215 5.18 
Kuusiku muld + JL 500 0.21 2.09 0.01 132 156 2089 266 5.88 
JL kompost 100% 3.51 27.02 0.44 2346 1477 8705 4308 7.05 

 
Tabel 5.4. Mulla, komposti ja kasvusegude mõningate raskmetallide sisaldus 
Variant Cd, mg/kg Pb, mg/kg Cr, mg/kg Cu, mg/kg Zn, mg/kg 

Tartu muld 100% 0.07 12.02 10.42 7.42 37.80 
Tartu muld + JL 275 0.08 11.37 10.94 7.52 38.51 
Tartu muld + JL 500 0.08 12.06 10.58 7.69 41.58 
Kuusiku muld 100% 0.12 10.26 10.32 6.12 31.33 
Kuusiku muld + JL 275 0.12 10.03 10.68 6.27 34.69 
Kuusiku muld + JL 500 0.12 10.78 10.29 6.51 41.26 
JL kompost 100% 0.61 88.91 12.83 69.6 613.7 
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Kress 
Puhta komposti peal kress ei tärganud. Komposti lisamisel ei saa täheldada kaadmiumi, plii, 
kroomi ja tsingi sisalduse kasvu kressi maapealses biomassis (tabel 5.5). Pliisisaldus jäi 
kõikides variantides allapoole määramispiiri. Cd puhul on vähene erinevus sõltuvalt mullast, 
seda võib põhjendada Kuusiku mulla happelisema reaktsiooniga, sest on teada, et 
raskmetallide liikuvus ja taimede poolt omastatavus on happelistes tingimustes suurem. 
Komposti normi suurenedes on Kuusiku mullal usutavalt vähenenud Cd sisaldus kressis. See 
näitab, et komposti lisamine võib mõne raskmetalli omastatavust lühikese kasvuperioodiga 
taime poolt isegi vähendada. Vähenenud biosaadavust võib põhjendada raskmetallide 
tugevama sidumisega lisandunud komposti neelavas kompleksis ja vähenenud happesusega.  
 
Tabel 5.5. Raskmetallisisaldus kressi maapealses biomassis  
Variant Cd, mg/kg Pb, mg/kg Cr, mg/kg Cu, mg/kg Zn, mg/kg 

Tartu muld 100% 0.409ab <0.5 1.99a 4.92a 88.8a 
Tartu muld + JL 275 0.410ab <0.5 1.95a 5.42a 82.6a 
Tartu muld + JL 500 0.340a <0.5 1.60a 5.90a 83.7a 
Kuusiku muld 100% 0.578d <0.5 2.59a 4.55a 79.5a 
Kuusiku muld + JL 275 0.499c <0.5 1.53a 4.19a 79.8a 
Kuusiku muld + JL 500 0.431bc <0.5 1.49a 6.33a 76.9a 

Erinevad tähed tähistavad usutavaid erinevusi katsevariantide vahel (p<0.05) 
 
Oder 
 Kõikides katsevariantides jäi odraterades toksiliste metallide kaadmiumi, plii ja kroomi 
sisaldus alla määramispiiri (Cd <0,05 mg/kg; Pb <0,5 mg/kg; Cr <0,7 mg/kg). Samale 
järeldusele jõudsime 2012. aasta põldkatse odraterade koostist analüüsides. Odraterade Cu ja 
Zn sisalduses katsevariantide vahel usutavad erinevused puudusid (joonis 5.16). Tartu mullal 
on märgata küll komposti lisamisel väikest Zn sisalduse kasvutrendi, ent see muutus pole 
statistiliselt oluline.  

 
Joonis 5.16. Odraterade vase- ja tsingisisaldus (mg/kg). Aritmeetiline keskmine ja vearibana 
standardhälve.  
 
Odra põhus jäi Pb sisaldus kõikides katsevariantides alla määramispiiri. Kaadmiumi sisaldus 
jäi kas alla määramispiiri või oli väga väike (tabel 5.6). Sisaldus sõltub rohkem algsest 
mullast kui komposti kasutamisest. Tartu mullal on märgata vähest ja statistiliselt ebaolulist 
Cd sisalduse kasvu komposti lisamisel. Kuusiku mullal on Cd sisaldus suurem ja komposti 
lisamine ei vähenda usutavalt Cd sisaldust põhus. Kroomi sisaldus põhus jäi väga väikseks ja 
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komposti ühesuunalist mõju sellele ei tuvastatud. Vase ja tsingi puhul selgub, et komposti 
osakaalu suurendamine ei oma usutavat mõju nende sisaldusele põhus. Puhtal kompostil 
kasvanud odra puhus oli usutavalt suurem Zn sisaldus.  
 
Tabel 5.6. Kaadmiumi, plii, kroomi, vase ja tsingi sisaldus odra põhus  
Variant Cd, mg/kg Pb, mg/kg Cr, mg/kg Cu, mg/kg Zn, mg/kg 

Tartu muld 100% <0.05a <0.5 0.86a 3.55a 4.80a 
Tartu muld + JL 275 0.067ab <0.5 0.98a 4.62a 9.75a 
Tartu muld + JL 500 0.075ab <0.5 0.58a 5.34a 16.4a 
Kuusiku muld 100% 0.168c <0.5 0.46a 3.11a 15.4a 
Kuusiku muld + JL 275 0.112bc <0.5 0.53a 4.63a 18.3a 
Kuusiku muld + JL 500 0.108bc <0.5 0.65a 5.30a 20.9a 
JL kompost 100% <0.05a <0.5 0.75a 3.39a 96.8b 

Erinevad tähed tähistavad usutavaid erinevusi katsevariantide vahel (p<0.05). Cd määramispiirist 
väiksemate tulemuste korral kasutati andmeanalüüsiks väärtust 0.25 
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6. Teavitusmaterjal 
Mait Kriipsalu 

 
Käesoleva uuringu jooksul kinnistus teadmine, et komposti ei ole võimalik defineerida ega 
komposti kasulikke omadusi kirjeldada kõigile tarbijagruppidele ühtemoodi. Koostöös 
komposti tootvate firmade, jäätmete taaskasutusklastri ja Eesti Jäätmekäitlejate Liiduga tõlgiti 
ja kohandati Eesti oludele vastavaks teavitusmaterjal komposti kasutamiseks hobiaias, 
aianduses ja maastikukujunduses ning põllumajanduses. Kunstniku poolt kujundatuna on see 
voldikuna saadaval taaskasutusklastri kodulehel [31].  
 

