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1. Kääritusjäägi ehk digestaadiga tehtud uuringud  

1.1 Seavedelsõnniku kääritusjäägi väetusomaduste võrdlus seavedelsõnniku ja 

mineraalväetisega  

1.1.1 Uurimistöö eesmärgiks oli võrrelda seavedelsõnniku kääritusjäägi, seavedelsõnniku  ja 

mineraalväetise väetusomadusi teraviljaväetisena.   

1.1.2 Metoodika 

Katse rajati 2010. aastal lüsimeeterkatsena. Ühe lüsimeetri  pindala oli 0,0706 m2 ja sügavus 30 cm.  

Lüsimeetrid täideti kerge saviliivmullaga, millel olid järgmised agrokeemilised näitajad:  pH 6,6, üldN 

0,11%, üldC 1,23 %, PMehlich3 0,03 g kg-1, KMehlich3 0,1 g kg-1, eripind 20,9 m2 g ja katioonide 

neelamismahutavus 7,9 cmol kg-1. Katses oli viis väetusvarianti: (i) kontroll (väetamata); (ii) 

mineraalväetis; (iii) seavedelsõnnik, (iv) seavedelsõnniku kääritusjääk ja (v) reoveesette kääritusjääk 

(1-3 aastani) ja veisevedelsõnniku kääritusjääk (4 ja 5 aasta). Katsevariandid olid neljas korduses. 

Mineraalväetist anti igal aastal normiga N80P25K100.  Väetisteks olid ammooniumnitraat, kaaliumkloriid 

ja superfosfaat. Orgaaniliste väetistega  anti igal aastal mineraalväetisega ekvivalentne N norm  (80 kg 

N ha-1), mis arvutati orgaaniliste väetiste NH4-N sisalduse põhjal.  Seavedelsõnniku ja selle kääritusjäägi 

2014. aasta analüüsitulemused on toodud tabelis 1.  

Kõik väetised anti 1–2 päeva  enne teravilja seemnete külvi. Orgaanilised väetised segati andmise järel 

10 cm sügavuselt mulda. Katse kultuuriks oli esimesel ja teisel aastal oder, vastavalt sort ’Inari’ ja 

’Teele’, kolmandal aastal suvinisu, sort ’Manu’, neljandal kaer, sort ’Jaak’ ja viiendal oder, sort ’Anni’. 

Külviks kasutati eelidandatud seemneid, mis  külvati šablooniga ettemärgitud kohtadesse. Katses 

määrati tera- ja põhusaaki ja mulla agrokeemilisi näitajaid (pH, PMehlich3, KMehlich3, S). Taime ja mulla 

keemilised analüüsid tehti Sakus, Põllumajandusuuringute Keskuse laboris. Taimele omastatav 

toitelemendi sisaldus mullas määrati  Mehlich 3 meetodit kasutades. Määramise meetod on aruandes 

märgitud indeksina iga elemendi juurde. 

Tabel 1. Seavedelsõnniku ja seavedelsõnniku kääritusjäägi agrokeemilised näitajad  

Väetis pH KA,% NH4–N1, 

mg kg-1 
üldN, % üldP, % üldK,%  

Seavedelsõnnik 7,4 7,1 4080 0,66 0,15 0,30 

Seavedelsõnniku 

kääritusjääk 

7,5 2,5 2576 0,3 0,07 0,22 

1Kõik  sisaldused on väetise, mitte kuivaine kohta.  

1.1.3 Tulemused 

Mõju teraviljade saagile 

Mineraalväetise ja orgaaniliste väetiste variantide keskmine terasaak katseaastatel ei erinenud (vt. 

tabel 2). Kontrollvariandis oli saak nendega võrreldes madalam (P < 0,05). Seavedelsõnniku 

kääritusjäägiga saadud saak oli seavedelsõnnikuga  võrreldes enamusel katseaastatel veidi suurem ning 

saagi erinevus nende kahe variandi vahel aastatega suurenes. Erandiks oli ainult esimene aasta kui 

suurem saak saadi vedelsõnniku variandist.   

 

Väetiste ja väetise mõju terade ja põhu toitainete sisaldusele  

Väetamine ja väetis mõjutasid ainult terade proteiini ja P sisaldust (vt. tabel 3). Proteiinisisaldus oli 

teistega võrreldes oluliselt kõrgem mineraalväetise ja P sisaldus kontrollvariandi terades. 

Seavedelsõnniku ja selle kääritusjäägi variandist koristatud terade toitainete sisaldus oluliselt (P > 0,05)  

ei erinenud samas väärib tähelepanu, et kääritusjäägi variandi terades oli proteiinisisaldus 1,7% suurem, 

mis osutab selles variandis olnud parematele lämmastikuga toitumistingimustele.  
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Tabel 2. Katseaastatel saadud  terasaagid (g m-2) 

Väetis Kultuur/katseaasta 

Oder,  sort 

’Inari’                          

Oder,  

sort 

’Teele’                             

Suvinisu 

sort. 

’Manu’ 

Kaer,  

sort. 

’Jaak’ 

Oder 

sort. 

’Anni’ 

1. aasta 2. aasta1 3. aasta 4.aasta 5.aasta 

Kontroll 171,0a2 5,7ab  86,0a 64,1a 51,3a 

Mineraalväetis 214,9ab 17,0c 406,5b 127,5b 254,6c 

Seavedelsõnnik 262,7b 4,2a 389,9b 121,8b 154,0bc 

Seavedelsõnniku kääritusjääk 215,3ab 6,4ab 415,7b 153,6c 234,8c 

Erinevad kääritusjäägid3        187,0a 13,1bc 437,6b 123,9b 244,7c 

1 Teise aasta sügisel kahjustasid katset linnud, mistõttu oli saak teiste aastatega võrreldes oluliselt väiksem. 
2 Samas veerus erinevate tähtedega tähistatud väärtused on usutavalt erinevad (P < 0,05). 
3 Esimesel kolmel aastal oli väetiseks reoveesete ja neljandal ning viiendal aastal veisevedelsõnniku kääritusjääk. 

 

Tabel 3. Katseaastate keskmine terade proteiini- ja  P, K ning S sisaldus terades ja põhus 

Väetusvariant Terade 

proteiini-

sisaldus, 

% 

P sisaldus, % K sisaldus, % S sisaldus, % 

Terad Põhk Terad Põhk Terad Põhk 

Kontroll 11,1b 0,43c 0,12a 0,51a 0,51a 0,14a 0,08a 

Mineraalväetis 

N80P25K100 
18,2c 0,36b 0,1a 0,47a 0,47a 0,13a 0,08a 

Seavedelsõnnik 11,8b 0,40bc 0,12a 0,50a 0,5a 0,12a 0,08a 

Seavedelsõnniku 

kääritusjääk 
13,5b 0,38ab 0,11a 0,47a 0,47a 0,13a 0,09a 

Erinevad 

kääritusjäägid1 
12,8a 0,38ab 0,11a 0,47a 0,47a 0,12a 0,07a 

1Esimesel kolmel aastal oli väetiseks reoveesete ja neljandal ning viiendal aastal veisevedelsõnniku kääritusjääk. 

Tabel 4. Mulla keemilised näitajad neljandal ja viiendal katseaastal  

Väetis pH3 Nüld, 

% 

 Sisaldus mullas, mg kg-1 Corgm 

%2 P3
(Mechlich 3)  K3

((Mechlich 

3) 

Ca2 Mg2 Mn2 

Kontroll 6,7a1 0,1a 141,0a 113,0a 1589b 108,7a 89,7a 1,25a 

Mineraalväetis   6,7a 0,1a 168,0b 187,2c 1534bc 111,5a 92,2a 1,2a 

Seavedelsõnnik 6,6a 0,1a 172,5b 139,0b 1598b 130,0bc 93,7a 1,3ab 

Seavedelsõnniku 

kääritusjääk 

6,7a 0,1a 164,0b 146,0b 1513a 123,7b 90,7a 1,3a 

Erinevad kääritusjäägid4 6,7a 0,1a 193,7c 136,7b 1672c 133,7c 89,7a 1,37b 
1 Samas veerus erinevate tähtedega tähistatud väärtused on usutavalt erinevad (P < 0,05). 
2Neljandal aastal tehtud mullaanalüüsi tulemus.  
3Viiendal aastal tehtud mulla analüüsi tulemus.  
4Esimesel kolmel aastal oli väetiseks reoveesete ja neljandal ning viiendal aastal veise vedelsõnniku kääritusjääk. 

Väetiste mõju mulla agrokeemilistele näitajatele 

Neljandal ja viiendal aastal tehtud mulla analüüs näitas katses kasutatud väetiste erinevat mõju 

mulla agrokeemilistele näitajatele (vt. tabel 4). Mineraalväetise variandi mullas oli orgaaniliste 

väetistega võrreldes rohkem K-d. Fosfori sisaldus oli suurim variandis, kus kasutati väetisena erinevaid 

kääritusjääke. Suurem erinevus oli  veel Mg sisalduses, mida oli mineraalväetisega võrreldes rohkem 

kõigi orgaaniliste väetiste variantide mullas. Seavedelsõnniku ja selle kääritusjäägi mõju erines kõige 

rohkem mulla  CaMehlich 3 sisaldusele, mis oli suurem vedelsõnnikuvariandis, kuid väiksed erinevused 
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olid ka P, K, Mg osas. Selle põhjuseks oli NH4–N-i ja nende elementide erinev sisaldus väetistes.  

Näiteks sisaldas 2014. aastal seavedelsõnniku kääritusjääk 0,26% ja seavedelsõnnik 0,4% 

ammooniumlämmastikku. Seetõttu viidi  normi 80 kg NH4–N ha-1 andmisel vedelsõnnikuga mulda 58 

kg K ha-1  ja kääritusjäägiga 71 kg K ha-1. Mulda antud fosforikogused olid  nende väetistega väetamisel 

vastavalt 27 kg ha-1 ja 22,7 kg ha-1. Seevastu 2012. aastal oli olukord vastupidine ning siis viidi P-d ja 

K-d rohkem mulda vedelsõnnikuga.  

Seavedelsõnniku ja selle kääritusjäägi mõju oli mulla Corg sisaldusele ja rektsioonile sarnane.  

1.1.4 Kokkuvõte ja järeldused 

1. Kääritusjäägiga väetatud variandis oli katseperioodi keskmine terasaak vedelsõnniku variandiga 

võrreldes suurem. Selle põhjused ei ole täpselt selged, kuid varsemad uurimistööd (de Boer, 2008) 

on näidanud, et taimed omastavad kääritusjäägist lämmastikku 10–20% rohkem kui vedelsõnnikust. 

See võis olla nii ka meie katses, sest lisaks suuremale saagile, osutab parematele lämmastikuga 

toitumistingimustele siin ka kääritusjäägi variandi terade suurem proteiinisisaldus. 

Meie katse näitas samuti, et kui arvutada kääritusjäägi norm NH4–N sisalduse põhjal, siis on võimalik 

saada kääritusjäägiga sama kõrgeid teraviljasaake kui mineraalväetisega.  

