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John Kempf on ettevõtja, esineja, blogija ja õpetaja. Tema eesmärk on hästi juhitud 

põllumajanduse ökosüsteemide abil peatada ökoloogiline lagunemine. 

 

John usub, et taastuvpõllumajanduse võtted võivad: 

 

 taastada tootjate kasumlikkust ja luua tootjatele majanduslikke eelised 
 

 toota põllukultuure, mis on olemuselt vastupidavad putukate, bakterite, seente,   

nematoodide ja viiruste võimalikele nakkustele, välistades pestitsiidide vajadust. 
 

 toota toitu, mis suudab taastada rahvatervist, milles taimes suurenenud immuun-

ühendite sisaldus antakse edasi kariloomadele ja inimestele, pakkudes toitu ravi-

mina. 
 

 kiiresti eraldada süsinikku, moodustada mulla orgaanilisi aineid palju kiiremini kui 

tavaliselt, taastada hüdroloogilised tsüklid, jahutada kliimat ja vähendada saagi   

veevajadust. 
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Meil peavad olema põllumajanduse ökosüsteemid, mis pidevalt parandavad mullastiku 

tervist: 

 

 Väljakutsed seoses mullastiku tervisega: orgaanilise aine kadumine, viljakus,           

süsinik, peamine kiht (erosioon), veepidavus 

 Pikaajaline mõju: mullastiku tegeliku tootlikkuse kaotamine 

 

Taastuvpõllumajanduse ökosüsteem peab need kõik tagasi pöörama: 

 

 Mullastiku süsteemid mis eraldavad süsinuku, toodavad orgaanilist ainet, taastavad  

taime ja mullastiku tervist, toodavad otstarbekat toitu kui ravimit, taastavad inimese  

tervist 

 

Taastuvpõllumajanduse ökosüsteemid on võimelised vähendama või eemaldama        

sünteetiliste ainete kasutamist (väetised, pestitsiidid) 
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Tähtis eesmärk: ökosüsteem, mis parandab tootjate tootlikust ja tulukust. 

Taastuvpõllumajandus peab olema suurema tulukusega kui tavapõllumajandus. 

 

Mida taastuvpõllumajandus tegelikult muudab? 

 

On palju mullastiku näited, mis on võimelised ühe aasta jooksul muuta orgaanilise aine 

sisaldust 0,5% kuni 2%. 

Peamised toetavad tegevused: loomad, taime külvikord, mullastiku harimine (pindmine) 

 

Kuidas tagada taastuvpõllumajanduse efekt olukorras, kui meil puuduvad loomad, kui ei 

ole võimalik minimaalne mullaharimine, kui ei ole võimalik vahekultuuri kasvatus? 

 

Mullastiku tervise ja tootlikuse tulukuse võime muuta palju kiiremini, kui tavaliselt           

eeldatud 20-40 aasta vahemik.  

Kuidas seda teha piiratud võimalustega keskkonnas? 
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Vastus on lihtne! 

Unustage mullastiku tervise parandamisest, fokuseerige taime tervisele! 

 

Mullastik ei ole mootor, mis liigutab süsteemi, tervislikud taimed tekitavad tervislikku     

mullastiku! 

Taimed toetavad mikrofloorat, mis loob orgaanilist ainet! 

 

Ilma taimedeta oleks muld ainult nn. kivi! 

 

Tavaliselt on vastuvõetav, kui taime fotosünteesi efektiivsus on 15-20% nende üldisest 

võimekusest. 

Milline oleks tulemus siis, kui taime fotosüntees oleks 80%? 

 

See tähendab taimes 24h jooksul pidevalt suhkru tootmise suurendamist, ehk 4 kordne 

suurenemine. 
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See aga ei tähenda, et taime suurus või saak suureneb 4 korda. 

  

Kuhu läheb suhkru ülejääk? 

• Liigub alla juurestiku süsteemi 

• Kasvatab taime biomassi ja toidab mullastiku bioloogiat 

• See on viis, kuidas suurendada orgaanilist ainet juba taime kasvuajal 

 

Taime tervise toetamine tagab meile kiirema tulemuse mida soovime                               

taastuvpõllumajanduses saavutada. 

 

Kuidas saame seda teha? 

Põhimõtteliselt on kolm viisi selle saavutamiseks: 

 

Esimene viis: töötlemine läbi lehestiku 

Fotosünteesi kiirendavate toitainete andmine läbi lehestiku. 
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Kuidas mõõta fotosünteesi määra. Labori analüüs on kallis, põllul on võimalik mõõta ka 

BRIX. 

 

Lehe kaudu töötlemise eesmärk peaks alati olema mõte, kuidas tõsta taime                    

fotosünteesi efektiisust?  

