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INNOVATSIOONIKLASTRI TOETUSE INNOVATSIOONITEGEVUSE LÕPPARUANNE

1. Elluviidud innovatsioonitegevuse kirjeldus1

Orgaaniliste väetiste keskkonnamõju vähendamine ja efektiivsuse suurendamine
Periood: 01.05.2017 – 31.03.2021
Partnerid: Eesti Maaülikool ja Helsingi Ülikool
Inimesed: juhtiv teadlane Henn Raave, kaasatud Alar Astover, kasvuhoonegaaside emissiooni
mõõtmised viisid läbi Priit Tammeorg ja Jure Zrim

Eesti Maaülikooli Rõhu katsejaamas lüsimeetritel läbiviidud katsed (mai 2017.a. – august 2020.a.)
Uurimistöö eesmärgiks oli hinnata sügisel vedelsõnniku andmisaja ja süsinikurikaste materjalide
(biosüsi ja põhk) mõju N leostumisele ja NH3-N, N2O, CO2, CH4 emissioonile ning võrrelda seda
püüdekultuuri kasvatamisega. Katse rajati 2017.a. maikuus EMÜ, Rõhu katsejaama Eerikale
minilüsimeetritesse, mille pindala on 0,0708 m2 ja sügavus 0,27 m. Lüsimeetrid täideti kahkja mulla
A horisondist välja kaevatud mullaga, mille seest olid eelnevalt eemaldatud sõelumise teel juured ja
kivid. Igasse lüsimeetrisse pandi 21 kg kuiva mulda, mille lõimis oli keskmine liivsavi, eripind 9,16
m2 g-1 pHKCL7,24 ja Cüld ja Nüld, ning PAL, , KAL, CaAL ja MgAL kontsentratsioonid vastavalt 1,12 ja
0,06% ning 7,83, 13,7, 278,7 ja 38,31 mg 100 g-1. Täitmise järel mulda kasteti kraaniveega kuni vesi
hakkas mullast välja nõrguma. Seejärel külvati igale lüsimeetrile 40 varajase odra s. ´Elmer´
eelidandatud seemet. Juunikuus väetati otra 1,64 g ammooniumnitraadi, 2,16 g superfosfaadi ja 1,42
g kaaliumkloriidiga, mis vastab hektarinormile 80 kg N-i, 25 kg P-d ja 100 kg K-d. Teravili lõigati
kääridega kasvunõudelt augustikuu keskel 5 cm kõrguselt mullapinnast, mille järel algas
katsevariantide rajamine.
Katses olid järgmised variandid:

1. Kontroll (vedelsõnnikut ei antud);
2. Vedelsõnnikut anti augustikuu keskel;
3. Vedelsõnnikut anti septembri keskel;
4. Vedelsõnnikut anti oktoobri keskel;
5. Vedelsõnnikut anti novembri keskel;
6. Vedelsõnnik + põhk.  Vedelsõnnikut anti septembri keskel;
7. Vedelsõnnik + põhk.  Vedelsõnnikut anti oktoobri keskel;
8. Vedelsõnnik + ca 1000° C temperatuuri juures toodetud biosüsi (BS1000). Vedelsõnnik

koos sinna sisse segatud BS1000 viidi mulda septembri keskel;
9. Vedelsõnnik + ca 500° C temperatuuri juures toodetud biosüsi (BS500), Vedelsõnnik

koos sinna sisse segatud  BS500 viidi mulda septembri keskel;
10. Vedelsõnnik + BS1000; Biosüsi segati katse alguses mulda. Vedelsõnnikut anti

septembri keskel;
11. Vedelsõnnik + BS500; Biosüsi segati katse alguses mulda. Vedelsõnnikut anti septembri

keskel;
12. Vedelsõnnik + BS1000; Biosüsi segati katse alguses mulda. Vedelsõnnikut anti

oktoobri keskel;



13. Vedelsõnnik + BS500; Biosüsi segati katse alguses mulda. Vedelsõnnikut anti oktoobri
keskel;

14. Vedelsõnnik + püüdekultuur. Vedelsõnnikut anti septembri keskel;
15. Vedelsõnnik + püüdekultuur.  Vedelsõnnikut anti oktoobri keskel;
Kõik katsevariandid olid neljas korduses.