2. Seavedelsõnniku ja kääritusjäägi toitainete sisaldus oli erinev. Vedelsõnnikuga võrreldes oli 

kääritusjäägis vähem NH4–N-i, mistõttu seda kulus sama suure N normi andmiseks koguseliselt 

rohkem. Kääritusjäägis oli väiksem ka üldP ja üldK sisaldus, kuid selle kompenseeris kääritusjäägi 

suurem norm, mistõttu ei kujunenud nende variantide mulla PMehlich3 ja KMehlich3 sisaldus oluliselt 

erinevaks. Sellele vaatamata osutavad meie uurimistöö tulemused vajadusele pidada orgaaniliste 

väetistega väetamisel arvestust  mulda viidava P ja K üle, sest sõltuvalt NH4–N/P ja NH4–N/K suhtest 

väetises, võivad need kogused olla  aastati väga erinevad.  

3. Vedelsõnniku ja kääritusjäägi mõju mulla pH-le ja Corg sisaldusele oli sarnane 

1.2 Veisevedelsõnniku kääritusjäägi väetusomaduste võrdlus veisevedelsõnniku ja 

mineraalväetisega  

1.2.1 Uurimistöö eesmärgiks oli võrrelda veisevedelsõnniku kääritusjäägi, veisevedelsõnniku ja   

mineraalväetise väetusomadusi rohumaa väetisena.  

1.2.2 Metoodika 

Katse rajati 2014. aasta aprillis Ilmatsalus, AS Tartu Agro esimese aasta põldheina põllule (34 ha). 

Katseala paiknes gleistunud leetjal mullal (Klg), (I-III kordus) ja leetjal mullal (Kl) (IV kordus). Mulla 

agrokeemilised näitajad varieerusid suurtes piirides: pH 6,0 - 6,6, PMechlich3  80,2 – 130,2 mg kg-1, K 

Mechlich3 185,7 – 356,7 mg kg-1, Mg 321 – 491 mg kg-1 ja  Corg 2,5 - 4,9 % (vastab huumuse sisaldusele 

4,3 - 8,4%).  Nende näitajate põhjal oli  katseala mulla huumsesisaldus kõrge – väga kõrge; P tarve 

keskmine – väike; K tarve keskmine – väike; Mg tarve väga väike.  

Põllu rajamiseks oli kasutatud seemnesegu, mis koosnes punasest ristikust (Trifolium pratense L.) 

’Jõgeva 433’, 25%, põldtimutist (Phleum pratense L.) ’Tika’, 30%, harilikust aruheinast (Festuca 

pratensis Huds.) ’Arni’, 30% ja karjamaa raiheinast (Lolium perenne L.) ’Raite’, 15%. Katses oli neli 

väetusvarianti: kontroll (väetamata), veisevedelsõnnik (edaspidi vedelsõnnik), veisevedelsõnniku 

kääritusjääk (edaspidi kääritusjääk) ja mineraalväetis. Kõik katsevariandid olid neljas korduses. Ühe 

korduse laiuseks oli laoturi kahe töökäigu laius, mis orgaanilise väetise laoturil oli 16,8 m ja 

mineraalväetise külvikul 48 m. Kontrollvariandi üks kordus oli 6 m lai. Kõik kordused olid ca 600 m 

pikad, ulatudes ühest põlluservast teise. Iga korduse sisse märgiti neli 2 x 7 m suurust  (14 m2) katselappi, 

millelt toimus saagiarvestus ja kust koguti proovid taimiku botaanilise koosseisu ja rohu kuivaine 

sisalduse määramiseks. Ühe väetusvariandi saagiarvestus toimus kokku 16 lapilt. Orgaaniliste väetiste 

normid arvutati nende väetiste keskmise fosforisisalduse põhjal. Eesmärgiks oli mõlema väetisega anda 

aastas mulda 25 kg fosforit. Tegelikult mulda antud fosfori koguse selgitamiseks võeti igal väetuskorral 

mõlemast väetisest proov, mida laboris analüüsiti. Orgaanilised väetised viidi taimikusse lägalaoturiga 

Challenger Terra Gator 2244. Mineraalväetist anti normiga 80 kg N ha-1 taimiku pinnale. Väetisena 

kasutati Venemaal toodetud väetist NP33-3. Kõik väetised anti kolmes võrdses osas: kevadel enne 
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Tabel 5. Väetistega mulda antud kuivaine, orgaanilise aine ning N-i ja P kogus 

Väetamine 

Väetisega antud kogus, kg ha-1 

Väetise 

kogus 

 

Kuivaine 

 

Orgaaniline 

aine 

 

NH4-N 

 

Kogu N 

 

P 

 

Vedelsõnnik 

1 10000 972 810,4 23,9 44,8 8,3 

2 10000 914 753,7 19,1 40,6 8,3 

3 10000 1053 868,7 21,5 39,2 8,3 

Kokku 30000 2939 2432,8 64,5 124,6 24,9 

Kääritusjääk 

1 9600 408 280,9 25,9 38,9 6,9 

2 9600 673 495,2 27,8 41,6 9,7 

3 9600 523 392,4 26,4 39,5 6,2 

Kokku 28800 1604 1168,5 80,1 120 22,8 

Mineraalväetis  

1 80 - - - 26,4 1,06 

2 80 - - - 26,4 1,06 

3 80 - - - 26,4 1,06 

Kokku 240 - - - 79,2 3,18 

 

Tabel 6. Ilmastikutingimused rohukasvuperioodil (Eerika ilmajaama andmed) 

Rohukasvuperiood1 Sademete summa, mm Keskmine õhutemperatuur, °C 

I (9.04 – 3.06) 118 10,6 

II (9.06 – 12.07) 109 13,7 

III (23.07 – 3.09) 130 17,7 

1 Väetise andmisest kuni saagi koristamiseni 

rohukasvu algust ning pärast I ja II niidet. Väetistega mulda antud kuivaine, orgaanilise aine ning N-i ja 

P kogus on toodud tabelis 5. Esimene niide toimus punase ristiku õitsemisfaasi alguses. I ja II ning II ja 

III niite vahel oli rohukasvuperiood vastavalt 39 ja 53 päeva. Rohukasvuperioodide keskmised 

õhutemperatuurid ja sademete hulgad on toodud tabelis 6.  Saak niideti katsekombainiga Haldrup kõigilt 

lappidelt 10,5 m-2 suuruselt pinnalt. Vahetult enne niitmist võeti kõigilt kordustelt nelja lapi kohta üks 

ca 1 kg raskune proov taimiku botaanilise koosseisu ja eraldi proov rohu kuivaine sisalduse 

määramiseks. Taimiku botaaniline koosseis ja rohu kuivaine sisaldus määrati vastavalt Eestis 

üldkasutatavale metoodikale. Mullaproovid võeti katse alguses, 7 päeva pärast igat väetise andmist ja 

kõigi kolme niite ajal 0-10 cm sügavusest kihist. Proovid analüüsiti Sakus Põllumajandusuuringute 

Keskuse laborites.  

1.2.3 Tulemused  

Väetiste mõju mullale 

Mulla reaktsioon (pHKCI). Mulla reaktsioon muutus katse kestel vähe (vt. tabel 6). Kõige suurem 

pH muutus toimus vedelsõnniku ja kääritusjäägi variandis, kus  see kasvas 0,2 ühikut. Mulla pH oli 

usutavalt kõrgem maantee lähedal paiknenud lappidel, kus  avaldas mõju maanteelt tulev tolm.  

P Mehlich3  sisaldus suurenes katse kestel mõlemas orgaaniliseväetise variandis ja vähenes kontroll- ja eriti 

mineraalväetise variandis (vt. tabel 7).   

KMehlich3 sisaldus. Katses võrreldud väetiste mõju, oli mulla K Mehlich3 sisaldusele erinev. Kääritusjäägiga 

väetatud variandi mullas oli K Mehlich3 sisaldus katse lõpus selle algusega võrreldes märgatavalt suurem 
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(vt. tabel 7). Seevastu mineraalväetise variandis oli see vähenenud. Vedelsõnniku variandi kahe korduse 

mullas  KMehlich3 sisaldus katse kestel suurenes ja kahes vähenes. Kontrollvariandis K sisaldus vähenes.  

MgMehlich3 sisaldus suurenes mõlema orgaanilise väetise  ja vähenes mineraalväetise  ning  

kontrollvariandi mullas (vt. tabel 8). Sarnaselt pH-le ja Ca-le oli Mg-d rohkem maantee lähedal 

paiknenud lappide mullas.  

CaMehlich3 sisaldus vähenes katse  kestel kõigis variantides  (vt. tabel 8).   

-SO4 sisaldus vähenes katse kestel kõigi katsevariantide mullas (tabel 8).  

üldN sisaldust väetamine oluliselt ei mõjutanud, kuid esines tendents, et vedelsõnniku ja kääritusjäägi 

variandis see  suurenes ja  mineraalväetise variandis  vähenes (vt. tabel 8).   

NO3-N sisaldus oli katse lõpus selle algusega võrreldes suurem kõigis katsevariantides. Suuremad 

muutused olid vedelsõnniku ja kontrollvariandis (vt. tabel 9).  

Corg sisaldus mullas katse kestel oluliselt ei muutunud (vt. tabel 9).  

 

 

Tabel 7. Mulla reaktsioon ja  P Mechlich3 ning   K Mechlich3 sisaldus  katse alguses ja lõpus 

Väetis Kor

- 

dus 

Mulla  pH PMechlich3, sisaldus mullas, 

mg kg-1 

KMechlich3, sisaldus 

mullas, mg kg-1 

Katse  

alguses 

Katse 

lõpus 
Muutus 

Katse 

alguses 

Katse 

lõpus 
Muutus 

Katse 

alguses 

Katse 

lõpus 
Muutus 

Vedelsõnnik I 6,6 6,7 0,1 124,3 119 -5,3 251 234 -17 

Kääritusjääk I 6,2 6,3 0,1 97,7 104,3 6,6 256 278 22 

Mineraalväetis I 6,1 5,9 -0,2 98,4 88,5 -9,9 240 212 -27 

Kontroll I 6 6,0 0 98,7 88,3 -10,4 234 208 -27 

Vedelsõnnik II 6,1 6,2 0,1 107 105,8 -1,2 260 252 -8 

Kääritusjääk II 6,1 6,2 0,1 97,9 102,8 4,9 239 273 34 

Mineraalväetis II 6,1 6,1 0 84,9 72,5 -12,4 262 227 -35 

Kontroll II 6,2 6,2 0 115,6 101,3 -14,3 293 261 -32 

Vedelsõnnik III 6,1 6,5 0,4 122,1 124,3 2,2 330 357 27 

Kääritusjääk III 6,1 6,5 0,4 118,3 119,5 1,2 308 322 14 

Mineraalväetis III 6,1 6,6 0,5 82,5 70,8 -11,7 212 184 -28 

Kontroll III 6,2 6,5 0,3 80,2 105,3 25,1 212 210 -2 

Vedelsõnnik IV 6,6 6,6 0 93,9 99,8 5,9 214 241 27 

Kääritusjääk IV 6,4 6,4 0 86,1 91,5 5,4 187 215 27 

Mineraalväetis IV 6,3 6,3 0 105,1 95 -10,1 186 158 -28 

Kontroll IV 6,4 6,3 -0,1 130,2 117,8 -12,4 195 168 -28 

Variandi korduste keskmine  sisalduse muutus  mullas 

Vedelsõnnik x x x 0,2 x x 0,4 x x 7 

Kääritusjääk x x x 0,2 x x 4,5 x x 24 

Mineraalväetis x x x 0,1 x x -11,0 x x -30 

Kontroll x x x 0,0 x x -3,0 x x -22 
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Tabel  8. Mulla MgMechlich3 , CaMechlich3  ja  üld N sisaldused katse alguses ja lõpus 