6.1. Kompost hobiaias 
 

Mõisteid 
Kompost on aeroobsete mikrobioloogiliste protsesside (kõdunemise) tulemusena 
orgaanilistest, aia- ja haljastusjäätmetest tekkinud lõppsaadus, mis sisaldab rohkesti stabiilset 
orgaanilist ainet. 
Sertifitseeritud kompost on selline kompost, millel on pädeva ametkonna antud 
kvaliteedigarantii ning mis on kontrollitud moel valmistatud lubatud ja lahuskogutud 
lähteainetest. 
Kõdunemisaste iseloomustab seda, millisel määral on orgaaniline aine kompostimisel 
kõdunenud, ning ka komposti bioloogilist stabiilsust (küpsust). Saksamaal eristatakse 
kõdunemisastmeid I (kompostitoore), II kuni III (toorkompost) ning IV kuni V 
(valmiskompost), Eestis pole veel selleni jõutud. 
Huumus on orgaaniliste ühendite kogum, mis moodustab mulla orgaanilise aine põhiosa ning 
on tugevasti seotud mulla mineraalosaga. Tekib muundunud taime- ja loomajäänustest ning 
mullamikroobide lagusaadustest. 
Multš on sõmer taimetoitainevaene orgaaniline materjal, milles puudub peenfraktsioon, nt 
mullapinna katmiseks kasutatav puukooremultš ja hakkpuit tükisuurusega 10–40 mm. 
Pindmine mullakiht on 15–50 cm paksune huumust sisaldav pealmine taimekasvuks sobiv 
mullakiht. Seda on võimalik luua, segades huumus- ja taimetoitainevaest (alus)pinnast muude 
ainete, nt kompostiga. 
Kasvusubstraadid on ained, mis on mõeldud tekitama tarbe- ja ilutaimedele juureruumi ja 
kasvupaika. Tavaliselt on tegemist müügitaimepottidesse ja -konteineritesse pandava 
kasvumullaga. Hobiaianduses nimetatakse seda sageli „lillemullaks“.   
 
Kompost on tõhus ja mitmekülgne vahend mulla väetamiseks ja parendamiseks: 
 

 väetab taimi  
edendab mullaelustikku Kompost kobestab mulda 

 suurendab mulla veehoiuvõimet  
 
Kompost on mullaviljakuse kandja ja suurendaja, sest ta on huumus selle parimal kujul. 
Hobiaias on soovitatav kasutada peenkomposti, mille tükisuurus on kuni 10 mm, või 
sõmerkomposti tükisuurusega kuni 25 mm. 
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Väetamine 
Kompost koosneb taimsetest jääkidest ning sisaldab seetõttu juba looduslikult kõiki peamisi 
väetusaineid (N, P, K) ja mikroelemente. Kompost varustab mulda orgaanilise aine ja 
taimetoitainetega ning ka kaltsiumiga, mistõttu tal on lupjav toime. Üksnes lämmastikku, mis 
on suuresti orgaanilise ainega seotud, jääb väheks ning seda võib olla vaja juurde anda. 
Mullaelustik 
Kompost on toit mullaelustikule. Tal on ka lai toimespekter võitluses mulla kaudu levivate 
haigustekitajatega (fütosanitaarne mõju), olles seega taimede tervise kaitsja. 
Istutus- ja potimuld  
Põõsaste ja puude istutamisel tuleb jälgida, et istutusaugu läbimõõt oleks kaks korda suurem 
kui juurepall, siis ei teki „potiefekti“. Väljavõetud muld tuleb umbes 25 protsendi kompostiga 
hoolikalt läbi segada ning kasutada istutusaugu tagasitäitmiseks kuni 50 cm sügavuseni. 
Lillemulla saamiseks segatakse komposti hulka 30–40 mahuprotsenti kasvuturvast. Müügil on 
ka turbavaba või vähendatud turbasisaldusega lillemuld. 
 
Hea teada     

Lämmastikuga väetamine 
Lisaväetamiseks lämmastikuga (10 g/m2) võib anda nt 30 grammi ammooniumnitraati. Mulda 
saab lämmastikku viia ka liblikõieliste vahekultuuride kasvatamisega. Kaunvilja- (nt herne-) 
juurtel elutsevad mügarbakterid seovad õhulämmastikku ning järgnevale ühele-kahele 
kultuurile ei ole vaja lämmastikku anda. 
 
Uue maa kasutuselevõtt 
Uue maa muld on sageli huumus- ja toitainevaene, kui sellel on varem käinud mingi 
ehitustegevus ning pinnas on segi pööratud. Muld tuleb siis nullist luua ning toitesooladega 
varustada. 
 
Muld Komposti kogus Märkus 
Liiv kuni 25 l/m2 Peenramaa: kompost 20–30 cm sügavuseni 

sisse kaevata. 
Muru: kompost 10 cm sügavuseni mulda viia.  

Saviliiv/liivsavi kuni 35 l/m2 
Savi kuni 45 l/m2 
 
Järgnevatel aastatel pole vaja väetada ega komposti lisada. Kompostiga algväetamisel võib 
lämmastikku piisata kaheks-kolmeks, fosforit, kaaliumi, kaltsiumi, magneesiumi ja kaltsiumi 
vähemalt viieks aastaks. 
 
Mulla hooldamine 
Komposti regulaarne kasutamine tagab mulla püsiva hea seisundi ning katab taimede 
väetustarbe. Anda tuleb seda kolme aasta, peenramaal viie aasta tagant. Kompostiga 
väetamine takistab ka mulla hapestumist. 
 
Taimed Komposti kogus Märkus 
Ilutaimed 8 kuni 15 l/m2 Sõltuvalt taime vajadusest lisada 

lämmastikväetist. 
Murule anda peenkomposti. 

Muru 4 kuni 8 l/m2 
Puud, põõsad, puhmad 3 kuni 5 l/m2 
 
Kompost laotatakse ühtlaselt laiali ja kaevatakse sisse. Kui vaja (nt murule), antakse ca  
5–10 g lisalämmastikku ruutmeetrile aastas. 
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Köögiviljapeenar 
Eri köögiviljade toitainevajadus on erinev ning seda peab kompostiga väetamisel arvesse 
võtma. 
 
Taimed                          Komposti kogus Lisaväetamine 
Toitainenõudlikud: tomat, seller, kapsas, 
kõrvits, mais, lehtkapsas, nuikapsas, brokoli, 
porrulauk jt. 

3 l/m2 15–50 g lämmastikku/m2 

15–30 g kaaliumoksiidi/m2 * 

Keskmiselt toiteainenõudlikud: kurk, redis, 
porgand, sibul, suvikõrvits, kartul, rabarber jt. 

2 l/m2 10–20g lämmastikku/m2 

10–15 g kaaliumoksiidi/m2 * 
Vähenõudlikud: punapeet, uba, spinat, 
paprika, hernes, salat, redis, põõsad, puhmad. 

1 l/m2 5–10 g lämmastikku/m2 
3–10 g kaaliumoksiidi/m2 * 

* Kaaliumikoguse saamiseks korrutada 0,83-ga  
 
Hea teada     

Kogused  
• 1 liiter komposti kaalub umbes 0,65 kg, seega 1 kg maht on 1,5 liitrit. 
• 1 liiter komposti m2 kohta vastab ühemillimeetrisele kompostikihile. 
• 10 liitrit komposti m2 kohta vastab sentimeetripaksusele kompostikihile. 
• Ämber mahutab 8–10, käru umbes 80 liitrit. 