 

Näiteks, kui leheanalüüs näitab, et on fosfori puudus, ning lisades ainult fosforit, siis see 

ei kindlusta, et meie saak paraneb. Sest tegelikult taimel on vaja ka teisi toitained,         

mis komplektselt parandavad fotosünteesi. 

 

BRIX osakaalu suurendamine peaks olema suunatud alusarvu suurendamisele.                

 

Praktilised näited näitavad, mida suurem on alusarv, seda kiirem on selle muutus,         

näiteks muutus 8-12 on palju kiirem, kui 4-6’ni. See aga tagab selle, et lehe kaudu         

töötlemine annab kiirema tulemuse ja mõju. 
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Seega, mida tihedam lehekaudu väetamine, seda kiiremini kasvab suhkru sisalduse      

alusmäär.  

 

Tugeva fotosünteesi toitained on peamiselt:  
 

 lämmastik (vajalik klorofülli jaoks),  

 magneesium (vajalik klorofülli jaoks),  

 raud (vajalik klorofülli kogumiseks ja kokkupanemiseks),  

 mangaan (vajalik veehüdrolüüsi jaoks, jagamine H ja OH molekulideks, ilma milleta    

fotosüntees ei saa toimuda),  

 ja fosfor (mõnikord).  

 

See tähendab aga seda, et neid aineid ei pea kogu aeg andma, vaid kindlustama, et     

nende sisaldus taimes on piisav. Sest juhul kui mõni nendest neljast ainest on vähemu- 

ses, mõjutab see koheselt fotosünteesi ja selle läbi ka taime saagi potentsiaali. Lisaks,  

ei tohiks ära unustada ka süsinik dioksiidi olemasolu. Sest teatud aja hetkel, fotosüntee-

si  võib mõjutada just piisava CO2 hulga puudumine, mitte aga vee või toitainete puudus

. 
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Teine viis on: bioloogilised inokulandid! 

 

Mis on bio inokulantdid- on elusorganismid, mis sisaldavad spetsiifiliste bakterite, seente 

või vetikate tüvesid: - näiteks võtavad õhust lämmastiku ja muudavad selle taimedele    

kättesaadavaks, vähendades lämmastikväetise vajadust. 

 

Bio inokulandi kasutamine on kõike odavam ja parima tasuvusega viis kasvatajale. 

 

Kindlasti on tähtis vaadelda bio inokulante kui tervikut, nende kasutamisel parima           

tulemuse saavutamiseks peaks olema tehtud segu nii bakterites, seentest kui ka           

huumusainetest.  
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Kolmas viis: Taime tervise, reageerimise ja toitumise terviklikkuse mõõtmine. 

 

Olukorras, kus peamiselt keskendutakse sellele, mis toimub mullastikus, on tegelikult    

palju tähtsam see, mis toimub taimes- lõpptulemuse näitaja! 

 

SAP analüüs on kõige efektiivsem viis- ehk nn. taime vedeliku koostise määramine. 

 

Näiteks, kui kasutada leheväetisi, siis kuidas määrata, kas väetised mõjusid või mitte?  

Selleks on vaja teha analüüsi. Ei piisa ainult mineraalide olemasolust mullastikus, on      

vaja kindlustada täiuslik toitainete olemasolu taimes.                                                        

Ja seda ei saa teha nn. arvamise teel, seda peab mõõtma. 

 

Taime SAP analüüs: 

Võimaldab kindla toitaine vajaduse määramist – kindla koguse kasutamine kindlustab    

suurema tagaside. 
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„Maksimumi seadus“- toitaine, mis on ülejäägis, võib põhjustada teiste toitainete            

puudujäägi olukorras kus nende omavaheline sobivus on vastandlik. 

 

SAP analüüs näitab tegelikult ka seda, milliste toitainete andmist peab piirama (see on  

väga tihti seotud lämmastiku ja kaaliumiga) 
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„Mis on ainus erinevus degradeeruva ja taastuva ökosüsteemi vahel? 

Ettevõtte juht ning juhtumise otsused! 

 

 Taastuvpõllumajanduse ökosüsteem on lihtsalt teostatav 

 Taastuvpõllumajanduse tootjate tulukus kindlasti tõuseb 

 Sisendite kasutamine väheneb 

 Tootmise tootlikus tõuseb ning edasine tegutsemine muutub meeldivaks! 

 

Tulevikus just need ettevõtted, kus tootlikus suureneb ja sisendid vähenevad on edukad 

Lõpuks omavad tähtsust ainult finantsnäitajad.  

 

Kui mullastikus on kõrge fosfori sisaldus, kas seda on võimalik bioloogiliselt mõjutada? 