Variantides 2 – 4 uuriti N leostumist sõltuvalt vedelsõnniku mulda viimise ajast sügisel, 6 –14
süsinikurikaste materjalide (põhk ja biosüsi) ja 14 ning 15 püüdekultuuri mõju N leostumisele.
Vedelsõnnikut anti kõigil kolmel aastal ühele lüsimeetrile 215 g, mis vastab normile ca 30 t ha- 1.
Vedelsõnnik segati kohe pärast laotamist kühvliga umbes 10 cm sügavuselt mulda. Kontrollvariant
vedelsõnnikut ei saanud, kuid kevadel väetati seda mineraalväetisega sarnaselt teiste variantidega.
Põhku segati mulda kõigil kolmel katseaastal. Selleks kasutati lüsimeetritel suvel kasvanud odra
põhku, mis oli lõigatud ca 5 cm pikkusteks tükkideks. Variantides 10 – 13 segati kogu biosöe norm –
70 g nõu-1 (ca 10 t ha-1) – mulda 2017. a. augustikuus. Variantides 8 ja 9, kus biosüsi viidi mulda koos
vedelsõnnikuga, anti seda normiga 23,3 g nõu-1. Kolme aastaga kokku viidi seal mulda sama palju
biosütt kui variantides 10 – 13. Biosüsi  segati vedelsõnniku sisse vahetult enne mulda viimist.
Vedelsõnnik toodi 2017. aastal Rannu suurfarmist ning 2018. ja 2019. aastal Märja katselaudast.
Sõnniku keemilised näitajad on esitatud tabelis 1. BS1000 keemilised näitajad olid: pHKCl 12,2, Cüld
47,5%, Nüld 0,03% ja BS500: pHH2O 9,86, Cüld 86,0%, Nüld 0,30%. Püüdekultuuriks oli esimesel aastal
talivikk (Vicia villosa) s.’Villosa’, teisel keerispea (Phacelia tanacetifolia) s. ’Stala’ ja kolmandal
karjamaa raihein (Lolium perenne ) s. ’Raite’.
Tabel 1.  Katses kasutatud vedelsõnniku agrokeemilised näitajad

Katse-a
asta

KA,
%

pH N,
%

NH4-
N, %

NO3-
N,%

P1, % K1, % Mg1,
%

Ca1,
%

Org.
aine
%

2017 10,7 7,52 x 0,21 0 0,11 0,36 0,07 0,18 69,7

2018 9,54 6,88 0,4 0,13 0 0,09 0,29 0,06 0,16 66,6

2019 6,93 9,75 - 0,15 0 0,10 0,32 0,06 0,16 66,8
1 Sisaldus kuivaines
Veeproove võeti aastaringselt, sõltuvalt sademete hulgast 1 – 2 korda kuus. Vesi imeti
vaakumpumbaga lüsimeetrist välja, mõõdeti ära kogus ja sealt võeti kahte plastikust süstlasse (a’ 20
ml ) proov, mida hoiti kuni analüüsimiseni sügavkülmas -18°C juures. Kokku võeti kolme aastaga
1595 veeproovi, milles määrati NO3-N, NH4-N ja Nüld sisaldus.
Katse alguses ja lõpus võeti lüsimeetritest mullaproovid, milles määrati pHKCL ja Cüld ja Nüld, ning PAL,

, KAL, CaAL ja MgAL sisaldus. Kokku võeti lüsimeetritest 61 mullaproovi.
Kasvuhoonegaaside emissiooni mõõdeti, ajavahemikus oktoober 2017 kuni oktoober 2019 viis
korda: 09.10.2017.a, 03.05.2018.a., 15.10.2018.a., 09.05.2019.a., 15.10.2019.a. Mõõtmised teostas
Helsingi Ülikool. Mõõtmisteks kasutati Gasmet DX-4015 Fourieri analüsaatorit (Gasmet
Technologies Oy, Helsinki, Finland). Gaaside kogumise ajaks (10 minutit) suleti lüsimeeter pealt 20 L
(d= 31,5 cm ja h 30,5 cm) kambriga, mis oli kahe toruga (sisse ja välja) ühendatud analüsaatoriga.
Kambris oli 40 x 40 mm ventilaator, mis tagas gaaside segunemise ja termomeeter temperatuuri
mõõtmiseks. Gaasiproove võeti esimesel mõõtmiskorral (2017 oktoober) 6 ja järgmistel kordadel,
tulemuste kvaliteedi parandamiseks, 20 sekundilise intervalliga. Kahe proovivõtu vahel kambrit
ventileeriti.
Gaasivoog (F) arvutati valemiga: F= S *V/A *M/V_m *  K/(K+T) *3600
kus S on lineaarse regressiioonsirge tõus; V kambri maht (m3); A kambri pindala (m2); M
molekulmass CO2, CH4, NH3-N või N2O (vastavalt 44,01, 16,04 ja 44,01 g mol-1), Vm ideaalgaasi
ruumala (0,0224 m3 mol-1), K on absoluutne temperatuur (273,15 K) ja T on temperatuur kambris
(° C).



Innovatsioonitegevuse tulemusena selgus:
1. N leostumine ei sõltu ajast, millal sügisel vedelsõnnik mulda viiakse. Novembris antud

vedelsõnniku korral ei leostu N rohkem kui see on augustis, septembris või oktoobris
antud vedelsõnniku puhul.
P leostumist vedelsõnnikuga väetamine ei suurendanud.