Väetis 
Kor- 

dus 

Mg, mg kg-1 Ca, mg kg-1 
Üld N  sisaldus mullas, 

% 

Katse 

alguses 

Katse 

lõpus 
Muutus 

Katse 

alguses 

Katse 

lõpus 
Muutus 

Katse 

alguses 

Katse 

lõpus 
Muutus 

Vedelsõnnik I 428,9 435,0 6,1 3817 3694 -123 0,325 0,348 0,023 

Kääritusjääk I 438,8 460,0 21,2 3743 3713 -30 0,360 0,390 0,03 

Mineraalväetis I 471,9 462,3 -9,6 4203 4066 -137 0,428 0,438 0,01 

Kontroll I 469,9 460,5 -9,4 4091 3945 -146 0,42 0,403 -0,017 

Vedelsõnnik II 490,8 493,5 2,7 4374 4209 -165 0,453 0,480 0,027 

Kääritusjääk II 480,5 496,5 16 4326 4230 -96 0,448 0,458 0,01 

Mineraalväetis II 456,9 460,8 3,9 4153 4147 -6 0,435 0,405 -0,03 

Kontroll II 480,6 480,3 -0,3 4493 4322 -171 0,475 0,458 -0,017 

Vedelsõnnik III 477,5 498,7 21,2 4671 4584 -87 0,5 0,470 -0,03 

Kääritusjääk III 392,3 409,8 17,5 4462 4344 -118 0,433 0,398 -0,035 

Mineraalväetis III 394,2 381,5 -12,7 4472 4538 66 0,405 0,373 -0,032 

Kontroll III 354,9 359,8 4,9 4464 4389 -75 0,350 0,333 -0,017 

Vedelsõnnik IV 379,9 412,8 32,9 4139 4031 -108 0,363 0,353 -0,01 

Kääritusjääk IV 381,5 402,8 21,3 3575 3512 -63 0,323 0,320 -0,003 

Mineraalväetis IV 349,7 347,0 -2,7 3084 2949 -135 0,29 0,280 -0,01 

Kontroll IV 321,0 309,0 -12 2575 2388 -187 0,228 0,230 0,002 

Variandi korduste keskmine  sisalduse muutus  mullas 

Vedelsõnnik x x x 15,7 x x -120,8 x x 0,002 

Kääritusjääk x x x 19,0 x x -76,8 x x 0,001 

Mineraalväetis x x x -5,3 x  -53,0 x x -0,016 

Kontroll x x x -4,2 x  -144,8 x x -0,012 

 

Tabel  9. Mulla  -SO4,   ja NO3–N ja Corg  sisaldused katse alguses ja lõpus 

Väetis 

Kor

- 

dus 

-SO4 mg kg-1 NO3–N, mg kg-1 Corg, % 

Katse  

alguses 

Katse 

lõpus 
Muutus 

Katse 

alguses 

Katse 

lõpus 
Muutus 

Katse 

alguses 

Katse 

lõpus 
Muutus 

Vedelsõnnik I 7,2 5,5 -1,7 7,6 13,3 5,7 3,7 3,6 -0,1 

Kääritusjääk I 8,2 7,1 -1,1 9,3 17,7 8,4 4,1 4,1 0 

Mineraalväetis I 8,4 6,4 -2 9,7 13,1 3,4 4,7 4,6 -0,1 

Kontroll I 9,7 5,9 -3,8 7 9,1 2,1 4,4 4,3 -0,1 

Vedelsõnnik II 9,5 7,6 -1,9 8,1 23,9 15,8 4,9 4,9 0 

Kääritusjääk II 10,3 6,9 -3,4 6,3 11,7 5,4 4,8 4,9 0,1 

Mineraalväetis II 9,4 6,1 -3,3 8,2 12,6 4,4 4,5 4,3 -0,2 

Kontroll II 10,2 6,0 -4,2 7,4 14,6 7,2 5,1 4,7 -0,4 

Vedelsõnnik III 9,7 9,2 -0,5 10,3 21,7 11,4 4,8 5,1 0,3 

Kääritusjääk III 8,5 7,0 -1,5 7,9 16 8,1 4,4 4,3 -0,1 

Mineraalväetis III 8,5 6,1 -2,4 6,8 13,8 7 4,1 3,9 -0,2 

Kontroll III 7,6 6,0 -1,6 5,5 20,3 14,8 3,8 3,4 -0,4 

Vedelsõnnik IV 7,8 7,4 -0,4 5,9 12,7 6,8 3,6 3,7 0,1 

Kääritusjääk IV 7,5 5,9 -1,6 8,1 10,1 2 3,3 3,4 0,1 

Mineraalväetis IV 6,4 5,3 -1,1 6,7 10,1 3,4 2,6 2,9 0,3 

Kontroll IV 5,4 4,3 -1,1 4,4 12,9 8,5 2,6 2,5 -0,1 

Variandi korduste keskmine,  sisalduse muutus  mullas 

Vedelsõnnik x x x -1,1 x x 9,9 x x 0,1 

Kääritusjääk x x x -1,9 x x 6,0 x x 0,0 

Mineraalväetis x x x -2,2 x x 4,6 x x -0,1 

Kontroll x x x -2,7 x x 8,2 x x -0,3 
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Väetiste mõju rohumaa saagile 

Esimese niite ajal koristatud haljasmassisaak väetusvariantidel ei erinenud. Kuivainesisaldus oli kõige 

kõrgem mineraalväetise (11,7%) ja väiksem kääritusjäägiga väetatud variandi saagis (10,8%). Suurema 

kuivainesisalduse tõttu oli kuivainesaak kõige suurem mineraalväetisega väetatud variandis (vt. tabel 

10). Vedelsõnniku, kääritusjäägi ja kontrollvariandi kuivainesaagid ei erinenud (P > 0,05). 

Mineraalväetisega väetatud variandis oli teistega võrreldes usutavalt kõrgem kõrreliste osasaak (vt. tabel 

11). Samuti oli seal suur punase ristiku osasaak, mis jäi alla ainult  kontrollvariandi saagile. 

Vedelsõnniku ja kääristusjäägiga väetatud variantides olid punase ristiku ja kõrreliste osasaagid 

sarnased.  

Teise niite haljasmassi- ja kuivainesaagid katsevariantidel ei erinenud. Kuivainesisaldus oli kõige 

suurem kontrollvariandi saagis (17,5%). Väetatud variantide saagis oli see vahemikus 16,3– 

Tabel 10. Punase ristiku ja kõrreliste taimiku saagid erinevate väetiste foonil  

Väetis 

Saak, t KA ha-1 

Niide I–III niide 

kokku I II III 

Väetamata (kontroll) 3,93a1 3,98a 2,17c 10,08ab 

Mineraalväetis 4,45b 3,77a 2,11bc 10,33b 

Vedelsõnnik 3,86a 3,67a 1,88ab 9,41a 

Kääritusjääk 3,87a 3,85a 1,82a 9,54a 

1Veerus erineva tähega tähistatud saagid on statistiliselt olulisuse nivool P < 0,05 erinevad 

 

Tabel 11. Väetise mõju punase ristiku, kõrreliste ja mittekülvatud liikide osasaagile I, II ja III niite 

saagis, t KA ha-1 

Väetis 
Punane ristik Kõrrelised Mittekülvatud liigid 

I II III I II III I II III 

Väetamata  

(kontroll) 
2,83a 2,58a 1,73a 0,95a 1,2a 0,42a 0,15 a 0,2a 0,02 a 

Mineraalväetis 2,71a 2,0 a 1,02b 1,6b 1,65a 1,04b 0,14 a 0,12 a 0,05 a 

Vedelsõnnik 2,4a 2,32 a 1,26b 1,17ab 1,14a 0,55a 0,29 a 0,21a 0,07 a 

Kääritusjääk 2,56a 2,1a 1,14b 1,17ab 1,54 a 0,66ab 0,14 a 0,21a 0,02 a 

 

16,9%. Kõige madalam oli kuivainesisaldus kääritusjäägi ning kõrgem mineraalväetisega väetatud 

variandis. Teise niite ajal oli punase ristiku osasaak kõige suurem kontrollvariandis ning väiksem 

mineraalväetise ja kääristusjäägiga väetatud variandis. Kõrreliste osasaak oli vastupidiselt punasele 

ristikule suurim mineraalväetise ja kääritusjäägiga väetatud variandis.  

Kolmanda niite haljasmassi saak väetamisest ja väetisest ei olenenud, kuid sarnaselt esimese kahe 

niitega erinesid saagid kuivainesisalduse poolest. Kõige kõrgem oli see mineraalväetise  ja madalam 

kääritusjäägiga väetatud variandi saagis. Vedelsõnnikuga väetatud ja kontrollvariandi saagis oli 

kuivainet vastavalt 15,1% ja 15,8%. Kuivainesaak oli III niite ajal kõige suurem kontroll- variandis ja 

madalam variandis, kus väetiseks oli kääritusjääk. Väetiste mõju punase ristiku ja kõrreliste osasaagile 

oli III niite ajal sarnane II niitega.  

Kolme niitega kokku saadi suurim kuivainesaak mineraalväetisega väetatud variandist. Sellega 

võrreldes oli saak väiksem (P < 0,05) kääritusjäägi ja vedelsõnnikuga väetamisel. Ka kontrollvariandis 

oli saak mineraalväetist saanud variandiga võrreldes väiksem, kuid see erinevus ei olnud statistiliselt 

oluline.  
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1.2.4 Kokkuvõte ja järeldused 

 

1. Väetiste mõju oli enamusele katses määratud mulla agrokeemilistest näitajatest sarnane. Suuremad 

erinevused olid võrreldud väetiste vahel ainult nende mõjus mulla PMehlich3, KMehlich3 ja Mg Mehlich3 

sisaldusele. Kõigi kolme elemendi sisaldus oli katse lõpus kõige suurem  kääritusjäägi variandi 

mullas. Mineraalväetisega väetades nende sisaldus vähenes. Selle põhjuseks oli katses kasutatud 

mineraalväetis, mis koosnes valdavas osas lämmastikust. Teistest elementidest sisaldas see ainult 

väikeses koguses (ca 3%) fosforit. Seetõttu  omastasid taimed P-d, K-d, Mg-d  mullavarudest, mis 

kokkuvõttes viis mullas nende sisalduse vähenemiseni. Sama toimus ka kontrollvariandis, kus väetist 

ei kasutatud. Vedelsõnnik oli kääritusjäägiga võrreldes väetisena vähemtõhus. Kuigi ka 

vedelsõnnikuga väetamine suurendas   mullas PMehlich3 ja MgMehlich3  sisaldust, oli kasv siin väiksem  

kui kääritusjäägi variandis. Kõige selgem erinevus vedelsõnniku ja kääritusjäägi vahel ilmnes mõjus 

mulla KMehlich3 sisaldusele, mis suurenes kääritusjäägiga väetades  oluliselt rohkem. Vedelsõnniku 

puhul olid tulemused KMehlich3 osas vastandlikud, sest selle variandi kahe korduse mullas sisaldus 

kasvas ja kahes vähenes. Kääritusjäägi variandis suurenes KMehlich3 sisaldus kõigi nelja korduse 

mullas.  