 

Mükoriisa tekkimine sellises keskkonnas on väga nõrk. Ainus võimalus seda mõju           

vähendada on lisada suurem hulk humiinhapet, mis seob hästi fosforit.  
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Vegetatiivne –  

ehk juurestiku areng 

 

Reproduktiivne –  

ehk biomassi/vilja              

arenguks 
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Taime tervise viljakuse määrab tema juurestik, mida suurem seda parem. 

 

Peamised kriitilised punktid: 

1.   Punga areng 

2.  Õitsemine/tolmlemine 

3.   Raku tekkimine 

4.   Vilja tekkimine 

5.   Valmimine 
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1.   Punga areng 

 

Kriitilised mineraalid 2-4 nädalat enne vajaduse tekkimist peab kasutama: 

 

a. Kaltsium  

b. Mangaan 

c. Boor (aitab liigutada toitained) 

d. Tsink (vilja suurus) 

e. Vask (toetab õitsemist) 

f. Huumushapped 

 

2.   Õitsemine/tolmlemine 

      samad mineraalid nagu 1. puhul 
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3.   Raku tekkimine 

Samad mineraalid mis enne, lisaks: 
 

a.  Mangaan  

b.  Kaalium (kaaliumi kasutamine enne 3 etappi väga tugevalt piirab kaltsiumi liikumist, 

milletõttu võib raku areng väga kannatada) 

c.  Kaltsium 

d.  Boor (aitab transportida kaltsiumi) 

 

4.   Vilja tekkimine,  vegetatiivne faas-vilja täitumine (kvaliteedi määramine) 
 

a.   Kaalium 

b.   Lämmastik (humiinhape) 

c.   Mangaan 

d.   Tsink 

e.   Boor 

 f.   Kaltsium (peaks tulema juurestikust) 

g.   Vask 
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5. Valmimine, võimalus taime kuivamist mõjutada 
 

a. Boor (kui soov kiiresti saak valmis saada, siis tee tugev boori lahus ja see suunab    

kiiresti suhkrud lehtedest vilja sisse, ja nii saadki saaki valmidust kiirendada) 
 

b. Koobalt (suurem koobalti lahus pikendab kasvuaega, taim on rohelisem) soovitatav    

herne puhul, kui tahame, et esimesed herned ei kasvaks üle ja ka teised samuti, siis 

saame lõpus võtta kõik kolme kasvu korra herned ühel ajal, ja nad on valmis ja hea  

kvaliteediga) 
 

c.   Magneesium 

d.   Väävel  

e. Molübdeen (need elemendid aitavad vähendada lämmastiknitraati taimes ja toetada 

õiget valmimist) 

 

Vegetatiivset kasvu toetavad mineraalid: 

 a.   Kaltsium 

 b.   Boor 

Biostimulaatoreid tuleb kasutada koos bakteritega. 
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Haiguste vältimine mikroelementidega 

 

Peamised: 

 

1. Boor (juhib suhkruid ja suurendab kaltsiumi vastuvõttu) 
 

2. Koobalt  
 

3. Vask (reguleerib taime elastsust, ei lase viljal lõhki minna) 
 

4. Raud (tõstab fotosünteesi efektiivsust) 
 

5. Mangaan (kui vesi liigub läbi juurte siis selleks, et toimuks fotosüntees, vee molekul   

peab olema lagundatud, H ja OH, ja seda teeb Mangaan. Kui mangaani osakaal on        

väike, siis isegi kui meil on palju vett ja päikest, fotosüntees ei ole aktiivne,                      

sest on Mangaani puudus) 
 

6. Molübdeen (soodustab lämmastiku bakterite aktiivsust ja bakterite paljunemist) 
 

7.   Tsink 
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Haiguste vältimine mikroelementidega 

 

1. BOOR 
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Haiguste vältimine mikroelementidega 

 

2.   KOOBALT 
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Haiguste vältimine mikroelementidega 

 

3.   VASK 
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Haiguste vältimine mikroelementidega 

 

5.   MANGAAN 
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Haiguste vältimine mikroelementidega 

 

6.   MOLÜBDEEN 
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Haiguste vältimine mikroelementidega 

 

7.   TSINK 
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Haiguste vältimine mikroelementidega 
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1. TUGEV FOTOSÜNTEES 

 

2. SUHKUR LIIGUB LÄBI JUURTE 

 

3. TUGEV BAKTERIAALNE SEEDIMINE (mineraliseerumine) 

 

4. TAIM ABSORBEERIB MIKROOBSET METABOLIITI 

 

5. TAIM TOODAB LIPIIDE 

 

6. LIPIIDID LIIGUVAD LÄBI JUURTE 

 

7. TUGEV SEENELINE SEEDIMINE (huumustumine) 

 

  

JOHN KEMPF, Soil & Nutrient Conference 2018 
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TUGEVAT FOTOSÜNTEESI TOETAVAD 

 

 Magneesium 

 Lämmastik 

 Raud 

 Mangaan 

 Fosfor 
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FOTOSÜNTEESI EFEKTIIVSUS vähemalt 50% 

 

 Taimed salvestavad energia külluse rasvade kujul 

 Energiavaru stressi olukordadeks 

 Taime loomulik resistentsus kahjurite ja haiguste vastu 
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MIKS TAIME ARENG PÕUA AJAL PIDURDUB? 

