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Sooniitude otstarbekohane väetus Eestis

vietuskatsete alusel.

heie senini puutumata seisnud sooniidud,oma väga kehvade 

saakidega,muutuvad aasta-aastalt ikka rohkem ja rohkem meie põllumehe 

huvi keskkohaks .Areneva karjamajanduse seisukohalt väljaminnes ja 

uusi,selle ala arendamise võimalusi otsides,jääb põllumehe pilk esi

joones peatuma oma kehval sooheinamaal.Praeguse aja teaduslikkude 

uurimuste ja katsete abil on selgitatud,kuivõrd tasuv on,oma tööd 

ja kapitali sookultuurisse asetada,eriti veel,kui seda heinamaana 

kasutada,kusjuures vähem tööd,hoolt ja ka vähem riisiko.

Soo kultiveerimise esimesi samme Eesti võib märkida möödunud 

aastasaja alugsest.Tolleaegsed sookultiveerimise tööd seisid peaasja

likult kas soo kuivatamises ehk niisutamises (üleujutamises) kuna 

väetuse küsimus toll ajal veel vähe kõne alla tuli.

"Larstellung der landwirthschaftlichen Verhältnisse in 

hath- Liv- und Cubland11 (1845a) - autor arvab esimeseks sooparanduse 

tööks,tolleaegseis Balti provintses a 165o Rootsi kuninganna

istine poolt Tallinn külje all asuva 6* verstalise soo kuivaks — 

laskmist ja kraavitamist millest hiljem suurepärane heinamaa 

saanud.1).Idsena mainib ta Peeter Suure poolt kuivatatud praegust 

kadriorgu ja Katarina II poolt 1786 a.uuesti ülesehitatava Tartu 

jõeäärsete linnaosade kuivatamist,kuhu hiljem asutatud aiavilja 

aiad,Ka leidnud sama autor 1798 a.ilmunud kaartil saaremaal ida 

osas "Maga soos" ja "Suur samlik soos" suuremaid ja vähemaid 

kra ave (kuni 14 jalga laiad),mis aga osutunud juba kinnikasvks . 

Sama autor leiab 19as.algul tehtavate sookuivendus tööde kohta, et 

neid Ilma mingisuguse plaanita ja 6 a akse,kaevates

kraave ilma languseta ja otstarveta,mis varsti jälle kinni kasvavad. 

Edasi soovitab ta (samas töös lehek .3o9,31o) sarnaseid soid ja 

soostunud maid metsastada,ehk mis raskem läbi vila - lubjata völ 

liiva peale vedada.Muuseas nimetab ka,et Tallinna ja Riia juures 

väetusega sarnaseid maid katsutakse parandada .Lisab aga juure,et 

kõige otstarbekohasem on ikkagi vastuvaidlemata, kas kuivendus,

Darstellung der landw .Verhältnisse in Esth-Liv- und Cur land lehek ,3o3. 



ehk niisutus,tuues näitena Saksamaad kus selle tulemuseks 3 1/2 - 

lo saadud enamsaaki ^.vakamaalt.

Sooniitude väetuse küsimus tuleb teraval kujul esile alles 

19 a.s.lõpul ja 2o a.s .algul.

Suurmaspida j ate juures tekkivatele sookultiveerimise tööde

le 19a.s.lõpul ja ^o.a.£ . 1 andis eriti hoogu väljaspool saadud

tulemused, eriti Saksamaa, kellega meie mõisnikud kõige rohkem 

kontaktis olid.19 a.s .lõpul ilmus Eestisse väljast poolt kultuur- 

tehnikuid (taanlane I.C.Johansen ja t.) kes juba plaanikindlalt 

hakkasid töötama ja maaparanduse eelplaane tegema, 1897 aastal 

asutatakse järjest kasvava maaparanduse tööde edukaks arendamiseks 

esimene maaparanduse büroo,kus valmistati eelplaane ja anti nöu 

maaparanduse küsimustes.

Andmeid 19 a.s.lõpul ja 2o a .s .algul areneva maaparanduse 

tööde ja sooheinamaade kultiveerimise ning väetamise kohta on 1 ei ля 

töös - "Baltische Moorwiesen in Einzeldarstellungen1’^

Tolleaegne sooniitude väetuse küsimus keerleb peaasjalikult: 

kompostl,laudasönniku,toomasjahu ja kainiidi ümber,ilma et mingi

sugusele otsusele oleks jõutud nende tarvitamise vahekorra,kui ka 

maärad< suhtes.Peaasjalikult tarvitati ja soovitati kompostiga 

väetamist ,võttes keskmiselt loo koormat R .vakamaale ning lisades 

sellele juure loo kg toomasjahu ja 216 kg.kainiit!.(1 kott toomas - 

jahu,2 kotti kainiit!).Kompostiga väetamine oli soovitatud eriti 

selleks,et ilma ümber kündmata,vanale kamarale komposti peale 

vedaes,küütud heinaseemnele idanemiseks pinda luua.

• komposti möju arvati keskmiselt 4-5 aasta peale,kuna vahe

peal igaastase väetisena anti mineraalväetist 1 kott toomasjahu ja 

2 kotti kainiiti R.vakamaale.Püüti ka ilma väe tarnata,ainult küllal

dase kuivendusega heinasaak! sooniitudelt tõsta,kuid jõuti varsti 
5) selgusele,et see ei anna tagajärgi.

Sarnases kobamise aj aj argusasutati aastal 19o8 N .v .Sivers*1 

eestvõttel Baltimaade Sooparanduse Selts .1911 aastal algab tegevust 

B.Soopar.Seltsi Tooma Sookatsejaam,mille sihiks,lelda aluseid soode

l)ßaltische Samenbauverband, li v-estländi sehen Landeskulturbüreau und 
Versuchstation Baltische Moorwiesen in Einzeldarstellungen."

2)Baltische loorviesen in Einzeldarstellungen .Bait .Samenbauverb. 
liv-estländischen Landeskulturbureau und Versuchstation lehek 5.

3) -do- -do- -do- lehek .67.



к1г1^^*1т13е ja VäötLT 36 päevil soikujäänud katse-
jaana’otab uut hoogu 1921 aastast peale,millal valiti nüüd, juba eesti

Sooparanduse Seltsi nime all töötava Tooma sookatse jaama juhatajaks tolle 

aegne dotsent ,praegune prof.Dr.agr.L.Kinne. Sellest ajast peale.on kodu

maa soode teaduslise uurimise,kui ka selle tulemuste rakendus küsimusis, 
väga suuri edusamme tehtud.6esti Soopar .Seltsi

v ultuusi puutuvitle kü ü teaduslise

kui ka praktilise elu seisukohalt ja on oma lühikese kestuse peale vasta

mata juba palju küsimusi lahendanud.Ka käesoleva töo koostamisel on tarvi

tada peaasjalikult ainult prof .dr .a/gr .L .Rinne töid sellel alal.

doode kõlbulikkus kultiveerimiseks.

Enne, kui asuda väetamise küsimuse juure peatun lühidalt nende 
Я' »te juures millele rajada tuJ .

3oode, taimekasvatuseks kõlbulikkuse üle otsustamisel,on suure 

tähtsusega soomulla keemiline analüüs ja füüsiline soonulla Ottrimine. Esi* 

mese otsuse soo kõlbulikkuse kohta kultiveerimiseks, , c 

Une uurimine kusjuures kultlve £ bulikkuse üle otsustamisel on 

määravad järgmised asjaolud»
1) Soo liik (madal,körg vöi ülemineku soo)

2) Soomulla kõdunemise järk,

3) mahu kaal

*) mikroskoopilis - botaaniline analüüs

иДо/Soolllk14e valikul,kultiveerimiseks, tuleb esi-
“ Ži-ehk heinsood, kul^ rikka llkl,taime toitainete sul ,

sellega ka vähemate kuludega kuitlveeritav'

Uleminolcucood, Olenedes oma Iseloomust,kas madal soo.

Hood, on juba enam vähem suuremate kulti veerimise kui .

on oma iseloomu poolest tainotottaineto aui

itlasl nende harimine suure töö j ■ all kui .

v1Jeminnes tuleks esijo dalsood ja madalsoo
taolised üleminekusood.