2. Väetamise ja kasutatud väetiste mõju oli saagile katses väike. Selle põhjuseks oli katsemulla kõrge 

toitainete sisaldus ning punase ristiku suur osakaal saagis. Suur kontrollvariandi saak näitab, et 

taimed said vajaliku toitained kätte juba mullast, mistõttu väetisega juurde antud toitained saaki enam 

oluliselt ei mõjutanud. Kolmest võrreldud väetisest saadi kõige suurem saak mineraalväetisega. 

Kääritusjäägi ja vedelsõnniku mõju oli saagile sarnane, kuid võrreldes mineraalväetisega oli see 

kirjeldatud katsetingimustes mõlemal juhul usutavalt väiksem. Väetamisel ja väetise liigil oli oluline 

mõju taimiku agrobioloogiliste rühmade saagile. Kõigis väetist saanud variantides vähenes 

kontrollvariandiga võrreldes punase ristiku ja suurenes kõrreliste osasaak, mis tuleneb nende liikide 

erinevast N-i tarbest. Kõige suuremad olid muutused mineraalväetise ja kõige väiksemad 

vedelsõnnikuvariandis. See on korrelatsioonis nende väetistega mulda antud taimedele kergesti 

omastatava N-i kogusega, mida oli mineraalväetise puhul ca 15 kg rohkem. Kääritusjäägi ja 

mineraalväetisega anti mulda samapalju N-i, kuid selle mõju osutus agrobioloogilistele rühmadele 

erinevaks. Punase ristiku osasaak kasutatud väetisest oluliselt ei sõltunud, kuid kõrreliste – eriti just 

karjamaa raiheina osasaak – oli mineraalväetise foonil märgatavalt suurem. Eriti avaldus see I ja III 

niite ajal, millele eelnenud rohukasvuperioodid olid II niitega võrreldes niiskemad. Teise niite ajal 

oli kõrreliste osasaak kõrge ka kääritusjäägiga väetatud taimikus, mis osutab võimalusele, et 

kääritusjääk annab suurema efekti just kuivematel kasvuperioodidel. Kuna mullas toitainete puudust 

ei olnud, siis võib arvata, et  kääritusjäägi ja vedelsõnniku mõju võisid vähendada  taimiku 

vigastused, mis tekkisid väetise taimikusse viimisel. Sellele võimalusele on juhtinud tähelepanu 

Rootsi teadlased M. A. Halling ja L. Rodhe, kes  võrdlesid erinevaid orgaanilise väetise laotamise 

tehnoloogiaid ja leidsid, et orgaanilise väetise rohumaa taimikusse viimisel väheneb nii N-i 

efektiivsus kui ka rohusaak. Eriti avaldus see nende katses kevadel antud väetiste puhul. Suvel oli 

negatiivne mõju väiksem. Edaspidises uurimistöös tuleks sellele probleemile pöörata eraldi 

tähelepanu ja võrrelda rohumaal omavahel erinevaid orgaanilise väetise laotustehnoloogiaid. On 

võimalik, et vaatamata väiksemale N-i kaole, jääb taimikusse viidud N efektiivsus seal taimiku 

vigastuste tõttu väikeseks ning kokkuvõttes on saadav saak sama suur kui neid väetisi pinnale 

laotades.  

1.3 Kokkuvõte kääritusjäägiga tehtud uurimistööst 

1. Veisevedelsõnniku kääritusjäägis on NH4–N/P  suhe suurem, kui vedelsõnnikus, mis võimaldab viia 

selle väetisega mulda ühe ühiku P kohta rohkem N-i. See annab kääritusjäägile väetisena 

vedelsõnniku ees eelise 1. juulil 2014 jõustunud veeseaduse muudatuse tingimustes, mis seab piiri 

orgaanilise väetisega mulda viidavale P kogusele. Samas näitasid meie tulemused, et mitte alati ei 

ole kääritusjäägis NH4–N sisaldus vedelsõnnikust suurem. Näiteks oli katses kasutatud 

seavedelsõnniku kääritusjäägis selle sisaldus väiksem kui vedelsõnnikus.  
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2. Seavedelsõnniku kääritusjääk on meie katse tulemuste põhjal  vedelsõnnikuga võrreldes teraviljadele 

parem väetis. Sellega saadud teraviljasaagid oli katses sarnased mineraalväetisega saadud saakidele.  

3. Veisevedelsõnniku ja selle kääritusjäägi väetusomadused rohumaal ei erine, kuid mineraalväetisega 

võrreldes on kääritusjäägi mõju saagile seal väiksem. Nii kääritusjäägi, kui vedelsõnnikuga mulda 

viidud N-i efektiivsust võivad rohumaal vähendada taimiku vigastused, mis tekivad väetise 

taimikusse viimise ajal.  Sellele küsimusele tuleks pöörata tähelepanu edaspidi. On võimalik, et 

vedelate orgaaniliste väetisete mulda viimine ei anna rohumaal võrreldes pinnale laotamisega olulist 

saagilisa.  

4. Kääritusjäägi ja vedelsõnniku mõju mulla pH-le  ja Corg sisaldusele on sarnane. Nende mõju mulla 

toitainete sisaldusele sõltub toitainete sisaldusest väetises ja mulda viidud  väetise kogusest. 

Veisevedelsõnniku ja selle kääritusjäägiga läbiviidud üheaastasest katsest, kus mulda viidud 

vedelsõnniku ja kääritusjäägi kogus oli ligilähedane,  selgus, et kääritusjäägi mõju mulla PMehlich3, 

KMehlich3 ja Mg Mehlich3 sisaldusele on vedelsõnnikuga võrreldes veidi suurem. Seavedelsõnniku ja selle 

kääritusjäägi võrdlus näitas, et mulla toitainete sisaldus sõltub peamiselt nende väetistega mulda 

viidud P ja K kogusest, mis oli tulenevalt väetiste varieeruvast NH4–N sisaldusest oli meie katses 

aastati väga erinev. See katse tulemus osutab vajadusele pidada orgaaniliste väetistega väetamisel 

lisaks NH4–N-le, arvestust  ka teiste mulda viidavate olulisemate toiteelementide koguste üle.   

2 Puu- ja heinatuhaga tehtud uuringud 

2.1 Tuha keemiline koostis 

2.1.1 Uurimistöö eesmärgiks oli võrrelda taimetoitelementide sisaldust puu- ja heinatuha 

proovides. 

2.1.2 Tulemused 

Taimkatsed viidi läbi nelja tuhaga (vt. tabel 12 ). Kaks neist olid puu– ja turbatuha segud, kus puutuha 

osakaal moodustas ca 90 % ja turbal 10 % (edaspidi puu- ja turbatuhk).  Protsent näitab  puidu ja turba 

osakaalu põletamisel. Mõlemad tuhad toodi umbes aastase vahega ühest Tartu katlamajast. Nende 

kõrval oli katses veel üks  heina- ja üks puutuhk. Heinatuhk toodi Lihula katlamajast ja puutuhk ühest 

Lääne-Virumaal asuvast katlamajast. Lisaks taimkatsetes kasutatud tuhkadele määrati 

mineraalainetesisaldust veel  kaheteistkümnes puutuhas, mille proovid võeti 2012 aasta sügisel kolmest 

Viljandimaa katlamajast (vt. tabel 13 ). 

Meie uurimistöö näitas, et makroelementide üldsisaldus oli tuhkades väga erinev. Kõige rohkem sisaldas  

puu- ja puu- ning turbatuhk  Ca-d, mida oli katses kasutatud ja neile lisaks analüüsitud tuhaproovides  

25,6 ± 7,49 % (keskmine ±  selle standarthälve). Teiste  elementidega võrreldes oli  seal rohkem veel 

K-d (3,7 ± 1,65 %) ja Mg-d (3,0 ± 1,19 %). Fosfori  ja S-i sisaldus oli puutuhas vastavalt 1,17 ± 0,76 % 

ja 0,47 ± 0,45 %. Puutuhkade keskmine neutraliseerimisvõime oli kaltsiumiga võrreldes 26,8  ± 10,45 

%.   

EMÜ mullateaduse ja agrokeemia laboris tehtud analüüs näitas, et KAL (AL= 

ammooniumlaktaatväljatõmbemeetod) sisaldus oli puutuhas 2,6 %, puu- ja turbatuhas 1,4 % ja 

heinatuhas 4,8 % ja PAL sisaldus vastavalt 0,1 %, 0,05 % ja 0,6 %. Ca : Mg suhe (üldsisalduse põhjal) 

oli 15-s tuhas  vahemikus 3,8 - 15, keskmine 9,4±3,7 ja mediaan  10; Mg : K suhe 0,36 – 3,8, keskmine 

1,0 ± 0,86 ja mediaan 0,73; Ca : K suhe 3,6 – 16,1, keskmine 7,9 ± 3,3, mediaan 7,5 ja Ca : P suhe 13,2 

– 64,3, keskmine 28,1±15,1 ja mediaan 22,7.  

 Raskmetallidest oli puutuhas kõige rohkem Cd-i, keskmine sisaldus 1,54 ± 1,28 mg kg-1,  mediaan 1,1 

mg kg-1. Põllumajandusministri 10. märtsi 2005. a. määrusega nr 23  lubiväetistele kehtestatud   

piirmäärast, 3 mg kg-1, oli Cd sisaldus suurem kahes proovis.  Kõige kõrgem Cd-i sisaldus analüüsitud 

proovides oli 4,49 mg kg-1. Teiste raskmetallide sisaldus oli puutuhas kehtestatud piirnormidest 

väiksem. Toitelementide sisaldus varieerus nii samast  katlamajast erinevatel aegadel kui ka erinevatest  

katlamajadest toodud tuhaproovides. Seejuures osutus katlamaja mõju, mida võib käsitleda kui 

katlatöörežiimi mõju, tuha keemilisele koostisele statistiliselt oluliseks (P > 0,05).  Katlamajad kasutasid 

põletamiseks enamasti segapuitu, kus üksiku puuliigi osakaal ei olnud välja toodud. Seetõttu ei olnud 

puuliigi mõju võimalik tuha keemilisele koostisele täpselt hinnata, kuid võis märgata, et  lehtpuutuhas 

oli Ca ja K veidi rohkem kui okaspuutuhas.  
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Heinatuhk oli puutuhaga võrreldes oluliselt kaaliumirikkam, kuid Ca  ja raskmetallide sisaldus ning tuha 

neutraliseerimisvõime olid oluliselt väiksemad. Teiste elementide sisaldus erines neis kahes tuhas 

vähem. Ca : Mg suhe oli heinatuhas 2,9; Mg : K  0,34; Ca : K  1 ja Ca : P  7,6.  