2. N leostumist vähendab kõige rohkem püüdekultuuri kasvatamine. Võrreldes
variandiga, mis sai ainult vedelsõnnikut, leostus püüdekultuuriga variantidest NO3-N
82%, NH4-N 43% ja Nüld 60% vähem.

3. Põhu ja biosöe kasutamine N leostumise vähendamiseks ennast ei õigusta. N
leostumist vähendas ainsana katse alguses mulda segatud BS1000, kuid püüdekultuuriga
võrreldes oli selle mõju 3 korda väiksem.
Põhul ja BS500 N leostumisele usutavat mõju ei olnud.

4. Vedelsõnniku andmine koos põhu või biosöega suurendas mullas liikuva P
kontsentratsiooni. Kui variandis, mis sai ainult vedelsõnnikut, oli katse lõpus liikuva P
osakaal kogu P-st 10,2% ja kontrollvariandis 8,7%, siis põhu ja biosöega variantides
oli see 13,0–19,8%. Kõige kõrgem oli liikuva P osakaal variantides, kus vedelsõnnikut
anti koos BS1000 või BS500.

5. Sügisel mulda viidud vedelsõnnik järgmise aasta teraviljasaaki ei suurendanud ja
mõnel juhul isegi vähendas seda. Kolme aasta summaarne saak oli variantides kus
väetiseks oli vedelsõnnik, kus vedelsõnnikule lisaks oli BS1000 (sõltumata sellest kuidas
see mulda viidi) ja kus kasvatati vahekultuuri, väiksem kui kontrollvariandis. See
tulemus vajab üle kontrollimist põldkatses, sest lüsimeetrites on taimede
kasvutingimused halvemad kui põllul.

6. Vedelsõnnikuga väetamine suurendab mullast CH4 ja CO2 emissiooni Eriti näitasid
seda maikuus tehtud mõõtmised. Kõige rohkem eraldus neid gaase siis kui
vedelsõnnikut anti koos põhuga. Biosöel usutavat mõju CH4 ja CO2 emissioonile ei
olnud. NH3-N ja N2O emissiooni vedelsõnnikuga väetamine ei suurendanud.

MTÜ Põllukultuuride klastri liikme Soone Farm OÜ juures toimunud põldkatsed

Põldkatsed viidi läbi Lukel (2018-2019) ja Meeril (2019-2020) asuvatel põldudel. Mõlemal aastal oli
katse mullaks kahkjas muld (Stagnic Luvisol WRB 2002;).
Uurimistöö eesmärgiks oli hinnata püüdekultuuri ja biosöe ning nende koosmõju NO3-N
kontsentratsioonile 0–100 cm mullakihis pärast vedelsõnniku laotamist.
Püüdekultuur ja BS1000 valiti katsesse seetõttu, et need vähendasid lüsimeeterkatses N leostumist.

Katses olid järgmised variandid:
Aastad 2018 – 2019

1. Vedelsõnnik;
2. Vedelsõnnik + BS1000

3. Vedelsõnnik + püüdekultuuride segu (kesaredis, Aleksandria ristik  ja keerispea);
4. Vedelsõnnik + püüdekultuur  (karjamaa raihein);
5. Vedelsõnnik + BS1000 + püüdekultuuride segu (kesaredis, Aleksandria ristik ja

keerispea);
6. Vedelsõnnik + BS1000 + püüdekultuur (karjamaa raihein);

Aastad 2019 – 2020
1. Vedelsõnnik;
2. Vedelsõnnik + BS1000;
3. Vedelsõnnik + vahekultuuride segu (kesaredis, Aleksandria ristik  ja keerispea);



4. Vedelsõnnik + BS1000 + vahekultuuride segu (kesaredis, Aleksandria ristik ja
keerispea);

Katsevariandid olid 4 korduses.

Pärast põllult teravilja koristamist, rajati mõlemal aastal randomiseerimata lappidega plokk-katse.
Ühe lapi suurus oli 4 x 3 m. Kahe lapi vahele jäi sama suur lapp (bufferala), kus mõõtmisi ei tehtud.
Katsevariante eraldas 4 m laiune vaheriba. Biosütt anti normiga 10 t ha-1 ja see laotati lappidele
käsitsi. Enne vedelsõnniku laotamist freesiti kogu katseala 10 cm sügavuselt läbi, mille käigus
segunes biosüsi mullaga. Vedelsõnnikut anti normiga 30 m3 ha-1 Laotamiseks kasutati ketastega
liikurlaoturit, mis viis sõnniku ca 7 cm sügavuselt mulda. Pärast seda külvati püüdekultuur.
2018. a. määrati NO3-N kontsentratsiooni mullas esimest korda 31.augustil, mis oli 5 päeva pärast
vedelsõnniku laotamist. Pärast seda toimus proovivõtt 3. oktoobril ja 6. novembril ja 2019.a. 28.
märtsil ja 23. aprillil.
2019.a toimus esimene proovivõtt 28. augustil, mis oli 1 päev pärast vedelsõnniku laotamist ja
edaspidi 3. oktoobril ja 6. novembril ja 21. aprillil 2020.a. Proovid võeti 1cm jämeduse mullapuuriga
0–20 cm, 20–40 cm, 40–60 cm, 60–80 cm ja 80–100 cm mullakihist. Kahe aasta peale kokku võeti
920 mullaproovi.
Innovatsioonitegevuse tulemusena selgus:

1. Augustikuu lõpus vedelsõnnikuga mulda viidud NH4-N nitrifitseeritakse mullas
NO3-N umbes nädalaga;

2. Väga väike osa lämmastikust, mis vedelsõnnikuga sügisel mulda viiakse, püsib
künnikihis kuni kevadeni;

3. Vedelsõnnik laotamise järel rajatud püüdurkultuuri taimik NO3-N vertikaalset liikumist
mullas oluliselt ei vähenda. Seda ei tee ka biosüsi, ega ka püüdekultuur ja biosüsi
koos.

Katsetulemusi analüüsides püstitati hüpotees, et püüdekultuuri nõrk mõju NO3-N vertikaalsele
liikumisele mullas võib olla seotud sellega, et see külvati alles pärast vedelsõnniku laotamist.
Lüsimeeterkatses, kus püüdekultuur vähendas N leostumist oluliselt, oli taimik vedelsõnniku
laotamise ajal juba suur.

NO3-N kontsentratsiooni määramine mullas klastri liikme osaühing Hummuli Agro tootmispõllul

Lisaks põldkatsetele Soone talus, toimusid ajavahemikus 2018.a. september kuni 2019 a. märts
mõõtmised ka kahel Hummuli Agro tootmispõllul. Uuringu eesmärgiks oli võrrelda vedel- ja
tahesõnniku mõju NO3-N kontsentratsioonile 0 – 100 cm mullakihis Vedelsõnnikut anti põllule
normiga 35 t ha-1 ja tahesõnnikut 20 t ha-1. Mõlemad sõnnikud laotati mõnepäevaste vahedega
augustikuu lõpus ja septembri algus. Tahesõnnik viidi mulda künniga ja vedelsõnnik randaaliga.
Mõlemale põllule külvati samal sügisel talinisu ’Emil’. Mullaproovid võeti 1 cm jämeduse
mullapuuriga 0 – 100 cm mullakihist 18.09.2018, 18.10.2018. 20.11.2018 ja 26.03.2019. Kokku
määrati NO3-N kontsentratsiooni 520 mullaproovist.

Innovatsioonitegevuse tulemusena selgus, et vedel- ja tahesõnniku mõju NO3-N vertikaalsele
liikumisele mullas on sarnane. Ainult esimesel kuul pärast laotamist oli NO3-N kontsentratsioon
vedelsõnnikut saanud põllu künnikihis (0 – 20 cm) võrreldes tahesõnnikut saanud põlluga oluliselt
suurem. Mõlema sõnniku laotamise järel võis näha kuidas NO3-N kontsentratsioon aja jooksul
künnikihis vähenes ja sügavamates kihtides kasvas. Võrreldes septembriga oli märtsi lõpus tehtud
mõõtmise ajal NO3-N kontsentratsioon tahesõnnikut saanud põllu künnikihis 4 ja vedelsõnnikut
saanud põllu künnikihis  7 korda väiksem.



Püüdekultuuri külviaja mõju uuring nende efektiivsusele vähendada N leostumist

Uuring toimus 2020. aasta sügisel EMÜ Rõhu katsejaamas. Katse rajati dreenitavate lappidega (a’
5x20m) katsealale, kus dreenivett on võimalik koguda eraldi iga katselapi (5x20m) alt. Katseala
paikneb gleistunud leostunud kekmisel liivsavimullal (Kog).
Katses oli neli varianti:

1. Kontroll (vedelsõnnikut ei saanud);
2. Vedelsõnnik (ilma püüdekultuurita);
3. Püüdekultuur külvati enne vedelsõnniku laotamist;
4. Püüdekultuur külvati pärast vedelsõnniku laotamist;

Püüdekultuuriks oli taliviki, kesaredis, keerispea, talirukki segu, mis külvati 12.08.2020.a. normiga
34 kg ha-1. Vedelsõnnik laotati 10. septembril liikurlaoturiga, mis viis selle ketastega ca 7 cm
sügavuselt mulda. 12. septembril külvati vahekultuur neile lappidele, kus see oli ettenähtud külvata
pärast vedelsõnniku laotamist. Esimene proovivõtt toimus 18. septembril ja edaspidi 25. septembril,
2. ja 9.oktoobril ning 6. novembril. Kuna ühelgi proovivõtupäeval dreenidest vett ei tulnud, siis võeti
veeproovide asemel 0 – 100 cm mullakihist mullaproovid ja määrati neis NO3-N kontsentratsioon.