1) l.Rinne . Eestim. soode kõlbulikkus pöllum taimekasv. Ihk.6,7





Uldi selt, eelpooltoodud, andmetel otsustades,on meie 

madalsood valdavas enemsuses kultiveerimiseks soodsa mahukaaluga.

- Mikroskoopilis -botaaniline analüüs. - 

Mikroskoopilis-botaaniline analüüs näitab missuguste 
taimede jätetest soo on tekkinud.L.Hinne1 2 з) 4• uurimustest selgub,et 

umbes 2/3 uuritud soodest oli tekkinud lõikheinte jätetest(Carlcetum) 

järgnevad,pruunsambla-(hypnetum),puujätete(Lignetum) ja lõpuks 

pilliroo jätete (Phragmi tetum) sood.

Seega on Eesti madalsoodest suurem osa lõikheina (Carlcetum) 

sood,muidugi mitte puhtal kujul lõikheina sood,vaid koos lõikheintega 

esinevad pea alati ühe, ehk mitme eelpoolnimetatud taime liikide 

jätted.Märgitakse seda Hootsi Soopan .Seltsi botaaniku Dr .Haglundi 

poolt tarvitusele võetud meetodi järele, - um -lõpuga valitsev 

turbaliik ja teised aktsessoorsed alaliigid -o- lõpulise ladina 

nimega.

- Soomulla keemiline analüüs. -

Keemilise analüüsiga määratakse soomullas leiduvate taime- 

toitainete sisalduse protsent,üksikute komponentide kohta kindlaks, 

millest väljaminnes ja arvesse võttes mahukaalu, võime arvutada iga 

aine hulga,pinna üksuse kohta.

Soomuldade väe tistarvete üle vöib otsustada juba ainuüksi 

keemilise analüüsi andmete järele,arvesse võttes asjaolu,et soo

mullas leiduvad taimede toitained, on kultuurtaimede le seda rohkem 
' / 2)kättesaadavamad,mida paremini on ködunenud soo .

Kui aluseks võtta,soode kultiveerimise kõlbulikkuse ja
3) 

väetistarvete mä ramiseks,Rootsi andmed,mida ka prof,L.Rinne tarvitab, 

siis oleks Eesti soode sisaldus ja kultiveerimise väärtus,üksikute 

ainete suhtes järgmine:

- Tuhk -.

Soomulla tuhasisaldus on madal kui ta on alla 5%

5 - lo% - kaunis madal 

lo -2o% loetakse normaal- 
4) seks,ehk kõige paremaks kultiveerimise mõttes.

1) L.Rinne .E.madals.kölbul.pöllumaj.talmekasvat. lehek .22.

2) L .Rinne .Madalsoo heinamaa fosforhappe vie tus,eriti Eesti fosforilt 
väetisena 1928 a. lehek 8.

з) L .Rinne.Eestl madalsoode kölbul.pöllumaja.taimekasvat .1927a .lehek .16

4) L.Rinne. " " ” " ” 1927a. lehek.24.



prof.L.Rinne poolt uuritud soodest,on 81/ь normaalse vol 

normaalsest suurema tuhas isa Idus ega, kuna ainult 19% on kainis 
x 1)

madala tuhasisaldusega. Seega on meie soode enamus tuhasisalduse 

mõttes kultiveerimiseks soodus.

- Lubi.Ca 0. -
2)Prof.L.Rinne uurimusest selgub,et meie madalsood sisal

davad kaugelt üle 3ooo kg.Caü,kuna 3ooo kg.CaU pro ha. o-2osm.kihis 

on norm,millest vähema sisalduse korral,tuleks sood kultiveerimisel 

lubjata,kui aluseks võtta Rootsis tarvitatavaid norme .

- Lämmastik. N. -

Lämmastiku sisalduse "kohta soomullas,1 ha .kohta päälmises
3) o-2o sm .kihis, oleksid järgmised Rootsi normid aluseks.

8ooo kg. - normaalne

6ooo - 8ooo kg.- peaaegu rahuldav

4ooo - 6ooo kg.- mitterahuldav 

ja looo - 4ooo kg.- madal.
- 3Selle klassifikatsiooni alusel on prof.L.Rinne 1 uurimuste 

järele valdav osa meie madalsoodest,normaalse või koguni suurema 

lämmastiku sisaldusega .Kui arvesse võtta meie madalsoode võrdlemisi 

hääd kõdunemise järku,võime prof,L.Rinne järele suurema osa aoode 

juures ilma lämmastiku väetiseta läbi saada.Soe asjaolu on igatahes 

väga suure väärtusega,arvestades lämmastikväetise karge hinnaga.

- Fosforhape.P205-

Fosforhappe sisalduse järele päälmises o-2osm .kihis ha kohta, 

4oo-5oo kg.Pg05 loetakse Rootsi andmetel normiks,mille juures võib 

väetamisel ainult niipalju anda p2Ü5,kul palju saagiga on ära võetud ja 
4) veega ära uhetud. Kui fosforhappe sisaldus on väga kõrge 1000-1500kg. 

ja rohkem,siis on juba võimalik väetamisel Pa05 kokkuhoidu .meie soid
4) fosforhappe sisalduse suhtes vaadates,võib prof.L.Rinne 1 uurimuse 

põhjal suurema osa soode väetamise juures ainult niipalju fosforhapet 

anda,kuipalju saagiga ära võetakse ja vähema osa juures isegi tunduvat 

kokkuhoidu saavutada Ру0е väetamisel.

1) L.Rinne.Eesti madalsoode külbul -pölluma j .taimekasvat .1927a .lehek .24

2) L.Rinne ti 11 * * lehek .26,27

5) L .Rinne 11 it 11 ” ” ” lehek .28,29

4) L .hirme . ii " ” " ,f lehek .33.



Kasli sisaldus meie soodes on üldiselt väike ja kaali väetuse 

andmine on möödapääsematu soo kultiveerimisel.

Siit ilmneb,et meie soode väetamisel tuleb tegemist teha 

peaasjalikult kahe väetisainega fosfor ja kaali väetisega ja vähemal 

määral 1’л mmastiku ;a .



-Kaali. KgO-

Rootsi normide alusel, võib ilma varu väetiseta K20-68 väetamisel
läbisaada ja ainult niipalju juures lisada,kui palju saagiga ära

vaetakse ja veega se,kul soomulla pealmine o—2osd -kiht

sisaldab ha .kohta 4oo - 500 kg.Kg0.On aga K20 sisaldus väga kõrge 

1ООО-15ОО või rohkem siis võib juba väetamisel K2ü kokkuhoide.

Eesti soode 1 ,,0 sisaldus on võrdlemisi väike .prof ,L.Rinne 

poolt uuritud soode juures on 82,% soomuldade kaali sisaldus v-.nem 

kui 5oo kg .KgO ha .kohta päälmises kihis, 113 juures võib ilma 

varuväetiseta läbisaada ja ainult 7% uuritud soode juures, vöiks 

kaali väetise kokkuhoid könealla tulla.

- Väävelhape -.

Kuna meie soode lubjast saidus on väga kõrge ja S03 

sisaldus väike, siis langeb ära küsimus soid väävelhappe neutrali- 
. 5) seerimiseks lubjata.

Eesti soode eelpool loetletud üksikute taimetoitainete

sisaldust arvesse võttes,võib järeldusi teha väetisainete suhtes, 

mida tuleks tarvitada põllumajanduslikkude taimede kultiveerimisel 

soos .Lubjas isaldus on meie soodes üldiselt nii suur,et lubja -issnine 

soodele ära vib jääda. Ka lämmas til-vüeti s v^ib ära j ääda, toetudes 

meie soode võrdlemisi soodsale lämmastiku sisaldusele, vördlemisi 

hääle ködunemis järgule ja suurele lubjast sai dusele. Kuna lämmasik

mis leidub soos orgaanilises olluses,peab muutuma sslpoeterhappeks 

siis on kindlaks tehtud, et nitzir itseerumise protsess läheb kiiremini 

lubjarikkas eoomullas,soojuse ja ohu vabal juurepääsul, mis ka arusaa- 
stades nitro-bakterite bsusega.Nende omaduste põhjal,peaks 

meie soode 1änmaku tagavarad olema taimedele kättesaadavad,kui 

soopind on korralikult kui venda tuo..

Fosforhapp juures nägime,et meie sood tarvitavad P2õ3 

väetamist vähemalt sarnasel julgal, et tagasi anda saagiga ara vöetud 

P 0F hulka .Vähema osa juures vöiks ehk fosforhappe väetist ka kokku hoida 
2 5 .