Mulla struktuursus 
Orgaaniline aine parandab mulla vee ja õhurežiimi ning kergendab selle harimist. Vihm ei 
tekita mullapinnale koorikut ning vesi imbub maasse, see väldib pinnaerosiooni. 
Kompost kui vee siduja 
Huumus suudab siduda oma kaalust kolm kuni viis korda rohkem vett. See suurendab nii 
kerge liivmulla kui ka raske savimulla veemahutavust ning taimedel jätkub pikemaks ajaks 
vett ka kuival perioodil.   
Mulla seisund 
Kui palju komposti anda, sõltub sellest, kui palju on mullas huumust ja taimetoitaineid ning 
milline on mulla happesus ja kasvatavate kultuuride toitainevajadus. Seetõttu on soovitatav 
umbes viie aasta tagant mulda analüüsida. Proov tuleb võtta labidaga mitmest kohast 
harimissügavuselt (umbes 20–30 cm, muru puhul 10 cm). Osaproovid segatakse kokku ning 
segust võetud 500-grammine proov saadetakse laborisse, andes teada, milliseid kultuure (nt 
köögivilja) kasvatatakse.  
Ohutu kompost  
Eestis reguleerib komposti tootmist määrus Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise 

nõuded (RT I, 10.04.2013, 1).  
Rohkem teavet leiate kodulehelt: https://www.riigiteataja.ee/akt/110042013001. 
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6.2. Kompost aianduses ja maastikukujunduses 
 

Mõisteid 
Kompost on aeroobsete mikrobioloogiliste protsesside (kõdunemise) tulemusena 
orgaanilistest, aia- ja haljastusjäätmetest tekkinud lõppsaadus, mis sisaldab rohkesti stabiilset 
orgaanilist ainet. 
Sertifitseeritud kompost on selline kompost, millel on pädeva ametkonna antud 
kvaliteedigarantii ning mis on kontrollitud moel valmistatud lubatud ja lahuskogutud 
lähteainetest. 
Kõdunemisaste iseloomustab seda, millisel määral on orgaaniline aine kompostimisel 
kõdunenud, ning ka komposti bioloogilist stabiilsust (küpsust). Saksamaal eristatakse 
kõdunemisastmeid I (kompostitoore), II kuni III (toorkompost) ning IV kuni V 
(valmiskompost), Eestis pole veel selleni jõutud. 
Huumus on orgaaniliste ühendite kogum, mis moodustab mulla orgaanilise aine põhiosa ning 
on tugevasti seotud mulla mineraalosaga. Tekib muundunud taime- ja loomajäänustest ning 
mullamikroobide lagusaadustest. 
Multš on sõmer taimetoitainevaene orgaaniline materjal, milles puudub peenfraktsioon, nt 
mullapinna katmiseks kasutatav puukooremultš ja hakkpuit tükisuurusega 10–40 mm. 
Pindmine mullakiht on 15–50 cm paksune huumust sisaldav pealmine taimekasvuks sobiv 
mullakiht. Seda on võimalik luua, segades huumus- ja taimetoitainevaest (alus)pinnast muude 
ainete, nt kompostiga. 
Kasvusubstraadid on ained, mis on mõeldud tekitama tarbe- ja ilutaimedele juureruumi ja 
kasvupaika. Tavaliselt on tegemist müügitaimepottidesse ja -konteineritesse pandava 
kasvumullaga. Hobiaianduses nimetatakse seda sageli „lillemullaks“.   
 
Kompost on tõhus ja mitmekülgne vahend mulla väetamiseks ja parendamiseks: 
 

 väetab taimi  
edendab mullaelustikku Kompost kobestab mulda 

 suurendab mulla veehoiuvõimet  
 
Orgaaniline aine kobestab mulda ja kergendab mullaharimist. Vihm ei tekita mullapinnale 
koorikut, vesi imbub maasse ning mulla ärakanne (erosioon) väheneb. Huumus seob 
omakaalust kolm kuni viis korda rohkem vett ning taimedel jätkub pikemaks ajaks vett ka 
kuival perioodil. Kompost varustab mulda orgaanilise aine, kõigi põhiväetusainete ning 
mikroelementide ja kaltsiumiga. Kompost on toit kogu mullaelustikule. Tal on ka lai 
toimespekter võitluses mulla kaudu levivate haigustekitajatega. Peenramaa rajamiseks 
kasutatakse valmiskomposti. 
 
Kasvukiht 
Väheviljakast mullast on võimalik komposti ja mõnikord muidki lisandeid hulka segades 
moodustada kasvumuld. Seda müüakse ka valmissaadusena.  
 
Lähtemuld                Väetusainevaest komposti, 

mahuprotsenti 
Väetusainerikast komposti, 

mahuprotsenti 
Vähesidus (liiv) kuni 20 kuni 10 
Sidus (liivsavi) kuni 30 kuni 15 
Väga sidus (savi) kuni 40 kuni 20 
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Hea teada        

Kasutusaeg 
Väetusainerikkaid komposte viiakse mulda vegetatsiooniaja kestel aprillist augustini enne 
taimede istutamist või külvamist.  Sügisese istutamise korral sobivad paremini 
väetusainevaesed valmiskompostid.   
 
Peenramaa rajamine 
Peenramaa rajamisele eelneb sageli ehitustegevus, millest jääb järele rikutud struktuuriga 
muld. Rohkesti huumust sisaldava komposti lisamine muudab mulla terveks ja 
taimekasvusõbralikuks.  
 
Lähtemuld                Väetusainevaest komposti Väetusainerikast komposti 
Vähesidus (liiv) kuni 20 l/m2 kuni 10 l/m2 
Sidus (liivsavi) kuni 30 l/m2 kuni 15 l/m2 
Väga sidus (savi) kuni 35 l/m2 kuni 18 l/m2 
 

Puud ja põõsad 
Ehitusaladele istutatud puud ja põõsad satuvad teesoola, veepuuduse jms tõttu stressiolukorda. 
Komposti suur toitainesidumis- ja puhverdusvõime selliste keskkonnamõjude suhtes toetab 
mulla seisundit ja elustikku.  
 
Lähtemuld Väetusainevaest komposti                       Väetusainerikast komposti 
Vähesidus (liiv) kuni 10 l/m2 kuni  5 l/m2 
Sidus (liivsavi) kuni 20 l/m2 kuni 10 l/m2 
Väga sidus (savi) kuni 30 l/m2 kuni 15 l/m2 
 
Mulla elustamine 
Uuesti haljastatavate maatükkide, mis olid nt teede all, muld on tugevasti tihendatud ja elutu. 
Sellisesse mulda on vaja 10–15 cm sügavuseni segada peenkomposti.  
 
Lähtemuld Väetusainevaest komposti                       Väetusainerikast komposti 
Tugevasti tihendatud sidusad mullad kuni 35 l/m2 kuni 18 l/m2 
Kõik muud mullad kuni 20 l/m2 kuni 10 l/m2 
 
Erosioonivastased meetmed 
Mullatööde puhul ja nõlvade kindlustamiseks laotatakse maapinnale hüdrokülviga 20 l/m2 
väetusainevaest või 10 l/m2 väetusainerikast peenkomposti.   
 
Muldaviimine 
Haljasalade rajamisel kasutatakse peent või sõmerat valmiskomposti. Sidusatesse muldadesse 
segatakse see ülimalt 10–20 cm ning liivaste puhul 30 cm sügavusesse mullakihti. Saadaval 
on valmiskomposti:  
peenkomposti tükisuurusega kuni 10 mm; 
sõmerkomposti tükisuurusega kuni 25 mm.   
Kasutuspõhimõtted  
Vajalik kompostikogus oleneb mulla omadustest, taimede vajadusest ja komposti 
taimetoitainesisaldusest. Järelväetamist, välja arvatud lisalämmastiku andmist, ei ole mitme 
aasta kestel vaja. Lisalämmastikku on vaja anda seetõttu, et kompostis on lämmastik 
orgaanilise ainega tugevasti seotud ning taimed seda kohe kätte ei saa. Komposti neutraalse 
pH tõttu ei ole soovitatav seda anda happelembestele taimedele. 
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Kompost kui ohutu toode 
Eestis reguleerib komposti tootmist määrus Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise 

nõuded (RT I, 10.04.2013, 1), mis sätestab, et:  
• komposti tohib valmistada määruse lisas 1 nimetatud ja juba tekkekohas lahku sorditud 

biolagunevatest jäätmetest; 
• komposti tootja peab hoolt kandma selle eest, et kompostimine kulgeks nõuetekohaselt. 