2.1.3 Kokkuvõte 

Biomassi tuhk on mineraalainete poolest väga rikas, sisaldades peaaegu kõiki taimele olulisi 

toielemente Puutuhas on kõige rohkem Ca , K ja Mg.  Heinatuhk on puutuhaga võrreldes oluliselt  K 

rikkam, kuid Ca-d on seal oluliselt vähem.  Mg sisaldus on heinatuhas puutuhaga sarnane. Nii puu- kui 

ka heinatuha P sisaldus on väike.  

Raskmetallidest võib puutuha kasutamist väetisena limiteerida ainult Cd, mille sisaldus tuhas võib olla 

lubatud piirmäärast suurem. Meie poolt analüüsitud tuhaproovidest oli seda lubatust rohkem 2-es 

proovis, mis on 13% analüüsitud tuhkade koguarvust. Teiste raskmetallide sisaldus oli neile kehtestatud 

piirmäärast oluliselt väiksem.   

Keemiliste näitajate põhjal hinnates sobib puutuhk mulla happesuse neutraliseerimiseks ning  K ja Mg 

väetiseks. Lubiväetisena on puutuha neutraliseerimisvõime klinkritolmu ja tolmpõlevkivi tuhaga 

võrreldes väiksem moodustades sellest ca 60%.  

Heinatuhk sobib K ja Mg väetiseks. Väiksema  neutraliseerimisvõime tõttu sobib see väetiseks 

puutuhast paremini neutraalse ja aluselise reaktsiooniga mullal. Raskmetallide sisaldus on heinatuhas 

väga väike.
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Tabel 12. Katsetes kasutatud tuhkade keemiline koostis 

Tuha 

lähtematerjal 

Netutra-

liseerimis

-võime, 

(Ca) 

Kogusisaldus tuha, % Kogusisaldus tuhas, mg kg-1 

K P Ca Mg Mn Zn S B Cu Co Mo Se Hg Cd Cr Ni Pb 

Puit (90%) + 

turvas (10%)1 
25,5 2,6 1,1 25,4 1,9 0,369 0,058 1,13 115,2 57,4 2,76 <0,7 1,7 0,193 1,48 20,3 10,8 22,2 

Puit (90%) + 

turvas (10%)2 
30,8 1,61 0,45 26,0 2,19 0,17 0,055 0,96 116 38,7 <0,05 2,05 5,0 0,204 3,19 17,5 9,75 22,0 

Hein 7,7 11,4 1,5 11,4 3,9 0,147 0,024 0,2 164,4 60,2 2,2 Ei ole <0,03 Ei ole 0,088 6,84 3,25 1,17 

Puutuhk 25,1 2,9 0,86 24,0 1,60 0,11 0,11 1,67 135 48,6 2,03 1,5 1,68 0,125 4,49 11,5 8,46 21,5 

1  Tuhka kasutati põldkatses, neutraalsel mullal läbi viidud nõukatses  ja katses heintaimedega 
2 Tuhka kasutati nõukatses happelisel ja aluselisel mullal  
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Tabel 13.  Katses täiendavalt uuritud tuhkade keemiline koostis sõltuvalt lähtematerjalist ja kolde temperatuurist 

Materjal Temperatuur 

koldes, °C 

Kuivaine-

sisaldus, 

% 

Tuha 

neutra-

liseerimis-

võime 

(Ca),% 

pH(H2O) 

Sisaldus kuivaines, % 

K,% P,% Ca,% Mg,% S,% 
Cd, 

mg kg-1 

Lehtpuu 690 70,4 22,5 13 3,22 0,74 26,56 3,82 0,14 0,57 

Kasehake 700 68,3 23,3 13,1 3,98 1,68 29,87 2,52 0,11 0,64 

Lepp Ei ole teada 60,8 17,2 12,2 5,58 1,56 30,10 3,75 0,13 0,49 

Segahake 710 56,8 19,1 12,2 5,14 0,99 18,31 1,83 0,33 0,88 

Okaspuuhake 817 82,6 30,3 13,1 3,44 1,51 28,45 2,01 0,14 0,61 

Lehtpuit 731 53,2 9,9 11,3 5,53 1,84 32,71 2,71 0,22 0,44 

Segapuit 683 54,9 14,9 12,4 3,64 1,23 24,59 3,24 0,29 1,43 

Segahake 940 36,3 4,9 12,9 7,49 3,33 44,08 3,80 0,54 1,70 

Männikoore ja 

männipuidu segahake 
Ei ole teada 82,3 25,6 12,9 1,25 0,28 17,74 4,71 0,53 0,13 

Okaspuu ja kask Ei ole teada 26,7 6 10,4 2,43 0,45 11,31 2,45 0,34 2,32 

Segahake Ei ole teada 21,2 9,9 10,2 3,35 0,90 20,85 3,19 0,28 3,37 

Mänd+kask Ei ole teada 34,8 7,2 11,3 3,05 0,63 24,51 5,83 0,17 1,34 

Keskmine ja selle 

standarthälve 
x x x 12,1±1,1 4,0±1,67 1,26±0,82 25,7±8,4 3,3±1,15 0,27±0,15 1,16±0,93 
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2.2 Tuha normi mõju teravilja ja rapsi saagile ning mulla ja saagi keemilistele 

näitajatele. (põldkatse)  
2.2.1 Uurimistöö eesmärk: võrrelda kolme  tuhanormi (5,7,5 ja 10 t ha-1) mõju teravilja ja rapsi 

saagile, mulla reaktsioonile ning P ja K sisaldusele mullas ning saagis.  

2.2.2 Metoodika 

Põldkatse rajati 2011. a maikuus EMÜ Rõhu katsejaama Eerikale,  pruunile kahkjale mullale. Katse 

alguses oli mulla pHKCl 5,4 ja P Mehlich 3 ning K Mehlich 3  sisaldus vastavalt 89 ja 146 mg kg-1 .  

Katses oli kolm väetise varianti (i) mineraalväetis  (N80P25K100), (ii) puu- ja turb tuhk  ning (iii) kontroll 

(väetist ei saanud). Puu- ja turbatuha variant jagunes tuhanormi alusel veel  kolmeks alamvariandiks, 

mis said tuhka normiga (i) 5 t ha-1, (ii) 7,5t ha-1 või  (iii)10 t ha-1. Kõik variandid olid neljas korduses, 

mis paiknesid põllul randomiseeritult.  Ühe katselapi suurus oli 15 m2 (3 x 5 m). 
Tuhk laotati 2011nda aasta maikuus lappidele käsitsi. Laotamise järel freesiti see 10 cm sügavuselt 

mulda. Viie tonni tuhaga anti põllule üldP-d, üldK-d , üldCa-d, ja üldMg-d vastavalt 55 , 130, 1270, ja 95 kg 

ha-1; 7,5 tonniga  82,5, 195, 1905 ja 142,5 kgha-1; 10 tonniga 110, 260, 2540 ja 190 kg ha-1. Mulda viidud 

PAL ja KAL kogus oli 5 tonni tuhaga väetamisel 2,5 ja 70 kg ha-1; 7,5 tonni  korral 3,8 kg  ja 105 kg; 10 

tonni andmisel 5 kg ja 140 kg. Igal kevadel said tuhavariandid mineraalset lämmastikväetist normiga 80 

kg N ha-1. Mineraalväetise variandis anti väetist igal aastal. Väetisena kasutati ammooniumnitraati, 

kaaliumkloriidi ja superfosfaat.  

Katsekultuur külvati lappidele 14 päeva  pärast tuha laotamist. Esimesel aastal oli selleks oder, sort 

’Teele’, teisel  raps, sort ’Larissa’, kolmandal suvinisu, sort ’Specific’ ja neljandal oder, sort ’Anni’.  

Saaki määrati 50 x 50 cm suurustelt proovilappidelt, kust lõigati proovivihud, millest eraldati laboris 

terad. Terad ja põhk kuivatati, kaaluti ning neist võeti proovid, proteiini,  P ja K sisalduse määramiseks. 

Mullaproovid mulla reaktsiooni ja toitainete sisalduse selgitamiseks võeti saagi koristamise järel. 

Hilissügisel maa künti. Mulla keemilised näitajad analüüsiti Sakus Põllumajandusuuringute Keskuse 

laboris. Lisaks eelnimetatud analüüsidele määrati esimesel aastal veel maikuust kuni saagi koristamiseni 

üks kord nädalas percomeetriga  mulla soolsust ja SPAD-meetriga lehe rohesust. 
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Joonis 1 Tuhanormi mõju mulla soolsusele tuha laotamise aastal 

2.2.3 Tulemused 

Tuha väetamisjärgne mõju mulla soolsusele  

Mulla soolsus iseloomustab ioonide kontsentratsiooni mullalahuses. Muldi, mille soolsus on <1500 

– 2000µScm-1, loetakse mittesoolasteks ja taimedele ohututeks (Pakk, 2005). Meie katses oli see näit 

kõigil mõõtmistel kriitilisest piirist üle 3 korra madalam. Mullasoolsus oli kõige kõrgem vahetult 

väetamise järel ja hakkas seejärel vähenema (vt. joonis 1). See toimus ühtmoodi nii mineraalväetise kui 

ka tuhaga väetatud lappidel. Tuhanormi mõju oli mulla soolsusele kõige suurem tuha laotamise järel. 

Sealt edasi hakkasid erinevused variantide vahel vähenema. Siiski võis märgata, et variandis, mis sai 
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tuhka normiga 10 t ha-1, oli mulla soolsus teistega võrreldes suurem (P < 0,05) veel ka augustis enne 

saagi koristamist. 

 

Tuha  väetamisjärgne mõju nisulehtede rohesusele 

Lehtede rohesus sõltub peamiselt taime varustatusest N, Mg, Mn, S, Zn ja Mo  (Taimeanalüüs…, 

2004). Meie katse tulemused näitasid, et kasvuperioodi keskmine SPAD näit oli kõige suurem 

mineraalväetisega väetatud variandis (vt. joonis 2), kuid taimede aktiivsel kasvuperioodil, juunis ja 

juulis, SPAD näidud tuha ja mineraalväetise variantides ei erinenud. Lahknevused tekkisid augustis, mil 

tuhaga variandis kolletusid taimed kiiremini ja nende SPAD näidud sarnanesid kontrollvariandis 

mõõdetud näitudega. See osutab võimalikule N-i puudusele tuhavariantide mullas.   

  

 

Joonis 2. Odrasordi ’Teele’ keskmine (juuni-august)  SPAD näit (mõõdetud tuha laotamise aastal)  

 

 

Tuha mõju teravilja ja rapsi saagile 

Neljast katseaastast kolmel, oli saak kõige suurem mineraalväetisega väetatud variandis (vt. tabel 

14). Teisel aastal, kui katsekultuuriks oli  raps, saadi  suurim saak variandist, mis sai katse alguses tuhka 

7,5 t ha-1. Kahel viimasel aastal oli mineraalväetise variandi terasaak tuhaga väetatud variantidega 

võrreldes 0,7–1,1 t ha-1 suurem.  

 

Tabel 14 Väetusvariantide teravilja ja rapsi saagid (t ha-1). 