 

 Toitumise puudus on peamine põhjus 

 Veeaurustumine lehetemperatuuril al. 30 0C  

 Uute taimekudede areng on puudulik 
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VEE KVALITEET PRITSIMISEL ON TÄHTIS 

 

 Vee karedus ei tohi ületada 70 ppm. 

 Vee karedusel 150 ppm. 50% väiksem ainete vastuvõtlikus 

 Looduslikke veeallikaid peab samuti kontrollima 
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SEEMNE TÖÖTLEMISE MIKROORGANISMIDEGA EELISED?  

SEEMNE TÖÖTLEMINE 

 Kiirem paljunemine võrreldes haigust tekitavate bakteritega 

 

 Kiire ruumi hõivamine seemne ümber  

 

 Saavutades suure kontsentratsiooni takistavad patogeensete seente arengut, 

tekitavad neile konkurentsi 

 

 Kindlustavad taimedele kiire toitainete kättesaamise, lagundades olemas      

olevaid mineraale 
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SEEMNE TÖÖTLEMINE 
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SEEMNE TÖÖTLEMINE 
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MINERAALIDE LAGUNDAMINE 



UuDISTOODE 
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VEMO = VH+ EMO 
 

Koostis 1 liitris: 

 VEMO-N  = VH(1 l.)+ EMO-N (25 ml.) 

 VEMO-P  = VH(1 l.)+ EMO-P (25 ml.)  

 VEMO-SAFE  = VH(1 l.) + EMO-SAFE (25 ml.)  

 VEMO-SEED  = VH(900 ml.) + EMO-N (100 ml.)  

 

Eelised: 

 Tooted eelsegatud õiges vahekorras 

 Madalamad transpordi ja ladustamise kulud 

 Üks pakend-mugav kasutus (1l., 25 l., 1000 l.) 

 Madalam ostuhind 
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 EL’i ECO tunnistus  Nr. 1ECO-09 Veterinaartunnistus Nr. LT 40-91-002 
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 Puhtimine 

Tavaseeme - VEMO-N (4 l./t.) ja VH (4-6 l./t.) puhtimissegu 

Peenseeme - VEMO-SEED (1 l./100kg.) 
 

 Pritsimine , talikultuurid (200 l. vett) 

1. sügisel, taime kõrgus ca. 7 cm, VH (4 l/ha)  

2. kevadel, võrsumine/kõrsumine, VEMO-N (4 l/ha)  

3. kevadel, kõrsumine/viljatupe avanemine, VEMO-P (4 l/ha)  

4. viljatupe avanemine/loomine, VEMO-SAFE (4 l/ha)  
 

 Pritsimine , suvikultuurid (200 l. vett) 

1. kevadel, võrsumine/kõrsumine, VEMO-N (4 l/ha)  

2. kevadel, kõrsumine/viljatupe avanemine, VEMO-P (4 l/ha)  

3. viljatupe avanemine/loomine, VEMO-SAFE (4 l/ha)  
 

 Pritsimine, orgaanika lagundamine (200 l. vett) 

 sügisel EMO-HUM (500 ml/ha)  
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 Ei põhine keemial, vaid biofüüsikal ja bioloogial 

 

 Tulevikus mulla analüüs ei määra ainult mineraalainete tasakaalu ja toitainete  

taset, vaid aminohapete, peptiidide, ensüümide, süsivesikute ja muude            

ühendite taset, mida taimejuured suudavad mikroobide kooslusest omastada. 

 

 Agronoomid uurivad mulla paramagnetismi, redoksi ja elektrijuhtivust,            

et hinnata mulla võimet anda saaki ja kvaliteeti. 

 

 Põllukultuuride skaudid mõõdavad taimede lehtede redoksi ja elektrilist aktiiv

sust, et määrata kindlaks haiguste ja putukate vastuvõtlikkus, ning määravad 

kindlaks, milliseid ravimeetodeid tuleb võimalike nakkuste ennetamiseks         

rakendada. 
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ROHKET SAAKI !!! 


