
Rohumaad

– et ei tuleks nälga
Kusti Aavik

OÜ Vätta Agro, juhatuse liige

Kärla Põllumajandusühistu, taimekasvatusjuht

Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit, juhatuse liige



Idüll ?
Koht muretsemiseks?





Millal rohumaad ümber rajada?

Suur rohundite 
osakaal taimikus 
(võilill, harilik 
orashein, puju)

Ebaõnnestunud 
uuskülv –

kultuurtaimik pole 
tärganud soovitud 

tasemel

Suured 
ebatasasused 
põllul (vähem 

oluline karjamaa 
puhul)

Kasvukohale 
mittesobiv taimik 

(kidur.., 
karjamaal 

mittekarjatatavad 
ligiid..)



Hinda oma 

rohumaad!



Millist segu

külvata



• Karjatatav

• Niiteline

• Sega

Rohumaa otstarve

• pH

• Lõimis

• Veerežiim

• Huumushorisondi tüsedus

Mullastik 

• Liblikõieliste osakaal

• Mineraalväetiste võimalus (saadavus mahedana, HIND)

• Tahesõnniku olemasolu

Väetusvõimalused



Karjatatav / sega kasutus
• Karjamaa raihein 43% 10,5kg

• Harilik aruhein 32% 8kg

• Valge ristik 10% 2,5kg

• Põldtimut 10% 2,5kg

• Aasnurmikas 5% 1,5kg

Kokku: 25kg/ha

• Ühtlane saagikus

• Talub niitmist

• Sisaldab liblikõielist

• Tugev kamar



Niiteline kasutus
• Lutsern 35% 9kg

• Roog-aruhein 35% 8,5kg

• Karjamaa raihein 20% 5kg

• Harilik aruhein 10% 2,5kg

Kokku: 25kg/ha

• Ühtlane saagikus

• Sisaldab liblikõielist

• Tugev kamar

• Hea põuakindlus



Happeline / liigniiske muld
• Päideroog 60% 15kg

• Timut 30% 7,5kg

• Aasnurmikas 20% 2,5kg

Kokku: 25kg/ha

• NB! Külviaeg august – sept. algus

• Esimesel niitel suurim saagipotentsiaal

• Tahab lisaväetamist – puudub liblikõieline



Rohumaa 

uuendamise 

tehnoloogiad



Rajamisaeg

Kevad Plussid
Sügisene künd

Rajamisaastal saagi võtmise võimalus

Parem töödejaotus (sõnnikulaotus ja künd sügisel, harimine 
kevadel)

Miinused
Üha enam põuatingimusi kevadperioodil

Kattub poegimisajaga

Suur oht nõrgaks taimikuks

Sügis Plussid
Väiksem oht põuaks

Väheneb hooldusniite vajadus

Miinused
Rajamisaastal uuelt külvilt saaki ei saa

Teraviljakasvatuse puhul aasta kiireim aeg

Liialt hilisel külvil talvitumise probleemide oht



1. Tahesõnnik 

künni alla

 40t/ha – 3 aasta teoreetilised

toitained

 1. aastal N25% P40%

 2. aastal N10% P20%

 3. aastal N5% P10%

 Lambasügavallapanu sõnnik

väga hea kaaliumiallikas.

Norm N P K

t/ha kg/ha kg/ha kg/ha

40 107,2 33,6 441,6



2. Künd

 Kevadise rajamise puhul kindlasti sügisel – kevadel

lihtsamini haritav ja tulemus parem

 Sügavus vastavalt mullale soovituslikult 20-25cm

 Kamar PEAB olema ilusti ümber pööratud, muul juhul

vana taimiku tärkamise oht



3. Libistamine / kivide

koristus

 Üks korjamata kivi rajamisel võib kaotada palju aega ja 

raha niitmisel

 Ebatasane maa lõhub tehnikat

 Külvipind peab saama ühesuguse profiiliga



4. Külv

 Rullimine enne külvi

 Väiksemate kivide maasse

surumine

 Ühtlane külvipind

 Külvisügavus 10-20mm

 Ühtlane seemnesegu (erinevad

erikaalud)



Külviviis

 Reaskülv

 Hajuskülv

 Täiendkülv

 Allakülv



Lupjamine



Kõige aluseks mullaproov!
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Tänud kuulamast!

aavik.kusti@gmail.com

52 25 834
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