Väetusvariant 

Katseaasta/kultuur 
Katseperioodi 

keskmine 

saak  

1 2 3 4 

Oder, sort 

’Teele’ 

Suviraps, sort 

’Larissa’ 

Suvinisu, sort 

’Specific’ 

Oder, sort 

’Anni’ 

Kontroll  2,2a 2,3a 4,2a 2,8a 2,9a 

Mineraalväetis 

N80P25K100 
3,0c 3,2ab 6,4b 6,0b 4,7b 

N80 + tuhk 5 t ha-1 2,3ab 2,9ab 5,3ab 5,3ab 4,0ab 

N80 + tuhk 7,5 t ha-1 2,4ab 3,4b 5,4b 5,3ab 4,1ab 

N80 + tuhk 10 t ha-1 2,8bc 2,9ab 5,3ab 5,3ab 4,1ab 
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Tabel 15.  Mulla reaktsioon ja KMechlich 3 ning PMechlich3 sisaldus katseperioodil 

Katseaasta Sügavus, cm Kontroll 
Mineraalväetis 

N80P25K100 

N80 + tuhk 

5 t ha-1 

N80 + tuhk 

7,5 t ha-1 

N80 + tuhk 

10 t ha-1 

Mulla pH 

1 0–10 5,5a 5,7a 6,9b 7,2bc 7,4c 

10–20 5,7a 6,1b 5,9 b 5,9 b 6,1b 

2 0–10 5,8a 5,9a 5,9a 5,9a 6,1a 

10–20 5,5a 5,8ab 6,2bc 6,6bd 6,8d 

3 0–10 5,6a 6,0ab 6,0ab 6,3bc 6,6c 

10–20 5,5a 6,4c 6,0b 6,2bc 6,2bc 

4 0–10 5,6a 5,9ab 5,9ab 5,9ab 6,4b 

10–20 5,5a 5,9a 6,0ab 6,4bc 6,8c 

KMechlich 3, mg kg-1 

1 0–10 77,3a 110,7ab 121,7b 151,0b 191,7c 

10–20 57,7a 70,2a 66,3a 64,0a 67,7a 

2 0–10 91,7a 141,0b 104,7a 100,7a 106,5a 

10–20 73,7a 86,2ab 91,7ab 101,7bc 117,7c 

3 0–10 75,0a 137,7c 91,2ab 94,2ab 107,2b 

10–20 63,2a 87,0b 72,5ab 76,7ab 79ab 

4 0–10 56,9a 143,0c 82,7ab 79,5ab 94,0b 

10–20 68,7a 112,2c 79,0ab 78,5ab 92,0b 

PMechlich3, mg kg-1 

1 0–10 88,5a 102,7ab 87,5a 101,0ab 117,2c 

10–20 103,0a 99,7a 98,0a 98,5a 99,7a 

2 0–10 92,2a 106,3a 89,0a 91,2a 96,0a 

10–20 91,5a 102,0a 91,7a 93,2a 101,5a 

3 0–10 101,7a 116,7a 101,0a 100,2a 110,2a 

10–20 91,5a 103,0a 89,5a 94,0a 95,5a 

4 0–10 90,7a 109,7b 88,2ab 89,0ab 98,2ab 

10–20 92,5a 108,7a 91,5a 93,0a 103,7a 

Mulla reaktsioon 

Tuhaga väetamine suurendas oluliselt mulla pH-d (vt. tabel 15).  Sõltuvalt tuhanormist, oli see  

esimese aasta sügisel pindmises künnikihis (0–10 cm) 1,4–1,9 ühikut kõrgem (P < 0,05) kui 

kontrollvariandis. Künnikihi alumisse osasse (10–20 cm) tuha mõju esimesel aastal enne maa kündmist 

ei ulatunud. Järgmistel aastatel pH erinevus kontrollvariandi  ja tuhaga väetatud variantide vahel 

vähenes. Neljanda aasta sügisel oli  pH võrreldes kontrollvariandiga usutavalt suurem variantides, mis 

said katse alguses tuhka 7,5 ja 10 tonni. Mulla pH-d  ja tuhaga mulda viidud toitelementide paiknemist 

künnikihis mõjutas oluliselt maa kündmine, mille tõttu olid need  näitajad ühel aastal suuremad 

pindmises ja järgmisel alumises kihis. Kuigi pH ja toitainete sisaldus kahes künnikihi osas aastatega 

ühtlustus, võis seda erinevust märgata ka veel neli aastat pärast tuha laotamist.  

Tuhanormi mõju mulla kaaliumisisaldusele 

Tuha mõju mulla kaaliumisisaldusele kestis kõigis variantides kaks aastat (vt. tabel 15). Kolmanda 

aasta sügisest alates oli kaaliumisisaldus kõige kõrgem mineraalväetisega väetatud variandi mullas. 

Tuhanorm mõjutas mulla K sisaldust  kõige rohkem esimesel aastal, kui erinevused olid variantide vahel 

kõige selgemad. Järgmistel aastatel tuhanormi mõju vähenes, kuid ka veel neljanda aasta sügisel oli 

kaaliumit kõige rohkem selle variandi mullas, mis sai katse alguses tuhka 10 t ha-1. 
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Tabel 16. Proteiini, fosfori, kaaliumi ja väävli sisaldus katsevariantidelt koristatud terades ja põhus 

Näitaja Väetis 

Kontroll Mineraalväetis 

N80P25K100 

 

Puutuhk 5 t + 

80 kg N ha-1 

Puutuhk 7,5 t 

+ 80 kg N ha-

1 

Puutuhk 10 t 

+ 80 kg N ha-

1 

1. katseaasta oder, sort ’Teele’ 

Terade 

proteiinisisaldus, %1  

16,2a 19,4b 19,3b 19,5b 19,1b 

P sisaldus terades, 

 mg kg-1 

0,48b 0,48b 0,44a 0,44a 0,46ab 

K sisaldus terades, 

mg kg-1 

0,45b 0,41a 0,42ab 0,40a 0,41a 

S sisaldus terades, % 0,18a 0,21a 0,21a 0,21a 0,21a 

3. katseaasta suvinisu, sort ’Specific’ 

P sisaldus terades, 

 mg kg-1 

0,29ab 0,30ab 0,26a 0,28ab 0,31b 

K sisaldus terades, 

mg kg-1 

0,37ab 0,37ab 0,33a 0,36ab 0,38b 

S sisaldus terades, % 0,11a 0,15b 0,15b 0,14b 0,15b 

P sisaldus põhus, % 0,026ab 0,029ab 0,025ab 0,023a 0,032b 

K sisaldus põhus, % 0,52a 0,85b 0,75ab 0,82b 0,67ab 

S sisaldus põhus, % 0,06a 0,10 b 0,09 b 0,09 b 0,10b 

4. katseaasta oder. sort ’Anni’ 

P sisaldus terades, 

 mg kg-1 

0,34b 0,31a 0,37c 0,38c 0,38c 

K sisaldus terades, 

mg kg-1 

0,49a 0,48a 0,47a 0,49a 0,5a 

P sisaldus põhus, % 0,12 a 0,09 a 0,12 a 0,12 a 0,11 a 

K sisaldus põhus, % 0,93a 1,57b 1,04a 1,04 a 1,07 a 

1 Proteiinisisaldust määrati terades ainult esimesel aastal ja S sisaldus esimesel ja kolmandal aastal.  
2 Teisel aastal lappidel kasvanud rapsi, terade toitainete sisaldust ei määratud 

 

Tuhanormi mõju mulla fosforisisaldusele 

Tuha mõju mulla fosforisisaldusele oli väike ja kestis lühikest aega (vt. tabel 15). Esimese aasta 

sügisel oli fosforit  pindmises künnikihis mineraalväetist saanud variandiga võrreldes rohkem ainult 

variandis, mis sai tuhka 10 t ha-1. Aastaga langes P sisaldus seal mineraalväetise variandiga  samale 

tasemele ning alates kolmandast aastast oli sellest väiksem. Variandis, mis sai tuhka 7,5 t ha-1 oli  

mulla P sisaldus mineraalväetise variandiga samal tasemel ainult esimesel aastal.  Variandis, mis sai 

tuhka 5 t ha-1, oli mulla fosforisisaldus kõigil katseaastatel mineraalväetise variandiga võrreldes 

väiksem.   

 

Tuha mõju toitainete sisaldusele terades ja põhus  

Väetamise mõju oli terade ja põhu toitainete sisaldusele väike. Kolme aasta kokkuvõttes terade  P 

ja K sisaldus väetatud (mineraalväetis ja tuhk) ja kontrollvariandis ei erinenud.  Väävli sisaldus oli 

suurem väetatud variandi terades (P = 0,02). Põhus suurendas väetamine  K (P = 0,03)  ja S-i (P=0,001) 

sisaldust. Kõige rohkem oli K-d mineraalväetisega väetatud variandi põhus P = 0,01 
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2.2.4 Kokkuvõte 

1. Katses kasutatud tuhanormid ei põhjustanud mullalahuses taimedele toksilist ioonide 

kontsentratsiooni ning häireid taimede kasvus.  

2. Tuhaga väetamine suurendas võrreldes väetamata mullaga oluliselt teravilja ja rapsi saaki. 

Mineraalväetisega sarnane saak saadi tuhavariantides kahel aastal pärast tuha mulda viimist. 

Tuhanormil usutavat seost saagiga ei olnud.   

3. Tuha normil oli oluline mõju mulla agrokeemilistele näitajatele. Kõige rohkem mõjutas tuhk mulla 

reaktsiooni ja KMehchlich3 sisaldust. Mulla reaktsioonile kestis tuha järelmõju variantides mis said tuhka 

7,5 ja 10 t ha-1 katseperioodi lõpuni (4 aastat). KMehchlich3 sisaldus püsis kõigis tuhavariantides 

mineraalväetise variandiga samal tasemel 3 aastat ja kontrollvariandiga võrreldes katse lõpuni. Tuha 

mõju mulla PMehlich3 sisaldusele oli väike ja kestis lühikest aega.   

4. Väetamise, s.h. ka tuha mõju oli  terade ja põhu toitainete sisaldusele  väike. Erandiks oli terade 

proteiinisisaldus, mis kontrollvariandiga võrreldes oli suurem kõigis väetist saanud variantides.   

5. Tuha kasutamisel praktikas tuleks tähelepanu pöörata selle ühtlasele jaotamisele künnikihis. Katses 

kasutatud tehnoloogia, kus tuhk freesiti pärast laotamist 10 cm sügavuselt mulda  ja igal sügisel maa 

künti, seda ei taganud. Suur osa tuhast jäi ühte kihti, mida kündmine viis ühel aastal  sügavale ja tõi 

järgmisel pinnale tagasi. Veel neli aastat pärast tuha laotamist, esines künnikihi pindmise ja alumise 

osa vahel  väike reaktsiooni ja  PMehchlic3,  ning  KMehchlic3 sisalduse erinevus.  

2.3 Tuha liigi, tuhaga antud K normi ning  tuhale lisaks antud P väetise mõju 

teraviljade saagile ning mulla ja saagi keemilistele näitajatele 

2.3.1 Uurimistöö eesmärgiks oli saada teada: (i) milline on teraviljade väetamisel puu- ja heinatuha 

mõju võrreldes mineraalväetisega; (ii) kui kaua kestab tuha järelmõju mulla K sisaldusele; (iii) kas 

tuhale lisaks on vaja anda mineraalväetisega fosforit. 