1) L .Rinne .Eesti madals .kõlbulikkus -pöllumaj .taimekasv . lehek .34

2) L .Rinne. 1 ii ft 11 lehek.34,35,

3) L .Rinne „ ii и " lehek.35.

4) L .Rinne. ti и и >t lehek .3o,31.



Väetuskatsed ja ne^dc talcr:usecl.

Väe tuskat seid sooniitude 

senini korraldatud peaasjalikult 

prof.dr.agr. L.hinne poolt.

Väetiskatsete sihiks on

, otstarbekohase väetamise kohta, on 

Tooma sookatsejaamas, katsejaama luh

olnud, leida ptstarbekohaseid norme

üksikute väetiste kohta, sooniitude väetamiseks.

Kaali (K,0) kohta oli Tooma sookatse jaamas korraldatud katse 
" ° 1) .. .

kuue aastase kestusega (1922 - 1928.a.) Katses oli võrdluseks

võetud E, 0 normid ,45 kg. 9o kg. ja 135 kg. K20 hektari kohta, peale 

selle fosforhappe väetus üksi ja 135 kg. K,0 norm lämmastiku lisaga 3o 

k= . N pre ha. Fosforhappe väetist anti kõikidele lappidele Ühe palju,-

esimesel aastal 42kg. P °s- superfosfaadi näol ja teistel aastatel 6o

P Or Toomas j ahuna . Lämmas tikku anti Norra salpeetrina.2 5 1
Kui katse tulemusi võrrelda omavahel, võttes aluseks kõige

vähema K,0 normiga ( 45 kg. Ka0 ha.) saadud 6 aasta keskmised saagid 

kujuneb vahekord -des järgmiselt;.

45 kg. K,o ha ----- loo >

д0 if - - - - - lo6,6 )'o

135 и -'«- •- - - - - 1о4,5 ;

135 " h 0+ 3o kg-li -ha. - - 119,9 P

Siit paistab otsekohe silma, et kõige suurema keskmise saagi, kuue

aasta kohta on annud lämmastikku saanud kaali-f osi ae t happ, temale ei 

järgne aga mitte kolge

Y"

. rema ^20 normiga 1a , kg.

Kui nüüd võrdlus aluseks võtta ainult fosfori väetust

saanud lapp, siis on vahekord kuue aasta keskmiste saakide vahel

järgmine1

Silt on näha, et ainult P 0 - ga väetatud lapp on saagis 
2 5

6o kg.P205 ha. - - - -loo

45 kg .Kg0+6o 10 
осм 
A, to 
M ha . -------- 142,6

9o kg .K,0+60 kg *P ha. - - - 152,4

135 kg.К O+6o kg.po ha. - - - 149,4 z®
ö 2 2 5

135 kg.Кü+öo kg.P20b + 3o kg.N-ha»171, 4 ot4: ,0

tugevasti allajäänud, kaali - fosfaat väetust saanud lappidest

1) Lie Ernährung der Pflanze 1928.a. ...lo . ProldrhsRinne



HI

Kuue aasta keskmiste andmete järele, kujunevad enamsaa^id

üksikute väetus normide kohta järgmiselt:

tus

EM

kg .ha

P 0r2 5

119

P 0 + 45 kg.K 0
2 5 ° 2

P 0 + 9o kg.к 0
2 5 2

P 0 +135 kg.К 0
2 b 2

2917 3296 3176

Pr 0( +135kg.KoO+3okgN

4o63

Kõige suurema onamsas gi on annud lämmastikku saanud kaali

fosfaat lapp .Kõige suurema tulude ülejäägi kuludest aga on annud

kaali -fosfaat väetust saanud lapp,kui 1QO annus on 

kui aga võrrelda ainult kaali ffaat väetust saanud

olnud 9 о kg .ha.

lappe siis on

esikohal 9o kg.K 0 -ha. normiga lapp, mitte aga suurema hulga, 135 

kg•Koü ,saanud lapp.

Enamsaakide vahe, 45 kg.K. 0 ja 9о kg.K ü saanud, kaali - 

fosfaat väetusega lappide vahel on 379 kg. kuiv heina ha.,kuna

suurem kaali norm 135 kg. У.^О ei ole enam saaki tõstnud, vaid saak 

on isegi vähenenud, hellest võib järeldada et suuremat normi,135 к

К ü anda,sooniitude kaali-fosfaat väetuse juures,on majanduslikult

kahjulik. 45 kg-K,0 ha, ja 9o kg.К 0 ha. 

kuiv heina ha. See vahe ei ole väga suur

enamsaakide vahe on 379 kg

selle enamsaagi annud (45 kg.K 0 ha .) ja

võrreldes KgO hulgaga, mis 

tekkib küsimus, kas ei oleks

veel vähema kui 9o kg.К 0
2 

sooniidült saada ligikaudu

2 
annusega, kaali -fosfaat

sama suurt enamsaaki .

väetuse juures

prof.dr.agr .L.Rinne jõuab katse tulemuste 
1)

aastaste tulude kalkulatsiooni põhjal otsusela ,

ja keskmiste

et vöiks meie

oludele vastavalt,madalsoo niidule antud, K,0 norm olla 6o -7o kg.

КО -ha kohta

Huvi tundes küsimuse vastu, avanes minul võimalus, katse-

jaama Julia ta j a hra prof .dr agr .L .Rinne lahkel vastutulekul, korral

dada Tooma sookatsejaama madalsoo niidul iseseisvalt kaaliväetus

katset.

Siinkohal tänades hra prof .dr .agr .L .Rinnet , pean aga juba

alguses tähendama, et kindlaid tulemusi sellest katsest ei vöi välja

lugeda , arvestades katse ainult ühe aastase kestusega, kusjuures

endised väetused mida katsealune pind igaastase kaali-fosfaat

1) L. Rinne . Madalsoo-heinamaa kaalivie tusest . Agronoomia Nr .4

1928.a .Ihk. 147 



väetusena on saanud , oma järelmõjuga alguses segavad.

Kuid siiski teatud orientatsiooni võib juba sellegi lühikese 

kestuse juures näha.

Katse kirjeldus. -

Seadsin katse sisse käesoleva aasta kevadel,Tooma sookatse- 

jaama kultuurniidul.36 katselapiga keskmiselt kuni hästi kõdunenud 

madalsool(Hypneto-ligneto-caricetum).Soomulla kihi sügavus oli 

umbes 1,5 - 2 mw Katse pinnalt võtsin keskmise proovi kõikide 

lappide kohta , analüseerisin soomulla ja sain j ärgmised tulemused. 

Päälmises (o - 2o sm.) kihis orgsilist ainet %: Tuhka 14,õ7 3 

lupja - 3,21 3, Fosforhapet - o,16 g, kaalit o,19 jehänmastikku - 2,64 

% ,mis hektarile arvatud 9o55 kg.lupja, 431 kg. fosforhapet, 524 kg 

kaalit ja 89ol kg. lämmastikku , välja teeb. Maapind oli rkatse kohal 

võrdlemisi hää langusega Lh__ 80 sihis . kuivendus olud olid kõikide 

katselappide kohta ühesugused . Kuivendus oli teostatud lahtise kraavig 

4o m. vahe laiustega. Kraavide siht oli perpendikulaarne katse lappi

dele. Katsepind on kauemat aega juba olnud kultuurheinamaa enne katse 

asutamist. Heinamaa eest on hoolitsetud iga aastase väetamise, (kaalil 

fosfaat ) rullimise ja vahel ka äestamise teel»

Sisseseatud katse oli 36 lappi;paigutatud ühte ritta. 

Katse lapi suurus oli 2X5 ruut meetrit. Katse sihiks oli selgitada 

kaaliväetuse otstarbekohast kvantumi sooniidule .

parallelide arv oli 5. Katse oli korraldatud järgmise 

kava järele:

( 1 2 3 4 5 6 7 ) v K , .. . . _
( Õ P К p+k P+~ PT3K— Р+ЗГ+N—) x 5 + 1 väetamata lapp

Siinjuures tähendab ü = väetamata К = Kaaliväetus, P = fosforiväetus

N = Lämmastikväetis (Tschii lisalpee ter)

Analüüsi põhjal oli kaali soolas 4o % K,O

superfosfaadis 17 •,9 r2ob
ja tschiilisalpeetris 15 % N

Võrdlemiseks võtsin Kaali normid ; К - 6o kg.Ko0 ha, 2K = 7o kg.К 0 ha 
' - 2

ja 3 К = 8o kg.К 0 ha. Jt väetise andsin superfosfaadi näol 3o kg



м

PoOr ha kohta. Lämmastik väetust andsin tschiilisalpeetri näol 3okg.