Kompostimine peab sõltuvalt temperatuurist kestma: 
– avatud aunades temperatuuril ≥ 55 °C vähemalt 10 ööpäeva või temperatuuril ≥ 65 °C 

vähemalt  
3 ööpäeva; 

– kinnises reaktoris või ruumis temperatuuril ≥ 60 °C vähemalt 3 ööpäeva; 
• aunkompostimisel tuleb materjal regulaarselt mehaaniliselt läbi segada, et protsess 

hõlmaks kogu massi; 
• järelvalmimisfaasis peab komposti temperatuur püsima vahemikus 40–50 °C, materjal ei 

tohi muutuda anaeroobseks, läbi kuivada ega tolmata; 
• valmiskompost ei tohi seguneda värskete jäätmetega ning sellesse ei tohi sattuda 

patogeenseid mikroobe ega umbrohuseemneid. 
 
Kompost loetakse tooteks siis, kui sertifitseerimisasutus on tõendanud, et kompostimise 
korraldus ja saadud komposti kvaliteedinäitajad vastavad kehtiva määruse nõuetele. Kogu 
kvaliteetkomposti saamislugu peab olema dokumenteeritud. 
Saksamaal hinnatakse komposti küpsust kõdunemisastme järgi ning ka taimkatsetega.  
 

Komposti liigid 
Valmiskompost on hästi küps terviseohutu kompost (kõdunemisaste IV või V). Kasutatav nii 
aianduses kui ka maastikukujunduses.   
Substraatkompost on piiratud soola- ja lahustunud taimetoitainesisaldusega valmiskompost 
(2,5–5 g soola liitris). Kasutatakse kasvusubstraatide koostisosana. 
Toorkompost on terviseohutuks muudetud, ent mitte veel küps kompost (kõdunemisaste II ja 
III). Kasutatav põllumajanduses, mitte aga aianduses ega maastikukujunduses. 
 

Kasutuseesmärgid 
Väetamine: põhiväetamine kõigi põhiväetusainete ja mikroelementidega ning 
lämmastikuvaru tekitamine. 
Mullaparendamine: mullahapete neutraliseerimine, mulla pH stabiliseerimine, 
veehoiuvõime suurendamine. 
Huumusega varustamine: huumusevaese või kurnatud mulla rikastamine lagunenud 
orgaanilise ainega, huumuskao korvamine.  
Pindmise mullakihi kujundamine huumus- ja toitainevaesest aluspinnasest. 
 
Struktuursus 
Aianduse ja maastikukujunduse jaoks pakutakse peenkomposti, mille tükisuurus on kuni 10 
mm, ja sõmerkomposti tükisuurusega kuni 25 mm. Pinnale soovitatakse laotada 
peenkomposti, sõmerkomposti aga sisse kaevata.  
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Omadused ja koostisosad (Saksamaa kompostide näitel ja määramismeetoditel) 
Valmiskompost 1750 analüüsi 

keskmine 
Sisaldus märgmassis (MM) 

kg/m3 kg/t 
Taimetoitained    
Lämmastik (Nüld) 1,3 % KA 5,5 8,1 
Lahustuv (CaCl2 lahuses) N  200 mg/l MM 0,2 0,3 
Fosfaate (P2O5-üld) 0,6 % KA 2,5 3,8 
Lahustuvat (CAL-lahuses) P2O5 1000 mg/l MM 1,0 1,5 
Kaalium (K2O-üld) 1,1 % KA 4,7 7,0 
Lahustuvat (CAL-lahuses) K2O 3600 mg/l MM 3,6 5,3 
Mullaparendamine    
Orgaaniline aine 37 % KA 150 230 
Lupjava toimega ühendid (CaO-na) 4,3 % KA 18 27 
Füüsikalised näitajad  
Toor-mahumass 675 g/l MM 
Veesisaldus 38,4 % MM 
Soolasisaldus 4 g/l MM 
Kõdunemisaste IV ja V 
Võõrised (> 2 mm) 0,05 % KA 
Hügieen: Taime- ja tervisekaitse seisukohast on kompost ohutu, ei sisalda idanemisvõimelisi 
seemneid ning sobib kasutuskoha taimedele. 
Võimalike reoainete sisaldus ei tohi Eestis olla suurem õigusaktides (RT I, 10.04.2013, 1) seatud 
piirväärtustest: Pb 130, Cd 1,3, Cr 60, Ni 40, Hg 0,45, Zn 600 mg/kg KA. 
 

Huumuse toime 
Kompostis sisalduv huumuseks muutunud stabiilne orgaaniline aine asendab tõhusalt 
mullahuumust, kobestab mulda, aktiviseerib mullaelustikku ning soodustab savi-
huumuskomplekside moodustumist. Selline „elustamine“ loob ja säilitab stabiilse 
mullastruktuuri. Peale selle tekitab kompost mullas leiduvate haigustekitajate vastase 
toimespektri (fütosanitaarne toime). Komposti stabiilne struktuur soodustab sademevee mulda 
imbumist (tugevdab infiltratsiooni) ning vähendab või väldib mulla ärakannet (erosiooni). 
 
Komposti kasutamine 
Komposti kasutamisel ühtaegu väetatakse ja parendatakse mulda. 
Mulla varustamine veega 
Huumuseks muutunud orgaaniline aine salvestab oma kaalust kolm kuni viis korda rohkem 
vett, seetõttu suudavad taimed põuaperioode paremini üle elada. 
Varuväetamine 
Kompostist vabanevad väetusained aeglaselt.  Järelväetada, kui lämmastik välja arvata, pole 
mitmel aastal vaja. Lämmastikust on peamiselt orgaanilises aines seotuse tõttu muldaviimise 
aastal kasutatav vaid kuni 10 ning pikema aja kestel 20 kuni 40 protsendi ringis.  
Komposti väetusainete rahaline väärtus 
Kompostis sisalduvate taimetoitainete (N, P, K, Mg, Ca) rahaline väärtus on 8 €/t ehk 4,50 
€/m3 ringis.  Lämmastikust arvatakse selle hulka 5 % lahustunud osast, muud toitained 100 
%-liselt. Orgaanilise aine ja mikroelementide väärtus jäetakse arvestamata. 
Lupjamine 
Erinevalt puukoorest ja rabaturbast takistab kompost oma neutraalse või nõrgalt aluselise pH 
tõttu mulla hapestumist ja vähendab lupjamisvajadust. 
 
 



85 
 

6.3. Kompost põllumajanduses 
 

Mõisteid 
Kompost on aeroobsete mikrobioloogiliste protsesside (kõdunemise) tulemusena 
orgaanilistest, aia- ja haljastusjäätmetest tekkinud lõppsaadus, mis sisaldab rohkesti stabiilset 
orgaanilist ainet. Kompost on orgaaniline väetis, mis: 

• sisaldab stabiilseid huumusaineid ning aitab kaasa mulla huumusevaru säilitamisele; 
• võimaldab põllumajandusjäätmeid orgaanilise väetisena ringlusse võtta; 
• varustab mulda taimetoitainetega ning vähendab selle happesust.  