2.3.2 Metoodika 

Uurimistöö toimus EMÜ Rõhu katsejaamas, Eerikal, aastatel 2011–2014. Katses uuriti: (i) puu-, 

(ii) puu- (90%) ja turbatuha (10%) segu ning (iii) heinatuha mõju võrrelduna mineraalväetisega teravilja 

saagile ja PMehlich 3 ning KMehlich3 sisaldusele mullas. Kõigi kolme tuhaga anti katse alguses K kogus, mis 

vastas (i) mineraalväetisega antud K kogusele (10 g m-2 ehk 100 kg ha-1) või (ii) oli sellest kaks korda 

suurem. Veel oli katses variant, kus lisaks tuhale anti fosforväetist ja kontrollvariant, kus väetisi ei antud. 

Kokku oli katses 11 varianti, mis olid neljas korduses. Andmed tuhkade keemilise koostise kohta on 

toodud tabelis 17. Katse toimus katsenõudes välitingimustes. Ühe nõu pindala oli 0,085 m2 ja sügavus 

0,28 m. 2011. aasta maikuu alguses täideti kasvunõud kerge liivsavi lõimisega leetja mulla (KI) 

künnikihist kogutud mullaga, mille keemilised näitajad olid: pHKCl 6,5, Nüld 0,26%, PMehlich 3 299 ja 

KMehlich 3 260 mg kg-1. Enne nõudesse panemist sõeluti muld läbi 15 x 15 mm avaga sõela. Igasse 

katsenõusse kaaluti 26 kg mulda (niiske mulla kaal). Seejärel segati kasvunõu ülemisse kihti (0–10 cm) 

tuhk. Ühte kasvunõusse lisatav tuha kogus arvutati tuha KAL sisalduse põhjal, mis oli puutuhas 2,6 %, 

puu- ja turbatuhas 1,4 % ja heinatuhas 4,7 %. Puutuhka segati igasse kasvunõusse 33 g (388,2 g m-2 ehk 

3,9 t ha-1), puu- ja turbatuhka 61 g (717,6 g m-2 ehk 7,2 t ha-1) ja heinatuhka 18 g (212 g m-2 ehk 2,1 t 

ha-1). Tuha norm anti korraga katse alguses. Kõik tuhavariandid said igal aastal mineraalväetisega lisaks 

lämmastikku 8 g m-2. Variandis, kus tuhale anti lisaks fosforväetist, arvutati esmalt, kui palju erineb 

tuhaga mulda antud PAL kogus mineraalväetisega antud P kogusest ja seejärel selle vahe katmiseks 

vajalik superfosfaadi norm. PAL  sisaldus puu- ja turbatuhas oli 0,05%, puutuhas 0,1% ja heinatuhas 

0,6%. Tuhaga antud K kogus vastas selles variandis mineraalväetisega antud K kogusele. Fosforväetist 

anti kõigil katseaastatel. Mineraalväetise variandis anti igal aastal väetistega 8 g N m-2, 2,5 g P m-2 ja 10 

g K m- 2 (N80P25K100). Lämmastikväetistena kasutati katses ammooniumnitraati, fosforväetisena 

superfosfaati ja kaaliumväetisena kaaliumkloriidi. Mineraalväetis anti kevadel kohe pärast seemnete 

külvi. Esimesel aastal külvati teravili 14 päeva pärast tuha mulda segamist. Kõigil katseaastatel kasutati 

külviks eelidandatud seemneid, mis külvati šablooniga ette märgitud kohtadesse. Katsekultuuriks oli 

esimesel aastal oder, sort ’Teele’, teisel suvinisu, sort ’Manu’ ja kolmandal kaer, sort ’Jaak’ ja neljandal 

oder, sort ’Anni’. Odra külvisenormiks oli 500, suvinisul 540 ja kaeral 400 idanevat tera m-2. Saak 
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koristati nõudelt tervikkoristusena. Laboris eraldati kõrte küljest viljapead, mis kaaluti ja kuivatati 

õhukuivaks. Terasaak arvutati kuivkaalu põhjal iga katsenõu kohta eraldi. Mulla toitainete sisaldust 

hinnati kõigil katseaastatel. Selleks võeti pärast saagi koristamist mullapuuriga katsenõudest 0–28 cm 

sügavuselt mullaproov, mis saadeti laborisse analüüsimiseks. Pärast seda kaevati kasvunõu pindmine 

kiht (0–10 cm) kühvliga ringi. Tuha-, mulla- ja taimeanalüüsid tehti Põllumajandusuuringute Keskuse 

laborites. Taimede poolt omastatava K ja P sisaldus tuhas määrati AL meetodil EMÜ mullateaduse ja 

agrokeemia laboris.  

2.3.3 Tulemused 

Taimede tärkamine ja võrsumine 3. ja 4. aastal 

Taimede tärkamine oli katse variantidel sarnane, kuid võrsumine sõltus väetamisest ja kasutatud 

väetisest (vt. tabel 17). Mõlemal aastal oli produktiivvõrseid kõige arvukamalt mineraalväetise ja kõige 

vähem kontrollvariandis. Tuhaliigi mõju oli võrsumisele väike, kuid mõju avaldas tuha norm. Kõigi 

tuhkade puhul oli produktiivvõrsete arv kõige suurem tuhaga kahekordse K normis saanud variandis. 

Erandiks oli kolmandal aastal puu- ja turbatuhk, kus produktiivvõrsete arv oli kõige suurem ühekordse 

K normi saanud variandis. Tuhale lisaks antud P väetisel oli produktiivvõrsete arvu nõrk positiivne 

mõju.  

SPAD näit 

Lehtede rohesust iseloomustav SPAD näit, oli kõige kõrgem mineraalväetisega väetatud variandis 

37,7 (kasvuperioodi keskmine näit) (vt. tabel 18). Tuhavariantides oli see usutavalt madalam jäädes  

vahemikku 35,0–36,8. Kõige väiksem oli SPAD näit kontrollvariandis (26,6).  Tuhaliigil, normil ja 

tuhale lisaks antud P väetisel olulist mõju lehe SPAD näidule ei olnud.  

Teraviljasaak  

Kolme aasta kokkuvõttes saadi suurim terasaak (P < 0,05) variandist, kus puutuhaga anti K kogus, 

mis vastas mineraalväetisega antud kahekordsele K kogusele (vt. tabel 19). Teistest väiksem (P < 0,05) 

oli saak kontrollvariandis. Teiste variantide saagid statistiliselt olulisel määral ei erinenud. Tuhaga antud 

kahekordne K norm suurendas võrreldes ühekordse normiga saaki kõige rohkem puutuha variandis, kus 

see oli suurem kõigil kolmel katseaastal. Teiste tuhkadega saadi väike saagiefekt kahel aastal. 

Mineraalväetisega võrreldes oli tuhaga väetatud variantidele iseloomulik saakide suurem varieeruvus 

katseaastatel. Eriti avaldus see puutuha ning puu- ja turbatuhaga variandis, kus tuhaga anti ühekordne 

kaaliumi norm. Tuhale lisaks antud fosforväetis saagile statistiliselt usutavat mõju ei avaldanud. 

Terade proteiinisisaldus 

Terade proteiinisisaldus sõltus väetamisest ja see oli teistega võrreldes usutavalt madalam 

kontrollvariandis (P < 0,001) (vt. tabel 20). Mineraalväetise variandiga võrreldes (11,1 %), oli 

proteiinisisaldus veidi kõrgem (11,9%) tuhavariantidest koristatud terades, kuid see erinevus ei ole 

statistiliselt oluline (P =  0,053). Tuhaliik,  tuhale lisaks antud fosforväetis (P = 0,18) ja tuhaga antud 

kaaliumi norm (P = 0,65) terade proteiinisisaldust ei mõjutanud.  

Terade fosforisisaldus 

Terade fosforisisaldus väetamisest ei sõltunud (P < 0,05) (vt. tabel 20). Kontrollvariandist koristatud 

terades oli see keskmiselt 0,38% ja väetist saanud variantides 0,39%. Väetise liigil (tuhk versus 

mineraalväetis) ja tuhale lisaks antud fosforväetisel terade fosforisisaldusele usutavat mõju ei olnud.  

Esines isegi tendents, et selles variandis, mis sai fosforväetist lisaks, oli selle sisaldus terades veidi 

väiksem (0,36%), kui seal, kus P-d lisaks ei antud (0,39%). Kõige selgemini avaldus see heinatuhaga 

väetatud variandis,  kus erinevus oli statistiliselt oluline (P < 0,05). Teiste tuhkade puhul erines terade 

fosforisisaldus neis kahes variandis  minimaalselt.  
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Tabel 17. Taimede tärkamine ja võrsumine 3. ja 4. aastal  

Variandi  kirjeldus Külvatud 

seemnete 

arv, tk m-2 

Võrsete arv külvi järel  , tk m2  Produktiiv- 

võrsete arv 

tk m2 
7 päeval 30 päeval Saagi 

koristamise ajal 

KAER neutraalsel mullal 3 katseaasta  

Kontroll  329 341 353 282 

N80+puu- ja turbatuhk  341 588 424 353 

N80+puu-ja turbatuhk +P  282 682 447 365 

N80+2x puu-  ja turbatuhk  282 506 341 306 

N80+heinatuhk  329 576 365 282 

N80+heinatuhk+P  329 600 435 353 

N80+2x heinatuhk  341 588 376 318 

N80+ lehtpuutuhk  365 565 400 353 

N80+puutuhk+P  353 588 435 365 

N80+2x puutuhk  388 776 553 447 

N80P25K100 mineraalväetis  318 671 447 412 

ODER neutraalsel mullal, 4 katseaasta 

Kontroll  329 482 482 447 

N80+ puu- ja turbatuhk  294 800 565 647 

N80+puu- ja turbatuhk +P  329 812 694 647 

N80+2x puu-  ja turbatuhk  200 812 788 765 

N80+heinatuhk  271 647 718 600 

N80+heinatuhk+P  212 576 682 671 

N80+2x heinatuhk  247 682 729 729 

N80+ puutuhk  200 624 565 506 

N80+puutuhk+P  271 659 671 600 

N80+2x puutuhk  106 835 847 741 

N80P25K100 mineraalväetis  224 1176 965 894 

 

 

 

 

 



22 

 