N ha kohta. Soomulla reaktsioon oli pH = 6,4

Väetiste kaalumine ja külv sündis suure hoolega, tarvi

tasin kahekordset etikcttlmlst, kaalumisest peale. Enne külvi sega
sin kaali soola ja superf cEi . Külviks piiasin lapid nööridega ümber 

samuti koristamisel»

Et vana heinkamar tublisti umbrohtunud oli (?j,nthriscus sil

vestris) siis sai esimene kord niidetud 2o juunil ja katselapid üksi

kult üle äestatud ja heina seeme küütud kamara uuenduseks, hektari 

kohta võttes Phleum pratense - 4 kg.,Festuca pratensis - 8 kg., 

Dactylis glomerate 3,5 kg. Poa pratensis - 3,5 kg., МНМВЦВР

Heinakamarat kontrollisin vähe enne teistkordset katse 

koristamist, igal katselapil prof. C.A.weberli metodi järele, 

astmetes 1 -lo taimede esinemise tihedust.ära tähendades.( 1 = 

kaikud, 2 = peaaegu üksikud . .. .. lo ainuvalitsejat

Katse koristatud üldse 3 korda. Esimene kord 2o juunil 

enne kamara uuendamist, teinekord 7 augustil ja kolmas kord 18 

septembeil . .Tschlill salpeetrl külisin 8 juunil.

Saagi katselappidelt kaalusin toorelt ja võtsin proovi 

vihud 1 kg.,mille kuivkaalu järele arvasin katselappide toores- 

saakidest kuivSaaya.

Katseandmeid ümber töötades katseasjanduse nõukogu poolt 

ülesseatud nõudmiste ja aluste kohaselt, sain järgmised tulemused. 

Tegelikud saagid on toodud diagramm Nr. 1 peal korduste 

järele ( arvestatud 3 lõikuse saak ).

Tegelikud saagid on mulla ebaühtluse mõju kõrvaldamiseks 

vastavalt ümber arvutatud.

Arvutatud saagid, (diagramm N.2) .

P К P+K P+2K P+ 3K P + 3 К + N

1 kordus 5,66 (5,84) 5,6o 6,13 5,8o 5,5o

2 ii 5,o8 5,31 5,42 5,85 5,51 5,44

3 tt (5,47) 5,o8 4,98 5,49 5,56 5,59

4 ii 5 o3 5,13 5.01 (5,lo) 5,7o 5,93

5 ii 4,77 4,92 5,19 5,39 5,41 5,77

Keskmine 4,98 5,11 5,24 5,71 5,6o 5,61







и.

Klambritega märgitud lapid on arvutamistest kõrvaldatud dia

gramm N.2 põhjal .

s а а к i de võr diustab el_.

*______ . -

Väetus viis aritm . keskm. Aritm .keskm .keskm.viga
kg. cЛ m m%>

P 4,96 lo2,4 1 ± o.o7 1,33

К 5,11 105,4 1 + 0,08 1.57

P+K 5,24 lo8,oi 1 _ 4,o;12 2,27

P+2K 5,71 118,6 1 ± 0.17 2,98

P+3K 5,6o 115,5 1 + o, o7 . 1,23

P+3K +N 5,61 115,7 1 + o,lo 1.85

Mõõtlapp väetarnata 4,85 loo, 0 1 + o,27 5,51

Saakide vördlustsbelist on näha, et kõige suurema saagi on armud 

kaali - fosfaat väetust saanud lapp, kus KgO on antud 7o kg. ha 

kohta. 80 kg. К 0 antud hektari kohta ei ole enam saaki zöstnud , 

vaid veel vähe lange tanud, Samuti ei ole katses lämmastik mõju

avaldanud.

Mispärast lämmastik mõjuda pole suutnud , võib ehk selle 

ga seletada, et varsti peale lämmastiku andmist sai kamara uuendus 

läbi viidud ja noored arenevad heintaimed kuigi nad lämmastikku

kasutasid,ei jõudnud selle aja jooksul vastavalt saagi massi tõsta.

Katse andmetel kujuneksid saagid järgmiselt;

P К P+K Р+2Г P+3K P+3K+ _______________

Saak kg. | 498o 5110 524o 5710 56oo 561o

Enamsaak kg.
t 13o 26o 39o 86o 75o 76o

Nagu katse kirjelduse algul sai tähendatud, ei või selle 

katse tulemustega arve state s, tema lühikest kestust ja sellel aastal 

läbiviidud kamara uuenda 1st tähe lepanne s, teha mingisuguseid kind

laid järeldusi. Praegused andmed näitavad küll, et kõige suurema 

tulude ülejäägi annab 7o kg .K ,0+30 kg-P2Os ha kohta väetust saanud





a n a 1 Ц ц of. ö .a • /.eber'i järele ( esinemise sagedus 1

KatselappideN.N 1 2 S 6 7 8 9  lo 11 12 13 14 15 16 17 18. 22 23 24 25 26 27 28 29 3p^3 2 33, 34 3536

Phleum pratense 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 3 2 2 4 3 2 2 3 2 4 3 3 4 ■4 4 2 2

Festuca pratensis 7 7 6 5 6 6 5 4 6 5 6 5 5 6 7 4 5 5 6 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4

Dactylis glomerate 4 3 3 3 3 4 4 5 3 4 5 5 6 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 4 3 4 3 5 5 6 5 6

Poa pratensis 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 ' 6 5 5 4 5 5 2 3 5 4 3 5 5

Poa trivialls 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 5 6 8 6 3 4 5 5 5 6 6

Festuca rubra 3 3 4 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 5 4 6 6 3 6 3 7 7 7 6 6 6 6 6 7 6 7 6 6

Alopecurus pratensis 2 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1

Trifolium repens 7 3 2 4 3 3 3 3 2 2 1 2
4

1 1

1

2 2 1 1 1 3 2

Anthriscus silvestris 6 7 8 6 5 5 5 4 4 7 7 5 6 4 3 4 4 6 5 7 5 6 6 5 4 5 8 8 3 3 2 2 «

Humex crispus 4 3 5 3 4 3 2 2 2 2 1 3 1 3 1 4 2 1. 4 8 53 2 2 5 2 2 4 5 2 2

y gonum aviculare 2 1 1 1

ranunculus acer 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2

geum rivale 3 3 1 2 2 2 3 2 4 2 3 2 3^ 3 2 2 ; 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2

Filipendula ulmaria 1 2 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1

Prunella vulgaris 1 1 1 2 2 2 2

inter a 2 1 2 3 1 1 2 2 12 2 12 2 1
Latyros pratensis 3 2 1 1 1

Potentilla anserine 1 1 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1

Valeriana officiqnalis 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 4 4 3 2 2

Achillea millefolium 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 I 2 2 2 1 2 2 -11
\ 3 6 5 6 7 6 6 6 7 6 7 6 5 5 6 4 5 5 3 5 3 2 1 2 2 ’2 2 2 3 3 1 2 2

leontodon autumnale 1 2 1 2 3 6 5 6 6 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2

Cerastium arvense 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1

Plantago major 1 1 1 1 - . 1 1 1 1
Luzula multiflora 1

Ecuisetum heleocharts 1 1 1 1 1 1 1
Equisetum arvense 1 2 2 3 1 2 2 2 111
'Bäronica srpylifolia * 1 1
Rhynantus minor 1

Bromus inermis 1 1

Phalaris arundinaceae 2 2 2 12 1 13 2

- —
(
1- 1 1 • 3 1 3 4 т 3 4 3 2 3 4 3

Tussi Iago farfora
Carum carvi
Epilobeum roseum
Campanula patula
Crysantemum leucantei .urn

Rumex acetosa 
Cirsium arvense
Urtica dioeca 

{
Carex Flava
Viele cracca 
Frageria vesca
Polygo n\um pers

-olcus lanatus

1 1
2 2
- 1

1
1
1
1
1
2

2 2 2 1
- -2 i

12-24
111-1

3
4 3 2 4 4 4 2 2

1 - - 2 - 2 - 1

1

1 - - - -
- 1 - - -
-111 1

- 1 - - - -
- - 2 - - -
2 112 2 2
- - - - 1 - 
- - - - - 1

1
1

2 2 3
- - 1
- - 2

2
11-4 
- - 1 I 
- - _ J

-11
11- 1 2 2 3 2 1

1



katselapp ,kuid katse kestes pikemat aega võivad vahekorrad hoopis muutuda 

Sellepärast arvan siinkohal katse tulemuste põhjal tasuvuse kalkulatsiooni 

teha, olevat liiga varajase.