Innovatsioonitegevusena selgus:
1. Põllul kasutatav ketastega vedelsõnniku laotur ei sobi püüdekultuuriga põllul vedelsõnniku

mulda viimiseks, sest see hävitab taimiku.
2. Innovatsioonitegevuse jätkuna tuleks uurida, kuidas viia vedelsõnnikut

püüdekultuuritaimikusse nii, et see taimikut ei kahjustaks.

Biosöega NH3-N emissiooni vähendamine vedelsõnniku kääritusjäägist

Innovatsioonitegevuse eesmärgiks oli selgitada, kas biosöe lisamine vedelsõnniku kääritusjääki
(edaspidi kääritusjääk) vähendab sealt lähtuvat NH3-N emissiooni. Uurimistöö toimus Eesti
Maaülikooli laboris ajavahemikus 2018.aasta oktoober – 2019.aasta mai.

Katses olid järgmised variandid:
1. Kontroll (kääritusjääk ilma lisanditeta);
2. Biosüsi, mis puistati kääritusjäägi pinnale;
3. Biosüsi, mis segati kääritusjäägi sisse;
4. H2SO4 hapestatud biosüsi, mis puistati kääritusjäägi pinnale;
5. H2SO4 hapestatud biosüsi, mis segati kääritusjäägi sisse;
6. H3PO4 hapestatud biosüsi, mis puistati kääritusjäägi pinnale;
7. H3PO4 hapestatud biosüsi, mis segati kääritusjäägi sisse:
8. H3PO4 hapestatud biosüsi, mis puistati kääritusjäägi pinnale;
9. H3PO4 hapestatud biosüsi, mis segati kääritusjäägi sisse:
10. H2O2 hapestatud biosüsi, mis puistati kääritusjäägi pinnale;
11. H2O2 hapestatud biosüsi, mis segati kääritusjäägi sisse:
12. H2SO4;
13. H3PO4;
14. H2O2;

Katsevariandid olid kolmes korduses.
Biosüsi toodeti luhaheina pelletitest 300° C juures. Enne katses kasutamist jahvatati need veskis
peeneks. Biosöe hapestamine H2SO4, H3PO4 ja H2O2 toimus laboris. Biosöe hapestamisel võeti
aluseks H2SO4 kogus, mida kasutatakse sõnniku hapestamisel (5 kg 1 tonni vedelsõnniku kohta).
H3PO4 ja H2O2 võrdsustati H2SO4-ga, puhta aine massi valemit kasutades: m = M × n , m on aine
mass (g), M on aine molaarmass (aine ühe mooli mass; g / mol) ja n on aine kogus (mol). Happe



kogused, mis 100 g biosöele lisati oli järgmised: H2SO4 (96%) 0,5 g, H3PO4 (85%) 0,59 g and H2O2 (50%)
0,34 g. Biosöe hapestamiseks kaaluti seda 10 g grammi 200 ml plastkolbi, millele lisati 100 ml 0,5 N
H2SO4 lahust 1:10 (mass / maht) biosöe ja happe suhtega. Plastkolvid suleti ja pandi 24 tunniks
loksuma. Pärast seda filtreeriti biosöe osakesed lahusest välja ja kuivatati. Tegevust korrati seni kuni
saadi kokku katseks vajalik biosöe kogus.

Emissiooni uurimiseks kaaluti 125ml keeduklaasi 100 g kääritusjääki, millele lisati sõltuvalt
variandist, kas pinnale puistamise või sisse segamise teel 5 g biosütt. Katseklaas asetati gaaside
emissiooni määramiseks mõeldud kambrisse (Plas-Labs, Lansing, MI, USA). Emissiooni mõõtmine
toimus multigaasdetektoriga X-am 7000 (Dräger, Lubeck, Saksamaa) kahes osas: i) esimesel 48
tunnil ja ii) 7 kuni 8 päevani. Kahe mõõtmise vahel seisid katsenõud laboris toatemperatuuril (22°
C). Kuna korraga oli võimalik mõõta gaaside emisssiooni ainult ühest nõust, siis oli katse korraldatud
selliselt, et alguses analüüsiti järjest ära kõigi variantide esimene siis teine ja kõige lõpuks kolmas
kordus. Katses kasutatud kääritusjääki hoiti külmikus kaanega suletud nõus +5° C juures. Vahetult
enne mõõtmise algust kaaluti sealt välja 100 g, millele lisati juurde sõltuvalt variandist biosüsi või
hape.
Lisaks NH3-N emissioonile, määrati katse alguses ja 48, 72, 96 ja 120 h pärast seda kääritusjäägi
pH. 30 päeva möödudes määrati kääritusjäägi pH ja Nüld, Cüld, NH4

+-N ning NO3
—N kontsentratsioon.

