
 

 
 
 
 
 
 

 

Kompost on mullaviljakuse kandja, sest ta on huumus selle parimal kujul! 

 

VÄETAB TAIMI 

EDENDAB 
MULLAELUSTIKKU 

KOMPOST KOBESTAB 
MULDA 

SUURENDAB 
MULLA 
VEEHOIUVÕIMET 

 
Kompost on valmistatud aia- ja haljastusjäätmetest ning köögi- ja sööklajäätmetest. 

 
Kompost varustab mulda orgaanilise aine, kõigi põhiväetusainete ning mikroelementide ja kaltsiumiga. 
Tal on ka lai toimespekter võitluses mulla kaudu levivate haigustekitajatega, fütosanitaarne mõju.  
 

Eesmärgid 

Väetamine: põhiväetamine kõigi põhiväetusainete ja mikroelementidega ning lämmastikuvaru tekitamine. 
Mullaparendamine: mullahapete neutraliseerimine, veehoiuvõime suurendamine. 
Huumusega varustamine: huumusevaese või kurnatud mulla rikastamine orgaanilise ainega.  
Pindmise mullakihi kujundamine huumus- ja toitainevaesest aluspinnasest. 
 

Mulla struktuursus 

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.  
 
Mulla varustamine veega 

Komposti huumus salvestab oma kaalust 3 - 5 korda rohkem vett, seetõttu suudavad taimed põuaperioode 
paremini üle elada. Komposti stabiilne struktuur soodustab sademevee mulda imbumist ning vähendab 
või väldib mulla erosiooni. 
 

Kasvukiht 

Väheviljakast mullast on võimalik komposti ja  lisandeid hulka segades moodustada kasvumuld.  
 

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 



 
 
 
 
 
Peenramaa rajamine 

Peenramaa rajamisele eelneb sageli ehitustegevus,  
millest jääb järele rikutud struktuuriga muld.  
Rohkesti huumust sisaldava komposti lisamine  
muudab mulla terveks ja taimekasvusõbralikuks.  
 

Lähtemuld                Väetusaine

vaest 

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 

 

HEA TEADA! 

Väetusainerikkad kompostid viiakse mulda vegetatsiooni ajal aprillist augustini, enne taimede istutamist 
või külvamist.  Sügisese istutamise korral sobivad paremini väetusainevaesed kompostid.   
 

 

Puud ja põõsad 

Ehitusaladel, tänavate ääres kasvavad puud ja põõsad satuvad teesoola, veepuuduse jms tõttu stressi. 
Selliseid keskkonnamõjusid aitab vähendada suure toitainete sidumis- ja puhverdusvõimega kompost.  
 

Lähtemuld Väetusaine

vaest 

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, nt teede alused, kus muld on tugevasti tihendatud ja elutu.  
Sellisesse mulda on vaja 10–15 cm sügavuseni segada komposti. 
  

Lähtemuld Väetusaine

vaest 

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 

 



 

 

Väetamine 

Kompost sisaldab looduslikult kõiki peamisi väetusaineid (N, P, K) ja mikroelemente. Varustab mulda 
orgaanilise aine ja taimetoitainetega ning kaltsiumiga, mistõttu tal on lupjav toime. Üksnes lämmastikku, 
mis on orgaanilise ainega seotud, jääb väheks ning seda on vaja juurde anda. 
 

 

Varuväetamine 

Kompostist vabanevad väetusained aeglaselt.  Järelväetada, va lämmastik, pole mitmel aastal vaja. 
Lisalämmastikku on vaja seetõttu, et kompostis on lämmastik orgaanilise ainega tugevasti seotud ning 
taimed ei saa seda kohe kätte. Esimesel aastal on kasutatav vaid 10%, pikema aja kestel 20-40% ringis.  
Komposti neutraalse pH tõttu ei ole soovitatav seda anda happelembestele taimedele. 
 
 
Lupjamine 

Erinevalt puukoorest ja rabaturbast takistab kompost oma neutraalse või nõrgalt aluselise pH tõttu mulla 
hapestumist ja vähendab lupjamisvajadust. 
 
 
HEA TEADA! 

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. 
 

Ohutu kompost  

Eestis reguleerib komposti tootmist määrus Biolagunevatest jäätmetest komposti  
tootmise nõuded (RT I, 10.04.2013, 1).  
Rohkem teavet leiate kodulehelt: www.riigiteataja.ee/akt/110042013001   
 
 
 
 
 
 
 
 

  