Üldiselt võib aga ära märkida et kaali - fosfaat väetise 

juures norm 7o kg. K,o ha näib küllaldane ja kindlasti tasuvuse piiri

des olev ,et sooniidult rahuldavat saaki saada.

Keskmiste saakide kohta hektarilt, peab tähendama,et need

võiksid suuremad olla,aga et hoinkamar katse asutamisel vördlemish 

vähe sisaldas väärtuslikke heintaimi ja nagu kindl ks on tehtud, et niida

rohkem heinkamar sisaldab väärtusli-i-a e
1) 

võimalik väetamisel saavutada,

heintaimi seda suuremat saaki on 

on arusaadav ka katsetulemusena 

ainult võrdlemisi rahuldavad keslmised saagid.

Fosforhappe väetuse kohta sooniitudel senini pöldkatseld 

pole korraldatud,mis annaks aluseid,ots tarbekohase rosrorhappe annuse 

määramiseks sooniitude väetamisel .Sellepärast tuleb tähele panna 

väljamaal toimetatud uurimusi ja meie omi kogemusi sellel alal, et 

enam vähem otsusele jõuda missugusel määral fosforhappe väetus meil 

vöiks tarvitusele tulla.
2) . . ...

B.Tacke järele, on tarvis iga looo kg. kuivheins saagi 

saanisokshokterlit, anda 6,5 kg.P ha kohta aastas. Kui võtta osk- 

iseks saa iks 5.5oo kg, kuivheina hektarilt siis oleks väetamisel tarvis
3)

Z
2 ° .

2o -25 к .P 0 ha kohta, kui varuvietist tarvis pole.
2• .........
neid andmeid ja prof .dr .agr L.Rinne poolt tegelikkudele

põllumeestele soovitatud normi, 1,5 kotti 2O/b -list superfosfs tl .

3o kg.Po0p ha kohta
<• и

aluseks võttes,

p 0 juure ha. kohta missugune norm, 
2 5 /

peaks andma küllalt rahuldavat saaki

vöiks esialgu j Se da peatuma о kg. 

tarvitatud koos kaali väetusega 

meie sooniltudelt. Seda näitavad ka

nrof.dr.agr.L.Rinne poolt korraldatud väetuskatsed tegelikkude soo
4) ... 1

harijate juures järgmise kava järele.

1 2 3 4_______5_— - K+p K+p+H

Katsed olid korraldatud nelja sooharija juures Eesti Sooparand. -eltsi 

Instruktorite järelvalvel.Väetiste normid olid 9o kg-a0 ha ja 36 kg.

P,o, ha. katsete tulemuseks oli et kaali - fosfaat väetist saanud 

heinamaa andia keskmiselt ha . kohta tulude ülejääki 43,84 Krooni, _

1; mil'll .17- ~ "ulnär. - tõõg-7 kcahanemi sest väe tus e puudusel .E.S.P.S.t.v1l1-

%,BTamagötkczad4t.9mo4.x.Rtöšduf.Hadaksalafhvafuf3Afw.u 



ainult fosforhape väetust saanud, heinamaa köitest 14, u9 . r. kuna 
kaaliga väetatud, heinamaa 8,32 Kr, ISha. koi £ 7

Kõiki eelpooltoodud arutlusi katsete üle kokku võttes -peab 

tunnistama; kultiveeritud sooniitudelt rahuldava 

neid vähemalt kaali fosfaat vaatusega väetama:

Lämmastiku tarvitamise kohta sooniitude väetamisel 

vaatame lähemalt prof.dr.agr.L.Rinne poolt,Tooma sookatse jaamas 

korraldatud lämmastiku väetuse katse tulemusi. Katse tulemustest 

näeme ,et kõige suurema tulude ülejäägi kuludest annab ainult 

kaali - fosfaat väetust saanud lapp,nimelt 96,44 I r. sellele õige 

lähedal tulude ülejäägi suhtes , seisab 3o kg.N. ha kohta 11sa- 

saanud lapp - 94,74 kr . kuna vähem lämmastikku saanud lapid 2okg. 

N a ja lo kg. 1 ha kaugemale maha jäävad, kalkulatsioon on tehtud heina 

hinna juures 6,25 senti kilogramm ja väetistel on võetud katse kestuse 

aja\ keskmised hinnad.
Samased tulemused, о ^eelpooltoodud kaali katse .juures, 

kus samuti 3o kg. lämmastikku saanud katselapp tulude ülejäägi 

suhtes.ainult kaali fo ust saanud lapist,v< g

taha jänb—.

Ülaltoodust võib otsustada:

1) Lämmastiku väetust soonildule andes,koos kaali - 

fosfaat väetusega, tõuseb küll keskmine saak soo heinamaalt, kuid 

langeb tulude ülejääk kuludest.

2) Kõige suuremat tulude ülejääki kuludest annab so0- 

niit,kui väetuseks tarvitada kaali- fosfaat väetust.

3) Kahte eelmist punkti arvesse võttes ja tihelepannes 

meie pöllupidajete tegevuskapitali puudust, võiks sooniitude väeta

misel lämmastik ära jääda, pealegi kui lämmastiku hää kasutamine 

taimede poolt ka teatud määral N ilmastikust oleneb.^

Kõikidest eelpooltoodud katsetest kokkuvõtet tehes 

loetlen siinkohal tulemused mis kõikide senini kestis korraldatud 

soonlidu väetus katsete juures ühised on.

1) L.Hinne. Madalsooniidu lämmastiku väetuskatse Tooma sookatse j aamas 
' 1922 - 1927.a. katseasjand. nõukogu toimet, n.6.Ihk.5,7

2) L .Rinne . Maadalsoo heinamaa kaalivietusedt , Agronoomia N .4. 1928.a. 
Ihk .N .147.

3) A.R. to-ö



1) Sooniitude väetamisel peab tarvitama vähemalt ssl1 

fosfaat väetust , et sooniidu saaki rahuldaval kordusel rioida.

2) hui kultuur niidud madalsoos kannatavad väetuse puuduse all 

kahaneb kiiresti väärtuslikkude heintaimede hulk hoinkamaras, 

käsikäes üldise toodangu langusega.

3) Liida rohkem heinkamaras esineb väärtuslikke heintaimi 

seda suuremat keskmist saaki on võimalik heinamaa väetamisega Uhtlaste 

oluoe ia üntlase väetuse juures kätte saada . Ühtlasi on see hein ka
2) 

parema iseloomuga ja toiteväärtusega.

4) kida parem sooheinamaa kamar ,tähendab mida rohkem ta 

sisaldab väärtuslikke heintaimi ,seda suurem on üldiselt väetuse 

mõju ja seda suurem on ühtlasi väetusega saadud enamsaak, «ör reldes
2) 

väetamata jäänud sooheinamaaga, 

5):.ui sooh •

ehk P 0 -ga langeb keskmine saak ja ühtlasi kaovad heinakamarast
2 5 3)

väärtuslikud heintaimed.

6)Köipe suuremat tulude ülejääki kuludest, sooniitude 
. 3)1)

väetamisel ,on saadud kaalifisfast väetusega.

7) Lämmastiku juurelisamisega kaalifosfaat väetusele soonii

tude väetamisel ,on küll võimalik tõsta sooniidu keskmist saaki, 

kuid tulude ülejääk kuludest, on ainult kaali - fosfaat väetusega
1) 

väetamise juures suurem

8) Kaalifosfaat väetusena , meie soode iseloomu arvesse

võttes, vöiks esialgu tarvitada 3o kg.P,0g ja 7о kg. Kg0 hektari 

kohta, et saada küllalt rahuldavaid saake ja nagu loota võib, ka 
. 3)

kõige suuremat tulude üle j а:.kii Kuludest.