Innovatsioonitegevuse tulemusena selgus:
1. Hapestatud biosöe võime vähendada kääritusjäägist NH3-N emissiooni on töötlemata

biosöega võrreldes suurem. Esimesel 7 päeval  on see sama suur kui H2SO4;
2. 30 päeva pärast katse algust oli kääritusjäägi Nüld sisaldus kontroll ja biosöega variantides

sarnane. Kontrolliga võrreldes oli see usutavalt suurem ainult H2SO4 ja H3PO4 variandis.

Kokkuvõttes näitas biosöe uuring, et hapestatud biosüsi võib olla perspektiivne materjal, mida saab
kasutada kääritusjäägist ja vedelsõnnikust NH3-N emissiooni vähendamiseks, kuid sellega tuleb teha
veel laboris uuringuid enne kui seda katsetada tootmises.

2. Hinnang innovatsioonitegevuse lõppeesmärgi saavutamisele2

Innovatsioonitegevuse lõppeesmärk saavutati ja tegevused viidi läbi vastavalt planeeritule.

Innovatsioonitegevusse panustasid klastri liikmed ja partnerid. Eesti Maaülikooli poolt oli juhtiv
teadlane ja katsete peamine läbiviija Henn Raave. Helsingi Ülikooli teadlaste Priit Tammeoru ja Jure
Zrimi poolt tehti emissioonide mõõtmine.

MTÜ Põllukultuuride klastris on palju loomakasvatusega tegelevaid liikmeid, kes panustasid juba
tegevuskava kirjutamisel. Edasine töö jagunes teadlaste ja liikmete vahel. Innovatsioonitegevus oli
algusest peale niimoodi üles ehitatud, et viime läbi väikesemahulised katsed Eesti Maaülikooli juures
paljude erinevate katsevariantidega ja väiksema hulga variante katsetame reaalselt
põllumajandustootjate tootmispõldudel. Kõik panustasid vastavalt plaanile, mis algselt paika pandi
ning see tagas katsete korrektsuse ja õnnestumise ning tulemuste saavutamise.

3. Erinevused kavandatud ja tegelike tulemuste vahel3

Innovatsioonitegevuse alguses tulemusi ette ei kavandatud. Eesmärk oli otsida lahendus, kuidas
vähendada sügisel pärast vedelsõnniku laotamist N leostumist CO2, CH4 NH3-N, N2O emissiooni.



See eesmärk saavutati. Saadud tulemused näitasid, et püüdekultuuri kasvatamisega on võimalik N
leostumist oluliselt vähendada.

Küsimused, millele otsisime innovatsioonitegevuse alguses vastuseid:
Kas N leostumine sõltub vedelsõnniku laotamise ajast sügisel (august, september, oktoober,
november)? N leostumine ei sõltu vedelsõnniku ajast ja on augustis , septembris ja oktoobris laotatud
vedelsõnniku korral ligilähedaselt sama suur.

Kas põhu ja biosöe lisamine mulda vähendab N leostumist ja CO2, CH4, NH3-N, N2O emissiooni?
Põhk N leostumist ei mõjuta, kuid suurendab CO2, CH4 emissiooni, mis on ilmselt on seotud
mikroorganismide poolt põhu lagundamisega. Biosütest vähendas N leostumist ainult BS1000 kui
see oli segatud otse mulda. BS500 N leostumisele usutavat mõju ei olnud. CO2, CH4, NH3-N, N2O
emissioonile puudus usutav mõju mõlemal biosöel.

Kas biosütt tuleks lisada vedelsõnnikusse või mulda? BS1000 vähendas N leostumist ainult siis kui
see oli viidud katse alguses otse mulda. BS500 mõju ei sõltunud sellest kuidas see mulda viidi.

Kas biosöe mõju N leostumisele ja C ja N emissioonile sõltub tootmistemperatuurist (550° C vers.
1000° C)? N leostumist vähendas ainult 1000° C juures toodetud biosüsi.

Milline on põhu ja biosöe mõju N leostumisele võrreldes püüdekultuuriga? Biosöe mõju N
leostumisele oli katses võrreldes püüdekultuuriga 3 korda väiksem. Kuna tegemist on kalli
materjaliga, mille 1 tonn maksab 500-1000 eurot, siis selle kasutamine ei N leostumise
vähendamiseks põllul ei ole majanduslikult otstarbekas.