Kõdunemisaste iseloomustab seda, millisel määral on orgaaniline aine kompostimisel 
kõdunenud, ning ka komposti bioloogilist stabiilsust (küpsust). Saksamaal eristatakse 
kõdunemisastmeid I (kompostitoore), II kuni III (toorkompost) ning IV kuni V 
(valmiskompost), Eestis pole veel selleni jõutud. 
Valmiskompost on hästi küps terviseohutu kompost (kõdunemisaste IV või V). Kasutatav nii 
aianduses kui ka maastikukujunduses.   
Substraatkompost on piiratud soola- ja lahustunud taimetoitainesisaldusega valmiskompost 
(2,5–5 g soola liitris). Kasutatakse kasvusubstraatide koostisosana. 
Toorkompost on terviseohutuks muudetud, ent mitte veel küps kompost (kõdunemisaste II ja 
III). Kasutatav põllumajanduses, mitte aga aianduses ega maastikukujunduses.  
Sertifitseeritud kompost on selline kompost, millel on pädeva ametkonna antud 
kvaliteedigarantii ning mis on kontrollitud moel valmistatud lubatud ja lahuskogutud 
lähteainetest. 
Multš on sõmer taimetoitainevaene orgaaniline materjal, milles puudub peenfraktsioon, nt 
mullapinna katmiseks kasutatav puukooremultš ja hakkpuit tükisuurusega 10–40 mm. 
Huumus on orgaaniliste ühendite kogum, mis moodustab mulla orgaanilise aine põhiosa ning 
on tugevasti seotud mulla mineraalosaga. Tekib muundunud taime- ja loomajäänustest ning 
mullamikroobide lagusaadustest. 
Pindmine mullakiht on 15–50 cm paksune huumust sisaldav pealmine taimekasvuks sobiv 
mullakiht. Seda on võimalik luua, segades huumus- ja taimetoitainevaest (alus)pinnast muude 
ainete, nt kompostiga. 
Kasvusubstraadid on ained, mis on mõeldud tekitama tarbe- ja ilutaimedele juureruumi ja 
kasvupaika. Tavaliselt on tegemist müügitaimepottidesse ja -konteineritesse pandava 
kasvumullaga. Hobiaianduses nimetatakse seda sageli „lillemullaks“.    
 
Huumusekadu mullast  
Mida vähem on mullas huumust, seda vähemviljakas ta on. Huumusekao suurenemist 
põhjustavad:  

• intensiivne külvikord ilma loomakasvatuseta. Köögivilja kasvatamisel on 
huumusekadu eriti suur ning orgaaniliste väetisteta pole võimalik toime tulla; 

• koristusjääkide äravedu: põhk müüakse või kasutatakse bioenergiatoormena. 
• energiakultuuride kasvatamine. 

 

Komposti jm orgaaniliste väetiste huumusetekitamisvõime 
Huumuse tekkimine mullas oleneb lisatud orgaanilise aine humifikatsioonitegurist, mille 
keskmine väärtus on Eestis 0,2. Aastas laguneb, s.o mineraliseerub 0,5–2 % mulla 
huumusevarust. Et humifikatsioon ja mineralisatsioon oleksid tasakaalus, peab mulda jõudma 
5–6 t/ha orgaanilist kuivainet aastas ning mullaviljakuse säilitamiseks on vaja kasutada ka 
muid orgaanilisi väetisi (haljasväetisi, orgaanilistest jäätmetest valmistatud komposti vm), mis 
omakorda suurendavad mineraalväetiste toimet. Eriti tõhus orgaaniline väetis on 
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hästikõdunenud kompost, sest sellega viiakse mulda juba valmis huumust. Stabiilseid 
huumusevorme on kompostis rohkem kui muudes orgaanilistes väetistes: valmiskompostis > 
50 %, toorkompostis, tahedas sõnnikus ja käärimisjäägis 35–45 %, lägas, põhus, vedelas 
käärimisjäägis 20–30 % ning haljasväetises, peedipealsetes ja rohemassis < 15 %. 
 
Huumuse, sh kompostihuumuse mõju põlluharimisele 

Mulla haritavus ja põllu kandvus 
Mulla hea huumuseseisund parendab selle struktuursust ning see muudab maa kergemini 
haritavaks ja vähendab mootorikütusekulu. Huumuserikas põld talub ka paremini tallamist. 
Suurem poorsus soodustab vee liikumist mullas ning kiirendab maa tahenemist.   
Väiksem erosioonioht 
Struktuursem muld on vastupidavam toitainete ja mulla mineraalosiste (liiva, savi) 
ärakandele. Sademevesi pääseb kiiremini maasse ning see väldib mullapinna tihenemist ja 
kooriku moodustumist.  
Vee parem maasseimbumine ja mulla suurem veemahutavus 
Mida ekstreemsemad on ilmastikutingimused, seda suurem on halbade mullaomaduste mõju 
saagile.  Näiteks annab mulla kuni 30 cm paksuses pindmise kihi kättesaadava vee sisalduse 
suurenemine kahe mahuprotsendi võrra taimedele umbes 6 l lisavett ruutmeetri kohta. Sellest 
piisab neile kaheks kuni kolmeks suvepäevaks, olgu muld raske või kerge. 
Mulla suurem neelamisvõime  
Mulla toitainesidumisvõime sõltub suuresti selle eripinnast. Kõige väiksem on sidumisvõime 
liiva- ja tolmufraktsioonil, huumusel on see aga nii suur, et komposti muldaandmine 
suurendab isegi savirikaste muldade asenduvate ioonide hulka. Liivafraktsiooni eripind on 
alla 0,1, tolmufraktsioonil 0,1–1, savifraktsioonil 5–400, mullal 5–500 ning humifitseerunud 
orgaanilisel ainel 800–1000 m2/g.  
Mullaelustiku edendamine 
Orgaaniline väetis täiendab mullaelustiku toiduvaru. Aktiivne mullaelustik soodustab 
orgaanilise aine tõhusat lagunemist ja stabiilse huumuse tekkimist. Suur mikrobioloogiline 
aktiivsus surub maha mulla kaudu levivaid haigustekitajaid, s.o avaldab fütosanitaarset 
toimet. 
Mulla varustamine taimetoitainetega 
Orgaanilised väetised sisaldavad kõiki põhilisi taimetoitaineid ja mikroelemente. Toitainete 
kättesaadavus taimedele ei ole aga ühesugune. Lämmastik on seotud orgaanilise aine 
koostisse ning ei ole seetõttu täiel määral kättesaadav, seevastu on kompostis ja 
käärimisjääkides sisalduv fosfor (P2O5) ja kaalium (K2O) põhiväetistena külvikorras paremini 
kasutatavad.  
 