1) L Hinne . mädalsooniidu lämmastiku väetuskatse Tooma sookatse 

jaamas 1922 -1927 .a. xatsoasj löuk .toi. .Ы.6.Ihk.7.

2) L.Rinne Sooheinamas toodangu kahanemisest väetuse puudusel.

E .sooparand. Seltsi teated vlllja IX Ihk.13

3) L.inne gadalsüo heinamaa ksalivie tusost. Agronoomia I , 1928 .r .

Ihk. 147 .



Väetus küsimusele lähemale tulles,peatun lühidalt üksikute %0 

vi tl ssinete, nende mõju ja omaduste juures.

- Fosfor väetised. -

^^erhagfaat .Superfosfaat saadakse fosforiitidest ümber

töötamise läbi.Et fosforiidid võrdlemisi raskesti sulavad,siis ■ 

koheldes neid kangete hapetega,töötatakse fosforilt ümber kergesti 

sulavaks superfosfaadlks.Superfosfaadl pg05 sisaldus on mitmesugune 

alates 13 - 14^-ist kuni 18-2o^-ni .Eesti turul olev superfosfaat on 

enamasti 18 - 2o /и -se P20g sisaldusega.

-^oom^sjahu^ seda FosforhapE väetist saadakse rauatööstuse 

Kõrvalproduktina. ca0 ja dolomiidid seo va ^(rauast vabaneva fosfori ja 

1sainenomungile, toomas jahu nime all.

Fi-of . Buschmanni ) järele sisaldab toomasjahu 17 % Pgo, , 38 - 58 s

Jaü peale selle Mg0,Al203 ja Siügkuni 1,5 %. Viimasel ajal on toomas

jahu lahustuvus! püütud tõsta,liiva näol S102 juure lisades.

Toomasjahus on P205 - 1 .

2 /o sidrunhappes .

Fosfori11jFosforiidi lelukolti on väga paljudes rll .

Kõne alla võtan siin ainult Eesti fosforiidi / Lt

isaine.Fosforiidi P2o5 sisal tl_

olevas rikastatud fosforiidis (liiv eraldatud) 28-3o %. p2o6 on 

fosforiidis raskesti lahustuv,lahustub 2# sidrunihappes.

1 1 1 I vate väetisainete

omadusi , võib otsustada, et suport L antu p o, _ q

lahustuv ja teda on otstarbekohane tarvitada küllalt köduner г o- 

muldade juures .

loomasjahu« on ,0, talt del а,кц1.

sellegi pärast osutub ta , sQodel laeäranls

lubjakehvadel ja vEhoködunenud soodel.Samuti otstarbekohane on toomas
jahu tarvitada P2o6 - varS- IeMa plkaldast lahustuMat arveaae

' ■ ca1aoodo kõlbulik.pBllumajand taimekasv.Ihk,3o .31

2) Prof .Buschmann. Kultura bolot. lhk-14o,141.



võttes, tuleks toomasjahu anda sügisel, et ta mõjuks juba esimese
1 1)

heinasaagi peale .

Fosforiidis on Po0b fosforväe tl s test kõige raskemini taimedele

kättesaadav. Fosforiiti võib eduga kasutada hapu reaktsiooniga

muldade juures kus Pg0^fosforiidis on taimedelt iK « )

ja lubjavaeste muldade juures.

Fosforiidi otstarbekohase käsitamise kohta on põhjapaneva

tähtsusega prof. ь. Rinne poolt Tooma sookatsejaamas korraldatud 

katse Eosti Fosforiidiga ' • Katse tulemustest selgub , et 1; Kesti 

fosforiiti võib kasutada soos väetisainena,kui soomuld selleks

küllalt hapu iseloomuga on. Sel puhul muutub ajajooksul kolk fos

foriidis leiduv i-O, hulk taimedele kättesaadavaks. 2) peenimalt 

jahvatatud fosforiit mõjub paremini. 3)Fosforlidll on peale otse

kohese mõju ka tugev järelmõju. 4) Väetamise esimesel ja teisel 

aastal on fosforiidi mõju väiksem,kõige suurem - kolmandal aastal. 

5) Kui anda P,.ür - superfosfaadina ja fosforiidina ühepalju on 

mõlemate järelmõju keskmiselt 5-e aasta jaoks ühesuurune.

6) Et juba esimestel aastatel saavutada Eesti fosforiidiga rahuldavat 

saaki, tuleb teda tarvitada alguses suuremal hulgal ,7)Kul soomulla 

hapesus ei ulatu väga neutraal punkti ligi,kuni pH = 6,69,kasutavad 

taimed veel võrdlemisi rahuldavalt Eesti fosforiiti väetisena.

Hapesuse vähenedes = 6,93 ) ja lubjasisalduse tõustes tlangeb

Eesti fosforiidi väetuse mõju silmnähtavalt.

1) Prof. L.Rinne. Madalsoo heinani .f osf orhappe väetus eriti Eesti 
fosforiit väetisena. Ihk .9 .

2) Prof. L .Rinne .madalsoo heinam. f osforhappeväet • eriti Eesti 
fosforiit väetisena.



Kaali väetused.

Kaali väetustena on meie turul liikumas kaalisool ja kainiit.

Kaalisool sisaldab keskmiselt 40# K^O ja on kergesti sulav. Kainii- 

di sisaldus on keskmiselt 13# K2O.

Kaali väetiga soid väetades peab silmaspidama asjaolu, et soomuld 

halvasti absorbeerib kaalit ja suur osa kaalist, mida taimed oma kasvuperioodi 

dil ära ei kasuta, uhutakse dreenivette ja läheb täielikult kaduma. Soo- 
mulla absorbeerimise küsimust on uurinudHj. v. Feilitzen Rootsis /Lüsi- 

meetrites korraldatud katsega. Katse tulemused näitasid, et 4 aasta keskmis

te andmete põhjal läks K,O soomullast väi jauhtumise teel, antud täisväetu- 

sest kaduma: Põld Heinamaa
1. Taimekasvu ajal 35,1 kg 29,0 kg
2. Muul aastaajal 53,3 ” 48,2 ”

Kokku aastas 88,4 kg 77,2 kg
Need andmed sunnivad ettevaatusele kaali tarvitamisel soos, iga

kg K,O mis dreenivette uhtub on puhas kahju. Ühtlasi paistab et pikema 

arenemlseajaga taimed (heinamaa) paremini ära suudavad kasutada kaalit 

kui lühema kasvu ajaga taimed (põld).

Lauda sõnnik.

Oma hää mõju poolest taimekasvule juba vanast ajast tuntud väetis- 

ainet - laudasõnnlkut - leiame ka eeimeste väetisainete seast, millega on 

püütud sooniitude väetis tarvet rahuldada. Tulemused on jaatavad, täh. ka 

sbbs võib laudasõnnlkut eduga kasutada, kultuurtaimede väetamisel. Kulö 

võrd otstarbekohane ta selleks on, selle üle tuleks otsustada ökonoomiliselt 

seisukohalt.

Kui võrrelda sooniitude väetlstarvet üksikute väetisainete suhtes,

laudasõnnikus leiduvate väetisainete vahekorraga, missugune Wolff*i1 2lndme-

tel on:
lämmastikku 
fpsforhapet

ja kaalit

N keskmiselt 0,55#
P205 M 0,25#
Kg0 ’’ 0,70#

Siis ei saa meie,ainult laudasõnnlkut andes, kõiki taimede tarvi

dusi üksikute väetisainete suhtes ühtlaselt rahuldada.
Kui võtta aluseks sooniitude väetlstarvet P205 suhtes (30 kgr

P205 ha) ja laudasõnnlkut anda niipalju, et saavutada nlmet. P2°5 normi 

(30 kg) tuleks hauda sõnnikut anda keskmiselt 12000 kg pro ha. Sarnase 
laudasõnniku hulgaga anname ühes fsforhappega ka 66 kg lämmastikku - N ja 

84 kg KgO, kuna meie madalsoo niitude keskmiseks K20 väetisnormiks võiks 
0118^70 kg K20 pro ha. Et soomuld halvasti absorbeerib K,0, siis võib oletada, 
et suur osa K20 mida taimed oma kasvuperioodil ei suuda ära kasutada, asjata 
kaduma läheb.
1) L.Rinne - Madalsoo heinamaa kaaliväetusest. Agronoomia nr.4 1928, lk.142 

Märkus. Et vastav Rootsi kirjandus keeld suhtes kättesaamata, tarvitan 
andmeid prof. L.Rinne töödest.