Kas biosöe lisamisega saab vähendada vedelsõnnikust NH3-N emissiooni? Biosüsi vähendab
vedelsõnnikust NH3-N emissiooni kuid selle mõju täpsustamiseks, on vaja teha täiendavaid
uuringuid.

4. Innovatsioonitegevuse tulemuste levitamine ja avalikkuse teavitamine4

Tulemuste põhjal avaldatud põhjalikud artiklid:

H. Raave 2020. Sügisel vedelsõnniku laotamisel on taimkatte olemasolu tähtis. Põllumehe teataja,
36−37. Loe siin:
https://pollumeheteataja.ee/uudis/2020/10/09/vedelsonnik-laota-sugisel-taimkattega-pollule/

H. Raave 2020. Vedelsõnniku laotamise aja mõju N, P ja K leostumisele,  Agronoomia, lk. 36−44.
Loe siin:
https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/5600/Agronoomia_2020_veebi.pdf?sequence=1
&isAllowed=y

H. Raave 2021. Lämmastiku leostumisest ja selle vähendamise võimalustest pärast vedelsõnniku
sügisel põllule laotamist,  Agronoomia, lk. 39−51. Loe siin:
https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/6380/agronoomia_2021.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y

Tulemuste levitamine üritustel:

Põllumeeste laiemale ringile tutvustati tulemusi Tartumaa Põllumeeste Liidu poolt korraldatud
veekaitse koolituste sarjas „Kuidas kaitsta vett“, mis toimus 5 asukohas Rakveres (21.03.2019),

https://pollumeheteataja.ee/uudis/2020/10/09/vedelsonnik-laota-sugisel-taimkattega-pollule/
https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/5600/Agronoomia_2020_veebi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/5600/Agronoomia_2020_veebi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/6380/agronoomia_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/6380/agronoomia_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Jõgeval (30. 10. 2019), Türil (23. 10.2019), Tartus (2.09.2020.a.) ja Viljandis (7.09.2020.a.) ja lisaks
veel Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt korraldatud analoogsel koolitusel Tartus
(05.04.2019).

MTÜ Põllukultuuride klaster on levitanud tegevuskava infot ja tulemusi kahel klastri infopäeval
(2017. ja 2018. aastal). Infopäevadest on võtnud osa põllumajandustootjad, teadlased ja
põllumajandusega seotud ettevõtete esindajad.

19. aprillil 2018. aastal jagas Roosi Soosaar Maamessil Maaeluministeeriumi boksis tegevuskava
voldikuid.

2. ja 3. mail 2018. aastal esindas Roosi Soosaar klastrit Brüsselis toimunud AgriResearch
rahvusvahelisel konverentsil.

26. oktoobril 2018. aastal esines Roosi Soosaar klastri tegevusi tutvustava ettekandega konverentsil
“Taimekasvatuse tulevik ja kliimamuutused“. 

Valmis on tehtud klastri innovatsioonitegevusi tutvustav plakat seoses "100 maaelu toetamise näidet"
üritusega, mis oli Kultuurikatlas üleval kõikidele tutvumiseks. Selle plakatiga tegi Roosi Soosaar ka
stendiettekande 5. detsembril 2018. aastal toimunud IX Mullapäeval.

30. jaanuaril 2019. aastal tegi Roosi Soosaar ettekande Põllumajandusuuringute Keskuse teabepäeval
klastri tegevustest ja tulemustest MES-i nõustajatele. Ettekanne on järelkuulatav.
Ürituse link: https://maainfo.ee/index.php?id=6269&page=3394&

12. ja 13. veebruaril 2019. aastal tutvustasid Roosi Soosaar ja Priit Tammeorg klastri
innovatsioonitegevusi Jyväskyläs Soomes toimunud rahvusvahelisel keskkonnakonverentsil.
Mõlemad esinesid antud üritusel ettekandega. Üritusel osales üle 300 eksperdi kõikidest Läänemere
ümbruse riikidest.

Klastri tegevuskava esitati Bergi innovatsioonipreemia konkursile. Sellega seoses tutvustas Roosi
Soosaar 15. veebruaril 2019. aastal Sangaste lossis innovatsioonipreemia päeval klastri
innovatsioonitegevusi.