 Orgaaniliste väetiste huumuse koostises oleva süsiniku sisaldus 

Orgaaniline väetis Märgmassi  
huumusesüsinikusisaldus1)         

kg/t 

Huumuse koostises oleva 
süsiniku sisaldus2)          

kg/ha 
Valmiskompost 67 2 600 
Toorkompost 71 2 700 
Tahe käärimisjääk 40 800 
Vedel käärimisjääk 6 170 
Tahe veisesõnnik 37 1 200 
Vedel veisesõnnik (veiseläga) 10 600 
Vedel seasõnnik (sealäga) 5 150 
Teraviljapõhk 90 500 
1) Orgaanilise aine sisaldus kuivaines: valmiskompostis 36 %, toorkompostis 44 %, tahedas 
käärimisjäägis 51 %, vedelas käärimisjäägis 63 %, tahedas veisesõnnikus 80 %, vedelas veisesõnnikus 
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(veiselägas) 79 %, vedelas seasõnnikus (sealägas) 76 %, teraviljapõhus 85 %. 
2) Keskmine väetusnorm: valmis- või toorkomposti 40 t/ha (25 t KA/ha), tahedat käärimisjääki 20 t/ha 
(7,5 t KA/ha),  vedelat käärimisjääki 27 t/ha (1,5 t KA/ha), tahedat veisesõnnikut 32 t/ha (7,5 t 
KA/ha), vedelat veisesõnnikut (veiseläga) 60 t/ha (4,5 t KA/ha), vedelat seasõnnikut (sealäga) 30 t/ha 
(1,5 t KA/ha), teraviljapõhku 7 t/ha (6 t KA/ha).  
 
Soovitusi komposti kasutamise kohta 
Komposti ja muude orgaaniliste väetiste kasutamisel tuleb arvestada mitut tegurit: 

• maaharimistehnoloogiat, 
• kultuuride kasvunõudeid, 
• külvikorda, 
• kas koristusjäätmed jäävad põllule või viiakse ära, 
• väetusplaani (orgaaniliste ja mineraalväetiste kasutust), 
• ilmastikuolusid, 
• mulla lõimist ja struktuursust. 

 
Vali õige kompost! 

Soovitatav kompost Jäätmed või toode? Märkused 
Kvaliteetkompost Eelista sertifitseeritud komposti, mille 

kvaliteet on kontrollitud ning mis 
rahuldab kõiki erialaseid ja õiguslikke 
nõudeid 

Sertifitseeritud kompost on 
toode, mille kasutamisel 
tuleb arvestada kvaliteedi 
kontrollimistõendi 
andmeid. 

Muu kompost Kontrollitud või kontrollimata 
kvaliteediga kompost, mille 
kasutamist piiravad õigusaktide 
nõuded. 

Sertifitseerimata kompost 
on jääde, mille kasutamist 
reguleerib jäätmeseadus. 

 

Komposti laotamine  
Lämmastiku ja fosfori muldaviimist piirab veeseadus (RT I, 27.06.2013, 3): ühe hektari kohta 
tohib laotada keskmiselt kuni 170 kilogrammi lämmastikku ja 25 kilogrammi fosforit aastas. 
ECN (European Compost Network) soovitab valmiskomposti laotusnormiks 12 t KA/ha 
aastas.   
 
Eestis ei tohi komposti raskmetallisisaldus olla suurem määruses Biolagunevatest jäätmetest 

komposti tootmise nõuded (RT I, 10.04.2013, 1) seatud piirväärtustest: Pb 130, Cd 1,3, Cr 60, 
Ni 40, Hg 0,45, Zn 600 mg/kg KA. 
 
Kevadel sobib komposti laotada enne külvi või istutamist ning sügisel enne kõrrekündi. 
Laotada kolme aasta tagant komposti- või sõnnikulaoturi (nt taldriklaoturi) abil, arvestades 
põllu kandevõimet. Veeseadus ei luba orgaanilisi ega mineraalväetisi laotada 1. detsembrist 
kuni 31. märtsini ning ka muul ajal, kui maapind on kaetud lumega, külmunud või 
perioodiliselt üleujutatud või muld on veega küllastunud.  
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Kokkuvõte 
Kõige tavalisem, paindlikum ja kõige vähem investeeringuid nõudev orgaaniliste jäätmete 
käitlusviis on kompostimine. Kompostimisel kulgevate bioloogiliste, keemiliste ja füüsikaliste 
protsesside edukaks toimuniseks on vaja täita teatud nõudeid, mis võivad iga jäätmeliigi jaoks 
olla pisut erinevad. Arusaadavalt erineb teatud määral ka iga kompostipartii koostis.  
 