2) Põllumehe käsiraamat I lk.174.



Kuna meie sood üldiselt lämmastiku rikkad on ja enamasti lämmas
tikuga väetamist ei vaja- oleks lauda sõnnikuga üksi sooniitude 

väetamine ebakohane pealegi,kui meie põllud kannatavad orgaanilise 

väetuse puuduse all ja teda sellekski otstarbeks meie majapida

miste! kaugeltki ei jätku.

Pealegi tuleb arvesse võtta asjaolu,et laudasönnikuga 

sooniitusid väetades, satuvad sinna mineraalmaa umbrohud,mis 

soos kiiresti levivad ja soonil tudele, iseäranis heinkamara sisse- 

esseseadmise esimesil aastail, saatuslikuks võivad saada.

Juhusel aga,kui soomuld on vähe kõdunenud,tuleks vähemalt 

kultiveerimise esimestel aastatel siiski tarvitada laudasõnnikut, 

arvestades veel tema bakterioloogilise toimega.

Huvitavaid andmeid orgaanilise väetuse mõju kohta soos 

võib anda tulevikus,praegu Tooma sookatsejaamas käimas olev katse, 

• komposti ja laudasönnikuga.

Kompost.

Kompostiga sooniitude väetamisel tuleb väljaminna samalt

seisukohalt, kui laudasönniku juures .Kui võtta lähtekohaks

prof .Seelhorsti poolt Groningeni katsejaamas saadud analüüsi andmed, 
2) 'komposti kohta ,väetisainete sisalduse suhtes,siis sisaldab kompost

keskmiselt:

lämmastikku - N keskm. o,41 /

fosforhapet P2°5 " 0,66

kaalit к2о ” o,58 9

ja lupja CaO ” 1.68 %.

Et sooniidu fosforhappe tarvet (3okg.ha) rahuldada tuleks

komposti anda keskmiselt 45oo kg.pro ha.sellega oleks antud

ka 18,4 kg.N,26,1 .kg,K2 0 ja 75,6 kg Cao .
3)

Eesti soode luoja ja lämmastiku sisaldust silmas pidades, 

oleks mõlemate nimetatud ainete andmine soonildule ülearune,K,O 

tuleks aga juure anda .Et majapidamises,väetamisel kokkuhoidu

1) £ .Rinne.Eesti madalsoode kõlblikkusest põllum .taimekasv.lehek.29

2) Seelhor st .Handbuch der iloorkultur lehek 258.

3) L.kiine .Eesti madalsoode kõlbulikkusest pöllumaj .taimekasv .lehek .29
ja 26.
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saavutada ,eriti kalli kalli väetuse suhtes, tuleks kompostiga esi

joones mineraalmaade orgaanilise väetuse ja lämmastiku nälga kustutada.

Muidugi juhtumisel kui soomuld vähe kodunenud , on komposti 

tarvitamine soo kultiveerimise esimestel aastatel оtstarbekohane,tema 

kõdunemist edendava ja bakterioloogilise toime pärast.

- Sooni itudev ä e t a Cl i n e  -

On valitsenud omal ajal arvamine, mis praegugi tegelikkude 

põllumeeste seast kadunud pole , et soode kuivatamisega üksi on võima

lik neid kultuurheinamaadeks muuta. Tegelik elu aga, ona alati näida

nud , et ainult korraliku kuivendusega ,kui meie väetuse ärajätame, 

heinasaak sooniidult veel vähemaks muutub kui ta enne kuivendamist oli .

Nagu sissejuhatavas osas tähendatud , oli sarnanae arvamine 

18 aastasaja lõpul ja 19 as algul , kl & —-------- —
1) 

hakati tegema sooharimise alal, tolleaegsete sooharijate keskel olemas. 

Ka üks aastasada hiljem 19. astas. aöpul ja 2o . astas. algul võib leida 
2) 

mõningaid katseid soid aimult kuivendusega ilma väetamata parandada. 

Isegi veel praegu võib sarnast arvamist kuulda põllumeeste ringkonnast, 

kes senini asjast eemal olnud.

19 .aastas, viimastel aastatel ja 2o astas. alul tungitakse meil 

juba asjale lähemale . Sooheinamaade väetamise küsimus muutub põnevaks, 

iseäranis selletõttu, et meie suurmajapidamiste vahel sooniitude hari

mises ja väetamises lekkis teatud määral võistlus. Püüti teistest 

ilusamaid heinamaa pindasid soetada ja suuremaid saake saada . Kollajal 

oli laialt tarvitusel sooheinamaade väetamisel - kompost lineral 

väetisena tarvitati kainiit! ja toomasjahu , kuid vähemal määral ka 

fosforiiti .

Kui vaadata tolleaegseid väetuse norme mida tarvitati soo

niitude väetamisel siis saame järgmised arvud:

loo koormat komposti R.vakamaale . kui võtta keskmiselt koorma kaaluks 

4oo kg. siis teeks see 4o.ooo kg. vakamaale ehk 1o8.oookg. ha.
l)x 

belles komposti hulgas prof. Seelhorsti järele peaks olema

442,8 kg.N, 712,8 kg. P,0g ,626,4 kg. K,0 ja 1814,4 kg. lupja, 

kui siia juure arvate mõnede poolt tarvitatud kainiidina ja toomasjahu- 

na antud väetiste hulk, 25kotti kainiit! vakamaale ehk 7o kg. К О ha

x l)^rof. Seelhorst. Handbuch der Moorkultuur Ihk. 268

3) Baltische Moorwiesen in Einzeldarstellungen. Balt. Samenverband .u s к 
Ihk .75.

1) Darstellung der Landwirtschaf tl Verhältn .in EsthHiv- und Curland 
lhk.3o9,31o

2) Baltische Moorwiesen in Einzeldarst .Bait, Samenverband u.s.h lhk.67



ja 1 kott toomas jahu R.vakam. mis teeb 4o,5 kg. P,Os ha siis saa- 

rinne hektari kohta esimesel aasta!

442,8 kg. lämmastikku, 753,3 kg. fosforhapet ja 696,6 kg. kaalit, 

peale selle lubi. Nagu siit näha on need kvantumid hiigla suured 

vörreldes meie praeguste tarvitatavate normidega. Järgmistel 

aastatel antav kunstuäetise norm vastab umbes praegustele, nimelt 

4o,bkg. P 0 ja 7o,2 kg. E 0 ha kohta.
2 b 2

Keskmised daagid sarnase väetamise juures, ei ole aga 

sugugi vastavalt nii suured, võrreldes praeguste keskmiselt ha 

saadavate saakidega . Tolleaegne keskmine saak oli loo- 12o pd.
1)

kulvhelna R.vakam. mis teeb kg. ha kohta 432o -5184 kg. Sama 

suur väetuse armus järgnes 4-ja aasta pärast jälle ühes kamara 

uuendamisega. Kamara uuendamist toimetati järgmiselt:

Veeti kompost peale, äestati ja küliti heinaseeme ning rulliti. 

Kultuurheinamaade asutamisel toimiti samuti.

Feale kuivendamist veeti kompost peale ja äestati kevadel keltsa 

päält pind mustaks,rulliti, anti kunsväctis,külvati heinaseeme 

ühes kairaga ja rulliti teine kord. Umberkündmist ei eelistatud. 

Sarnasel kujul asutatud uus heinakamar , kus endine kärner mitte 

täielikult ei hävitatud ümberkündmise teel, peab loomulikult 

hajällma pindadest mis oraegusel ajal enne põhjalikult 

ümber küntakse , eelviljadega soopinna ködunemis järku soodsamaks

tehakse ja korralikult väetatakse.

Praeguse aja sooniitude väetus küsimus on tihedalt seotud 

sooniitude eest hoolitsemise ja harimisega.