25. ja 26. juunil 2019. aastal esindas Roosi Soosaar klastrit Innovatsiooni tippkohtumisel, mis toimus
Prantsusmaal. Ürituse info ja Roosi Soosaare kommentaar siin:
https://www.maainfo.eu/index.php?article_id=7425&page=3671&action=article&

09. augustil 2019. aastal esindas Roosi Soosaar klastrit Arvamusfestivalil paneelis Laastav või
taastav põllumajandus. Ürituse info on siin:
https://www.arvamusfestival.ee/stage/laastav-voi-taastav-pollumajandus/

13. novembril 2019. aastal osales Roosi Soosaar arutelu paneelis Maaeluministeeriumi korraldatud
konverentsil „Põllumajandus, kalandus ja maaelu: eile, täna ja homme. Ürituse info on siin:
https://www.agri.ee/et/konverents-pollumajandus-kalandus-maaelu-eile-tana-homme-13-novembril-2
019

https://maainfo.ee/index.php?id=6269&page=3394&
https://www.maainfo.eu/index.php?article_id=7425&page=3671&action=article&
https://www.arvamusfestival.ee/stage/laastav-voi-taastav-pollumajandus/
https://www.agri.ee/et/konverents-pollumajandus-kalandus-maaelu-eile-tana-homme-13-novembril-2019
https://www.agri.ee/et/konverents-pollumajandus-kalandus-maaelu-eile-tana-homme-13-novembril-2019


27. novembril 2019. aastal tutvustas Roosi Soosaar klastri innovatsioonitegevusi ja tegevuste
tulemusi teaduslik-praktilisel konverentsil „Põllumajandus muutuvas kliimas”. Ürituse info ja Roosi
ettekannet saab vaadata siin:
https://www.pikk.ee/event/teaduslik-praktiline-konverents-pollumajandus-muutuvas-kliimas/.

5. detsembril 2019. aastal tegi Roosi Soosaar klastri innovatsioonitegevuste kohta X mullapäeval
stendiettekande. Ürituse info on siin: http://pk.emu.ee/mullap%C3%A4ev.

Roosi Soosaar on klastrit esindanud ja innovatsioonitegevuste tulemusi levitanud mitmel
välislähetusel ja workshopil, sh mitmete EIP-AGRI ja EURAKNOS projektide raames. EIP-AGRI-ga
koostöös on ilmunud mitmeid klastri tegevusi tutvustavaid tekste ja teateid, mis on palju kaasa
aidanud info rahvusvahelisele levitamisele.

Seoses COVID-19 levikuga 2020.aastal esinemisi ei toimunud. Toimus klastri enda liikmete
kohtumisi ja tulemuste levitamist väiksemas ringis.

MTÜ Põllukultuuride klastril on valmimas uus veebilehekülg:
https://soilprotection.earth/orgaaniline-vaetis/

Klastri esindaja nimi ja allkiri: Roosi Soosaar /allkirjastatud digitaalselt/
Kuupäev: 01.04.2021

¹ Esitatakse innovatsioonitegevuse vältel elluviidud tegevuste detailsed kirjeldused ja metoodika. Kirjeldatakse,
kuidas on innovatsioonitegevus ellu viidud ning millised on saadud tulemused. Aruandes kirjeldatu peab olema
piisav, et hindajal oleks võimalik hinnata innovatsioonitegevuses seatud eesmärgi saavutamist.

² Kirjeldatakse, millised on klastri liikmete ja partnerite panused innovatsioonitegevuse vältel (kuidas on klastris
osalejad täitnud oma ülesandeid ja panustanud innovatsioonitegevuse eesmärgi elluviimisesse). Lisaks tuuakse
välja, kas tegevuskavas ettenähtud tegevused on ellu viidud plaanipäraselt või on tegevuskava realiseerimisel
tekkinud probleeme. Probleemide puhul tuuakse välja, kuidas need on lahendatud ja kas innovatsioonitegevuse
eesmärk on kokkuvõttes täidetud.

3 Kui klastri püstitatud eesmärgid ei ole realiseerunud, siis kirjeldatakse detailselt, mis põhjustel on tekkinud
erinevused tegevuskavas kavandatud ja tegelike tulemuste vahel.

4 Kirjeldatakse, kuidas on innovatsioonitegevuse lõppemisel tulemusi levitatud.

Innovatsioonitegevuste tulemuste levitamine on klastrile kohustuslik. Innovatsioonitegevuse lõppemise korral
tuleb selle tulemustest laiemat avalikkust teavitada esimesel võimalusel. Tulemusi tuleb levitada nii Eestis kui ka
ELis erinevate võrgustike kaudu. Eestis on selleks Maamajanduse Infokeskus ning ELis EIP AGRI Service Point,
lisaks on muud tulemuste levitamiste üritused.

Innovatsioonitegevuse kohta peab olema avaldatud vähemalt järgmine teave: 1) innovatsioonitegevuse nimetus;
2) klastri andmed; 3) innovatsioonitegevuse elluviijad ja nende kontaktandmed; 4) lühikokkuvõte, sh eesmärk,
eesmärgi saavutamine või mitte saavutamine, tulemus; 5) innovatsioonitegevuse periood; 6) rahastamisallikas; 7)
innovatsioonitegevuse kogueelarve.

https://www.pikk.ee/event/teaduslik-praktiline-konverents-pollumajandus-muutuvas-kliimas/
http://pk.emu.ee/mullap%C3%A4ev
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