Komposti sertifitseerimine 
Jäätmeseadus loeb jäätmete bioloogilist ringlussevõttu taaskasutamistoiminguks. 
Biolagunevad jäätmed lakkavad olemast jäätmed ning neist saab toode (kvaliteetkompost) 
siis, kui komposti valmistamisel on kasutatud vaid lahkusorditud jäätmeid ning nii 
kompostimine kui ka saadud kompost on sertifitseeritud. Sertifitseerimine on vabatahtlik, 
kuid see on parim viis tagada, et kompost on kasutamiseks ohutu. Ükski teine 
kontrollmehhanism ei ole sellega võrreldavat süstemaatiline. Sertifitseerimine eeldab 
kompostimise seiret, dokumenteerimist ja temperatuuri sagedast mõõtmist ning keemilisi 
analüüse. Sertifitseerimisasutust 2015. a. algul veel ei ole, kuid see on loomisel.  
Sertifitseeritud kompostis peab olema teada üldlämmastiku-, üldfosfori- ja 
üldkaaliumisisaldus (% kuivainest), mahumass (g/l), veesisaldus (g/l) ning pH ning 
raskmetallide sisaldused. Eestis ei tohi komposti raskmetallisisaldus olla suurem kui: Pb 130, 
Cd 1,3, Cr 60, Ni 40, Hg 0,45, Zn 600 mg/kg KA. Komposti kuivaines peab olema vähemalt 
15 % orgaanilist ainet ning kuivaines ei tohi olla üle 0,5% võõriseid. Kompostiliitris ei tohi 
leiduda üle kahe idanemisvõimelise umbrohuseemne ning 25 grammis kuivas kompostis ühtki 
Salmonella bakterit.  
Kompostide keemilised omadused 
Aastatel 2011–2012 analüüsiti 23 eri tootja komposte. Uurimise alla võeti kompostid, mis 
võimalikult adekvaatselt iseloomustaksid eri lähteainetest Eestis toodetud kompostide 
põhimassi, st et tulemus oleks võimalikult palju üldistatav. Valikusse võeti kompostid, mille 
lähtematerjaliks olid mitmesugused lahuskogutud jäätmed, reoveesete, sõnnik, ning üks 
materjal, mis oli valmistatud sortimata olmejäätmetest. Uuringu autorid on ettevõtetele 
tänulikud koostöö eest ja rõhutavad, et tulemused kajastavad vaid hetkeolukorda ega ole 
mõeldud kompostide pingeritta seadmiseks ega kritiseerimiseks. 
Raskmetallide poolest ületas seaduse lubatud piirnorme 23-st analüüsitud kompostist seitse 
enamasti üksikute metallide osas, kusjuures seda oli igas vaadeldud kategoorias. Kõige 
sagedamini ületas piirväärtust tsink. Liiga suure raskmetallisisalduse korral tuleks tootjal teha 
audit ning vaadata üle lähtematerjal (nt tsink toidujäätmetes või loomasöödas), tugimaterjal, 
aga ka kompostimiseks kasutatavad riistad või plats, mis võivad olla saastunud.  
Segajäätmetest valmistatud nn MBT peenfraktsioon, ehk ’praakkompost’ sisaldas kõiki 
raskmetalle üle normi, mistõttu seda põllumulda viia ei tohi. Aastaks 2015 on MBT materjali 
osakaal Eesti jäätmekäitluses muutunud marginaalseks ning valimis olnud ettevõte on 
lõpetanud tegevuse.  
Fosforisisaldus oli oodatult suur reoveesettekompostis (≥ 3%). Samas oli reoveesetet, kus 
fosforisisaldus oli üllatavalt väike. See viitab puudulikule fosforiärastusele 
veepuhastusprotsessi käigus.  
Liiga madal pH on iseloomulik vaid reoveesettekompostile. See võib olla põhjustatud 
tugimaterjali valikust (turvas) või liiga värskest kompostist. Happelises lagufaasis kompost ei 
ole turustamiseks küps ja tuleb jätta järelvalmima. Valimis olnud kõik kompostid osutusid 
hapnikutarbe järgi hinnates siiski stabiilseteks.  
C ja N väärtused erinevad tootjate lõikes palju. See viitab vajadusele käsitleda ja turustada 
komposte tootjate, tooteliikide või selle kasutajate sihtrühmade kaupa, mitte aga üldnimetuse 
’kompost’ all.  
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Suvinisu idanemine, kasvamine ja umbrohtumine 
Kompostide lisamisega mineraalmulda üldjuhul paranes idanemiskeskkond, mille tulemusel 
taimede tärkamise protsent oli kõrgem kui mineraalmullal. Mõned kompostid avaldasid 
taimede tärkamisele inhibeerivat mõju. Loomiskatse näitas, et kompostides ei ole sageli 
piisavalt taimede jaoks toiteelemente, või need ei ole õiges vahekorras. Eriti 
reoveesettekompostid sisaldasid pahatihti liiga palju lämmastikku ja fosforit, mille toimel 
taimede kasvuperiood pikeneb, sest taimed läbivad kasvufaase aeglasemalt. Tasakaalustamata 
väetamise juures taimik lamandus. Mineraalväetise ja orgaanilise väetise kooskasutamine on 
tõhusa toimega. Vaid mahepõllumajanduses ei ole see mõeldav. Toitainebilansi koostamisel 
tuleb arvestada komposti mitmeaastast mõju: laotamisjärgsel aastal vabaneb kuni pool 
toitainetest ning järelmõju ulatub vähemalt kolme aastani. 
Puhtasse komposti taimi istutada ei tohi, ehkki tähelepanekute kohaselt eksitakse selle vastu 
eriti linnahaljastuse rajamisel sageli. Selles osas tuleb tarbijaid järjepidevalt teavitada.  
Kuna kompostid erinevad oma omadustelt ka ühe ja sama tootja erinevate partiide lõikes, siis 
on mõistlik, kui komposti tootja oskab omal käel sooritada esmased idanemiskatsed, nt 
kressikatse, mis annab mõne päeva jooksul vastuse iga vaadeldava kompostipartii inhibeeriva 
toime kohta taimedele. 
Uuringus tuvastati üllatavalt palju umbrohtumust – iga teine kompost oli saastunud 
umbrohuseemnetega, mida leiti kokku 20 eri liiki. Oli iseloomulik, et halvasti hooldatud 
kompostides oli umbrohtu rohkem kui neis kompostides, kus temperatuur oli olnud kõrge 
ning aunasid regulaarselt segati. Tuulekandest võivad umbrohuga saastuda ka need 
kompostid, mis valmimise ajal on olnud väga hea kvaliteediga. Komposti tootja peaks 
veenduma, et kompost läbis kuuma temperatuurirežiimi, 60–70 °C, mille juures 
umbrohuseemned hukkuvad. Kompostiaunu tuleb regulaarselt segada, et tärganud umbrohi 
hukkuks, kompost auna külmadest tsoonidest satuks aga auna südamiku kuuma tsooni. 
Järelvalmima jäetud kompostid tuleks katta õhku läbi laskva kattematerjaliga. Ka see 
probleem on leevendatav sertifitseerimise abil – selle käigus vaadatakse üle ju ka 
kompostiplatsil toimuv ning jagatakse näpunäiteid ebasoovitavate tegevuste/tulemuste 
vältimiseks.  
Põldkatsed 
Põldkatsed Jõelähtme kompostiga viidi läbi nii Tartus kui ka Kuusikul aastatel 2012–2014. 
Välja valitud kompost on valmistatud lahuskogutud biolagunevatest jäätmetest, kolmanda 
kategooria loomsetest kõrvalsaadustest ning seda on valmib Eesti mõistes väga suurel hulgal. 
Komposti valmistaja, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, on olnud aktiivne osapool 
sertifitseerimissüsteemi loomisel Eestis.  
Mõlemas katses viidi kompost mulda oder „Anni“ kasvuaastale eelnenud sügisel. Tartu 
katsealal oli tegu huumusvaese (<2%) näivleetunud mullaga, Kuusiku katsealal oli seevastu 
huumusrikkam rähkne liivsavi muld.  
Eerika 
Tartu põldkatses anti komposti kolme normiga (200, 275 ja 350 kg N/ha) sügiskünnil 23–25 
cm sügavusele ning selle toormassi kogused varieerusid kuivaine ja lämmastikusisalduse 
erinevuste tõttu aastati vahemikus 8–28 t/ha. Katses olid võrdlusvariantidena mineraalse 
lämmastikväetise normid 0, 40, 80, 120 ja 160 kg N/ha nii ilma orgaaniliste väetisteta ka 
taheda veisesõnnikuga külvikorras. Komposti kasutamisel saadi suurim enamsaak 2014. aastal 
ja ebasoodsaim oli odra kasvuks 2013. aasta. Võrreldes kontrollvariandiga andis kolme 
katseaasta keskmisena kompost normide 200, 275 ja 350 kg N/ha juures saagilisa vastavalt 
0,87, 1,13 ja 1,52 t/ha. Statistiliselt usutavad erinevused saagikuses erinevate komposti 