Üks asi mis iseäranis veel tähtis on, see on heintaimede 

tundmine. iga sooharija peaks niipalju heintaimi tundma, et ise 

vöiks jälgida muutusi sooniitude heinkamaras ja õigel ajal oskama 

vastavaid abinöusid tarvitusele võtta, et seda muutumist mitte 

lasta majandus11selt kahjulikuks kujuneda.

ga eelpool toodud, katsed on näidanud .väheneb sooniidu 

saak . väetuse puudusei.kaovad väärtuslikud heintaimed.,sooniidu
* 3) 7

heinkamarast Samuti langeb saak ja kaovad väärtuslikud heintaimed 

ühekülgselt, kas ainult kaali ehk ainult fosfor±=happega
<4) 

väetamisel Sellega on puuduv ehk puudulik (ühekülgne ) väetus

1) Baltische Moorwiesen In Einzeldarst . B.Samenvern.u.s .h.Uik.75

2) -do- " 5

3) L.Rinne Sooheinamaa toodangu kahanem. väet. puudusel.
s.s. par.s-i t.8 ja 9 lhk.13

4) Madalsooniid . kaa 11 v .Agronoomia к.4 Ihk.147



kahekordselt kahjulik vähendab heina saaki ja muudab ka selle 
kvaliteedi halvemaks. .
Tarvitades aga sooniitude väetamisel vähemalt kaali-fosfast 
väetust ja kui sääljuures muidu korralikult sooheinamaa eest 
on hoolitsetud on väetuse mõju silmnähtav. Ühes saagi tõusuga 
tõuseb ka heinas väärtuslikkude heintaimede hulk,muutes saaki 
kvaliteedilt kõrgemaks. 
TTagu juba katsete tulemuste juures nimetasin,võib lammastikväetus 
sooniitude väetamisel ära jääda.

Kui aga kõdunemise järk on võrdlemisi madal, sifis on igatahes 
soovitav lammas tikvietust anda, laudasõnniku ehk komposti näol.

Sõnnik ja kompost edendavad soomulla kõdunemist ja nendega viime ka 

bakterid soomulda .

Et senini korraldatud väetuskatsetes madalsoo niidul, kõikide

katsete juures, kolge suurema tulude ülejäägi kuludest on annud kaali- 

fosfaat väetust, saanud lapp, tuleks реъшпа jääda kaali-fosfaat väetuse

juur? kuituurniitudel madalsoodes. Esialgu soovitatavad normid, mida

teiste, ku(t uurniidu eest hoolitsemise võtete ga .käsikäes tuleks tarvi

tada, võika katsete põhjal olla 30 kg P205 hektarile ja 70 kg K,O 

hektarile (1,5 kotti 20% superfosfaatl, ehk 2 kotti 15% toomas jahu ja 

1,75 kotti 40% kaalisoola ha) P20| väetist andes Eesti fosforiidina 

tuleb tarvitada suuremat hulka, et juba alguses saada küllalt rahulda

vaid saake. Peab aga silmas pidama et fosforilt on kasulik tarvitada 

hapude muldade juures. Võib aluseks võtta prof. dr. agr. L.Rinne poolt 

toodud kombinatsioonil) Eesti fosforiidiga väetamsel, nimelt esimesel 

aastal 100 kg PgO^ fosforiidi näol ja 20n kg P205 superfosfaadi 

näol ha. Järgmisel aastal ainult 10 kg P205 superfosf i ? di näol. 

3-dal aastal jääks P205 väetus ära ja 4 aastal, nüüd ainult fosforiidi 

näol 100 kg Po0g ha ja edaspidi Ikka iga 3-e aasta järele 100 kg 

?2°5 ha. Kaaliväetust tuleb muidugi Igal aastal anda. Et teha kalku

latsiooni sarnase kombinatsiooni tulukuse kohta toon tänavu aastased 

kunstväetiste suurmüügi hinnad arvatud kunstväetises leiduva puhtväetise

üksusele.

eriti E.fosforiit

Kunsväetis 100 kg hind ?205 ehk K,0% 1 kg P205 ehk
КГе 1 kg K,O maksab

Kr.

Kaalisool 10,45 40% 0,26

Kainiit 4,50 13% 0,35
Superfosfaat 
Toomasjahu 
E. fosforilt

5,95 18 - 20 % 0,31
5,75 15 - 16 % 0,36
4,80 25 - 27 % 0,19

1) L.Rinne - Madalsoo heinamaa fosforhappe väetusest
väetisena. Katseasjanduse nõukogu toimetused nr.4 lk.58



Esimesel aastal maksab fosfor väetis

100 kg. P205 fosforiidis a 0,19 = 19,00 kr. 

20 kg superfosf. a 0,31 = 6,20 ”

Kokku 25,20 kr. ha

Teisel aastal - 10 kg Pg05 superfosf. 3,10 kr.

Kahe aasta kohta kokku 28,30 kr. ha

Et 3-dal aastal fosforväetus ära jääb siis tuleks aasta kohta ainult 

fosforväetus sarnasel kujul maksma 9,43 kr. ha.

Superfosgaadina antud aastas 30 kg a = 9,30 kr. Silt

on näha et esimesel kolmel aastal tuleb sarnane kombinatsioon 13 senti 

aastas ha kohta kallim. Järgmistel aastatel aga tuleks fosforiidina 

antud P,05 aastane väetus maksma 6,33 kr. ha kohta kuna superf osfaadina 

sama väetus tuleks 9,30 senti ha, sellega saame edaspidisel väetamisel 

fosforiidiga aastas kokkuholda ha kohta 2,97 kr. See kalkulatsioon 

võib muidugi muutuda, väetlsainete hindade muutumisega.

Kunstväetiste tarvitamisel peab alati kalkuleerima missuguses 

väetisaines puhtväetuse üksus majandus 11 selt kõige kasulikum on 

tarvitada ja kui mullastiku olud lubajad, seda ka tarvitama. Kaali- 

fosfaat väetuse juures tuleks kaaliväetus anda kevadel, samuti super- 

fosfaat varakevadel. Toomasjahu ja fosforiit aga juba sügisel, ette 

teise aasta jaoks.

Lõpp kokkuvõte.

Kõikide töös tarvitatud andmete ja katsete tulemuste põhjal 

võiks lühidalt kokkuvõttes soonlitude otstarbekohase väetuse kohta 

öelda järgmist:

1) Eesti madalsood on oma Iseloomu poolest soodsad kultiveeri

miseks .

2) Kultiveeritud soid peab muu hoolitsuse kõrval ka järjekindlalt 

väetama, et saada rahuldavat saaki.

3) Madalsoo niidu väetamisel tuleb tarvitada koos kaali ja 

fosforhappe väetust.

4) Väetlsainete tarvitamisel tuleb silmaspidada nende omadusi 

ja neid kooskõlastada mulla omadustega, et saada väetamisega suuremat



tulu.

5) Kaali-fosfaat väetus annab madal sooni Idu väetamise 

kõige suurema tulude ülejäägi kuludest.

6) Otstarbekohaseks sooniidu kaali-fosfaat väetuseks võib 

praegu pidada 30 kg Рд05 ja umbes 60 - 70 kg K,o ha kohta aastas.

7) Lämmastik väetuse lisamine kaali fosfaat väetusele 

tõstab sooniidu enamsaaki võrreldes väetamata niiduga, kuid ei 

suurenda tulude ülejääki kuludest.

8) Lämmastik väetus võib sooniltude väetamisel ära jääda.

9) Sooniidu helnakamaral on suur mõju väetuse mõjul saadud 

enamsaaklde kohta.

10) Mida rohkem leidub sooniidu heinakamaras väärtuslikke 

helnataimi seda suurem ja kõrgema kvaliteediga on väetusega saadud 

enamsaak, võrreldes väetamata jäetud niiduga.

11) Laudasõnnikut on ostarbekohane tarvitada soode väetamisel 

ainult siis, kui soo ei ole kultiveerimise alul küllalt hästi kõdunenud. 

Üldiselt aga on lauda sõnnik sooniltude väetamiseks majandus Ilselt 
ebaots±abekohane,

12) . Komposti tolme on sooniitude väetamisel üldiselt hää, kuid 

majandusliselt tasuvam on teda tarvitada mineraalmaal.

13) . E. Fosforiidiga sooniitude väetamisel on võimalik väetuse 

kulusid kokkuhoide, kui soomulla omadused (hapesus) fosforiidi tarvi

tamiseks soodsad,

14) . Kunstväetls te tarvitamisel tuleb alati kalkuleerida 

missuguse kunstväetise kujul puhtväetis üksus majandusliselt kõige 

kasulikum on tarvitada.
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