normide vahel puudusid. Põhjuseks võib olla tõenäoliselt 2012. ja 2013. aasta suhteliselt 
ebasoodsad ilmastikuolud ja komposti künniga mulda viimise tehnoloogia. Künnisügavusse 
mulda viidud komposti toitained ei olnud kevadel taimede algarengul tõenäoliselt 
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kättesaadavad. Odra saagikuse varieeruvusest määras suurima osa aasta ja  mineraalse 
lämmastikväetise (0–160 kg N/ha) kasutamine, vastavalt 31 % ja 34 %. Komposti mõju 
saagikuse varieeruvusele oli väiksem (12 %), ent siiski statistiliselt oluline. Komposti 
otsemõjul suurenes odra saagikus 30–41 %, esimese aasta järelmõjuna kartuli saagikus  
20–32 % ning teise aasta järelmõjuna nisu saagikus 8–17 %. Seega kompost omab 
saagikusele üsna märkimisväärset positiivset järelmõju, mis on ootuspäraselt ajas kahanev.  
Võrreldes väetamata kontrollvariandiga jääb sõltuvalt odra kokkuostuhinnast väiksema 
komposti normi kasutamisel saadav lisatulu vahemikku 90–140 €/ha ning suuremate annuste 
korral on see 110–185 €/ha. See summa peaks katma komposti ostmise ja käitlemisega 
(transport, laotamine jms) kaasnevad kulud. Nii käesolev kui varasemad uuringud on 
näidanud mineraal- ja orgaaniliste väetiste kooskasutamise tõhusust. Järelikult võib eeldada 
külvikorras ka komposti ja mineraalväetiste kooskasutamise sünergiat nii saagile kui ka 
tulukusele. Kompsti kasutamine omas positiivset või neutraalset mõju teravilja kvaliteedile. 
Mahukaalule ja 1000 teramassile mõjus kompost võrdväärselt mineraalse lämmastikuga 
väetamisega, aga toorproteiinisisaldust suurendasid kõrged mineraalse N normid enam. 
Kompsti normi suurendamise vähest efektiivsust ja keskkonnanõuded arvestades tuleb 
soovitada katsetatud komposti väiksemate laotusnormide kasutamist. 
Kuusiku 
Kuusiku põldkatses oli lisaks väetisvariantidele (NPK mineraalväetis; NPK + kompost 13 
t/ha; NPK + vedelsõnnik 33 t/ha) kolm erinevat mullaharimisviisi (pindmine mullaharimine 
8–10 cm; tavakünd 22–25 cm; sügavkünd sügavusega 33–35 cm). Kuna orgaanilised väetised 
viidi mulda igal aastal ühe ja sama füüsilise laotusnormiga, siis kuivaine ja toitainete 
sisalduste varieeruvuse tõttu erinesid taimedele kättesaadavate toitainete kogused aastati. 
Sarnaselt Tartu katsele oli Kuusikul suurim odra terasaagikus 2014. aastal ja ebasoodsaim oli 
odra kasvuks 2013. aasta. Pindmise mullaharimise variandis suurenes komposti mõjul odra 
saagikus 2012. aastal 5,7 % ja 2013. aastal 8,7% ning vähenes 2014. aastal 2,9 %. Tavakünni 
variandis vähenes komposti mõjul odra saagikus 2013. aastal 3,0 % ja 2014. aastal 3,3 % ning 
suurenes 2012. aastal 4,5 %. Sügavkünni variandis suurenes komposti mõjul odra saagikus 
2012. aastal 0,2 % ja 2013. aastal 1,9 % ning vähenes 2014. aastal 2,4 %. Enamikel aastatel 
komposti kasutamine staatiliselt usutavalt saagikust ei mõjutanud. Siiski tuvastati Kuusiku 
katses oluline komposti järelmõju põllukultuuride produktiivsusele. Võrreldes Tartu 
põldkatsega olid Kuusikul saadud väikesed enamsaagid arvestades kaasnenud mineraalväetise 
kasutust ja lämmastiku(huumus)rikast mulda ootuspärased. Järelikult tuleb komposti 
kasutamisel lähtuda nii komposti kui ka mulla omadustest ja rakendatud agrotehnoloogia 
tasemest.  
Komposti vedu ja laotamine 
Võrreldes mineraalväetistega on sama toitainekoguse taimedeni toimetamiseks vaja laadida, 
vedada ja ladustada märkimisväärselt suurem kogus komposti. Kuna komposti laotamiseks 
sobivaim ajavahemik on lühike, on otstarbekas komposti ettevedu ja laotamine teineteisest 
lahutada. See omakorda tähendab sobivate ladustuspaikade leidmist põldude läheduses. 
Arvestades Eesti vihmaderohket ilmastikku, tuleb kaaluda kompostikuhjade katmist. Säärane 
võte vähendab oluliselt toitainete pinnaveega ärakandumise riski. Siinkohal tasub tõsiselt 
võtta sõnniku ladustamisel saadud kogemusi ja arvestada veekaitsenõuetega. 
Nõukatsed 
Nõukatsetes kasvatati nii toidutaimi (rukola, basiilik), suvelilli kui püsililli. Kompostide 
paljususe ja substraatides kasutatud komposti-turba eri vahekorra tõttu oli ka katsevariante 
palju. Suvelilletaimede kasvusubstraadina segus turbaga sobisid uurimisalustest kompostidest 
kõige paremini lämmastikurikkad reoveesettekompostid. Taimede dekoratiivsed omadused 
olid suhteliselt head ka substraadisegudes väiksema (25 %) kompostikoguse ja madalama 
substraadi EC näidu korral. Mõni kompost avaldas õite moodustumisele negatiivset mõju, 
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mistõttu komposti tootja peab paratamatult ka ise panustama taimekatsetesse, et oma 
toodangut paremini tunda.  
Ka madalama kvaliteediga jäätmekomposte on võimalik kasutada konteinerilutaimede 
kasvusubstraadina või selle koostisosana. See oleneb muidugi nii kasutusvajadusest, 
kasvatatavast liigist kui ka komposti füüsikalis-keemilistest omadustest. 
Mõju toidukultuuride saagi ohutusele 
Komposti kasutamisel on väga oluline hinnata ka selle võimalikku mõju toidukultuuride saagi 
ohutusele. Raskmetallide taimede poolt omastatavuse  hindamiseks viidi läbi nõukatse Tartu 
ja Kuusiku katseala mulla ning Jõelähtme komposti erinevate normidega (kompost 100 %, 
275 kg N/ha ja 500 kg N/ha). Kultuurid olid salatkress ja oder „Anni“. Komposti lisamine 
mõjus analüüsitud näitajatele kasvusegudes enamasti seaduspäraselt, st selle abil toiteainete 
kontsentratsioon ja ka pH suurenesid. Kaadmiumi, plii ja vase sisaldus on kompostis küll 
lähtemuldadest suurem, ent komposti lisamine mullale raskmetallide sisaldust oluliselt ei 
mõjutanud. Puhta komposti peal kress ei tärganud. Komposti lisamisel ei ilmnenud 
kaadmiumi, plii, kroomi ja tsingi sisalduse kasvu kressi maapealses biomassis. Komposti 
normi suurenedes on Kuusiku mullal usutavalt vähenenud Cd sisaldus kressis. See näitab, et 
komposti lisamine võib mõne raskmetalli omastatavust lühikese kasvuperioodiga taime poolt 
isegi vähendada. Vähenenud biosaadavust võib põhjendada raskmetallide tugevama 
sidumisega lisandunud kompostis ja vähenenud happesusega. Kõikides katsevariantides jäi 
odraterades toksiliste metallide kaadmiumi, plii ja kroomi sisaldus alla määramispiiri. Isegi 
puhtal kompostil kasvanud odra põhus ei olnud Cd, Pb, Cr ja Cu sisaldus usutavalt 
suurenenud.  
Jätkutööd 
Kompost avaldab mullas mõju mitme aasta jooksul. Sellest johtuvalt tuleks uuringutega 
jätkata. Ka korduva komposti kasutamise positiivsed küljed ja võimalikud ohud ei ilmnenud 
käesoleva uuringu jooksul.  
Parim enesekontrolli meetod komposti ohutuks kasutamiseks on sertifitseerida kompost ja 
seda tootev ettevõte. Vaid see tagab järjepideva kvaliteedikontrolli oludes, kus iga 
kompostipartii võib olla erinevate omadustega.   
 
Käesoleva uuringu vastutava täitjana soovin tänada kõiki projektis osalenud teadureid, 

abitöölisi, üliõpilasi ja doktorante, ettevõtteid, kust komposti saadi ja neid, kus katseid tehti, 

jäätmete taaskasutusklastri liikmeid ja juhtkonda, kolleege rahvusvahelistest 

erialaorganisatsioonidest ECN ja FiBL, ning Eesti Taimekasvatuse Instituuti ja 

Põllumajandusministeeriumi.  

Mait Kriipsalu 
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