Tabel 18. Suvinisu SPAD näidud 2. katseaasta kasvuperioodil 

Väetusvariant Mõõtmise kuupäev 

31.05 7.06 14.06 21.06 28.06 5.07 11.07 17.07 24.07 

Kontroll 26,5a 26,3a 28,1a 29,0a 30,7a 29,3a 26,3a 25,4a 17,6a-c 

N80+puu- ja turbatuhk 
35,2b 38,2b 

42,1e

g 
41,3b-d 39,7b 

39,6b

c 
39,1cd 26,6a 17,5a-c 

N80+puu- ja turbatuhk 

+P 
36,2bc 37,2b 

41,7e

g 
40,8bc 52,2d 

40,6b

c 
36,2b 28,3ab 16,3ab 

N80+2x puu- ja 

turbatuhk 
36,9bc 44,8c 40,5e 43,0de 42,3b-d 

41,4b

c 
37,5c 23,8a 19,6bc 

N80+heinatuhk 
35,9bc 34,5b 30,9c 40,0b 39,8ab 

39,6b

c 
41,6de 36,5c 27,0c 

N80+heinatuhk+P 35,1b 36,8b 33,6c 42,8c-e 42,6b-d 42,2c 42,4e 35,3c 22,3c 

N80+2x heinatuhk 
36,4bc 34,7b 

31,6b

c 
43,2de 41,1bc 

41,4b

c 
41,3de 36,3bc 20,4bc 

N80+ puutuhk 
36,8bc 38,0b 38,3d 43,2c-e 50,2cd 

40,7b

c 
38,0c 28,0ab 16,2ab 

N80+tpuutuhk + P 
35,5bc 39,0bc 39,2d 42,3b-e 40,1a-c 

39,0b

c 
38,0c 28,3a-c 13,2a 

N80+2x puutuhk 
35,3b 37,4b 41,5e 43,0c-e 42,1b-d 

41,0b

c 

40,4 
c-e 

32,8bc 17,9a-c 

N80P25K100 

mineraalväetis 
37,7c 40,7bc 43,8g 44,6e 44,4b-d 

41,3b

c 

39,6 
c-e 

26,2a 20,8bc 

 

 

 

Tabel 19. Katsevariantide terasaagid, g m-2  

1 Tuhka anti koguses, mis vastas mineraalväetisega antud K normile; 
2 Tuhka anti koguses, mis vastas  2 kordsele mineraalväetisega antud K normile; 
3 Tuhale anti lisaks mineraalväetisega fosforit;  
4 Erineva tähega tähistatud ühe katseaasta saagid on statistiliselt usutaval määral erinevad (P < 0,05). 

 

 

 

 

 

Kont-

roll 

Mine-

raal-

väetis 

Puu- ja turbatuhk Puutuhk Heinatuhk 

K1 2K2 T+P3 K 2K T+P K 2K T+P 

1. aasta, oder ’Teele’ 

310b4 414b 368b 389b 325b 292b 579a 357B 406b 319b 336b 

2. aasta, suvinisu ’Manu’ 

132b 385a 335a 393a 381a 395a 400a 387a 361a 397a 414a 

3. aasta, kaer ’Jaak’ 

183b 480a 456a 375a 426a 398a 451a 418a 364a 396a 409a 

4. aasta, oder ’Anni’ 

148a 611e 364bcd 433cd 335bcd 257b 458d 307b 328bc 353bcd 328bc 
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Tabel 20. Terade proteiinisisaldus 1. ja 3. katseaastal  

 

 

 

Tabel 21. P, K ja S sisaldus  terades 2. ja 3.  katseaastal  

1Proovi väiksuse tõttu ei olnud võimalik kõigi toitainete sisaldusi kõigil katseaastatel määrata 

Terade kaaliumisisaldus  

Väetamine terade K sisaldust ei mõjutanud (P = 0,75) (vt. tabel 21). Kontrollvariandis oli see 

keskmiselt 0,41%  ja väetist saanud variantides 0,37%. Samuti ei avaldanud kaaliumisisaldusele mõju 

väetisena kasutatud tuha liik (P = 0,4) ja tuhaga antud kaaliumi norm. Esines tendents, et väiksema 

kaaliuminormiga väetatud variandist koristatud terades oli kaaliumit isegi rohkem 0,42% kui 

variandis, mis sai tuhaga kahekordse kaaliuminormi (0,4%). 

Terade väävlisisaldus 

Väetamine terade S sisaldust ei mõjutanud (P = 0,4) (vt. tabel 21). Kontrollvariandis oli see isegi 

suurem (0,15 %) kui väetist saanud variantides (0,14 %). Väetise liigil ning tuhanormil usutavat mõju 

terade S sisaldusele ei olnud ka.  

Lisaks teradele, analüüsiti P, K ja S sisaldust ka põhust, kuid tulemused näitasid, et väetamine 

mõjutab seda minimaalselt, mistõttu neid tulemusi ei ole aruandes toodud.  

Mulla reaktsioon 

Mulla pHKCl oli mineraalväetisega väetatud variandis (6.6) võrreldes kontrollvariandiga (6,7) 

esimesel kahel aastal madalam (P < 0,05). Kolmandal aastal see ei erinenud. Puu- ning puu- ja turba- 

ning heinatuha variandis oli ühekordse K normi andmisel mulla pH esimesel aastal vastavalt 7,2; 7,4 ja 

6,9. Tuhaga kahekordse K normi saanud variantides oli see 0,1–0,2 ühikut suurem. Kolme aastaga 

vähenes pH tuhavariantide mullas 0,1–0,3 ühikut. Kõige suurem muutus toimus puu- ja väiksem 

heinatuha variandis. 

Ko

ntr

oll 

Mineraal-

väetis 

Puu- ja turbatuhk Puutuhk Heinatuhk 

K1 2K2 T+P3 K 2K T+P K 2K T+P 

1. katseaasta 

9,07a 10,7b 11,1b 11,7b 12,05b 11,7b 11,9b 11,5b 10,6b 11,1b 11,9b 

3.katseaasta 

10,66a 11,5a-d 11,1ab 12,3c-e 11,5 a-d 12,3c-e 13,0e 12,0b-d 12,7de 12,7de 12,8de 

Kont-

roll 

Mine-

raal-

väetis 

Puu- ja turbatuhk Puutuhk Heinatuhk 

K1 2K2 T+P3 K 2K T+P K 2K T+P 

2. katseaasta 

P sisaldus,% 

0,427c 0,348a 0,367ab 0,375b 0,363ab 0,367ab 0,366ab 0,359ab X1 0,366ab 0,374ab 

K sisaldus, % 

0,369b-e 0,359a-c 0,378d-e 0,383e 0,376c-e 0,366a-e 0,347a 0,362a-d x 0,356ab 0,364a-d 

S sisaldus, % 

0,151c 0,133ab 0,129ab 0,131ab 0,128a 0,135ab 0,141a-c 0,128a x 0,137ab 0,140a-c 

3. katseaasta 

P sisaldus,% 

0,361a 0,366 a 0,361 a 0,510 a 0,359 a 0,370 a 0,364 a 0,360 a 0,492 a 0,476 a 0,375 a 

K sisaldus, % 

0,464b 0,442ab 0,46b 0,465b 0,46b 0,456b 0,428a 0,442ab 0,44ab 0,44ab 0,452ab 

S sisaldus, % 

0,145a 0,154ab 0,146a 0,166b 0,151ab 0,154ab 0,164b 0,14a 0,152ab 0,151ab 0,155ab 
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Tabel 22. PMehlich 3 ja KMehlich 3 sisaldus (mg kg-1) väetusvariantide mullas  

Väetusvariant 1. katseaasta 2. katseaasta 3. katseaasta 

P K P K P K 

Kontroll 315,7C1 259,0F 308,0BC 251,8D 321,0A-C 196,5E 

Mineraalväetis 327,7B 267,3EF 325,2A 306,3CD 325,3A 251,5B 

Puu- ja 

turbatuhk 

319,0AB 294,5DE 296,5E 260,8D 318,7A-D 206,2DE 

Puu- ja 

turbatuhk 2K2 

320,7AB 335,0BC 297,1E 322,0BC 310,0E 233,7C 

Puu- ja 

turbatuhk + P3 

324AB 302,7D 312,6B 269,6D 323,0AB 206,5DE 

Puutuhk 326,5AB 308,2CD 298DE 291,8D 317,2 A-D 209,2DE 

Puutuhk, 2K 323,2AB 304,0CD 304,3B-E 309,2B-D 315,2 C-E 220,7CD 

Puutuhk + P 327,0B 291,5DE 307,0B-D 295,0D 318A-D 199,5E 

Heinatuhk 342,5A 344,0B 301,0C-E 322,8BC 312,7 E-E 219,5CD 

Heinatuhk 2K 341,7A 435,5A 301,6C-E 395,6A 316,0 B-E 278,5A 

Heinatuhk + P 350A 347B 307,8BC 326,8B 317 A-D 226,5C 

1Ühel katseaastal erinevate tähtedega tähistatud sisaldused on statistiliselt usutaval määral erinevad (P < 0,05); 
2Tuhka anti koguses, mis vastas 2 kordsele mineraalväetisega antud K normile; 
3Tuhale anti lisaks mineraalväetisega fosforit.  

Mulla fosforisisaldus 

Väetiste mõju mulla PMechlich3 sisaldusele oli erinev (P < 0,05) ( vt tabel 22). Katseperioodi 

keskmisena oli see kõige kõrgem mineraalväetise variandis. Tuhavariantidest oli sisaldus suurim  

heinatuha variandis (321 mg kg-1). Puu- ning puu- ja turbatuha variandis sarnanes PMechlich3 sisaldus 

kontrollvariandiga. Tuha norm ja tuhale lisaks antud fosforväetis PMechlich3 sisaldust mullas ei mõjutanud.  

Mulla kaaliumisisaldus 

KMechlich3 sisaldus oli mullas esimese aasta sügisel mineraalväetist saanud variandiga võrreldes 

suurem kõigis tuhavariantides (P < 0,05), teisel aastal variantides, kus tuhaga anti kahekordne K norm 

ja kolmanda aasta sügisel ainult heinatuha variandis, mis sai tuhaga kahekordse K normi.  

2.3.4 Kokkuvõte 

1. Produktiivvõrsete arv jäi tuhaga variantides mineraalväetisega võrreldes väiksemaks. Tuha puhul 

avaldas produktiivvõrsete arvule kõige suuremat mõju  kogus. Produktiivvõrseid tekkis rohkem kui 

tuhaga anti kahekordne K norm. Vähesel määral suurendas produktiivvõrsete arvu ka tuhale lisaks 

antud P väetis 

2. Mineraalväetisega võrdse K normi andmisel oli teraviljale  kõige mõjusam väetis heinatuhk. Puu- 

ning puu- ja turbatuhk andsid mineraalväetisega lähedase või sellest ka kõrgema saagi, kui nendega 

anti kahekordne K norm. Puu- ja puu- ning turbatuha kogus oli siis vastavalt 7,8 ja 14,4 t ha-1. 

Heinatuhaga antud kahekordne K norm mõjus saagile esimesel aastal negatiivselt, kuid teisest aastast 

alates oli seal saak veidi suurem, kui ühekordse K normi saanud variandis. Mineraalväetisega 

võrreldavat saaki saadi  tuhaga väetades 1–3 aastat vältel pärast tuha mulda viimist. 

Kontrollvariandiga võrreldes oli tuhavariantide saak suurem kõigil neljal katseaastatel.  
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Mineraalväetisega võrreldes oli tuhaga väetatud variantidele iseloomulik saakide suurem varieeruvus 

katseaastatel. Eriti avaldus see puutuha ning puu- ja turbatuhaga variandis, kus tuhaga anti ühekordne 

kaaliumi norm. 

3. Mulla agrokeemilistest näitajatest mõjutas tuhk kõige rohkem mulla reaktsiooni. Kõige suurem mõju 

oli sellele  puu- ja turbatuhal ning väiksem heinatuhal. Tuha normist sõltus  mullareaktsioon vähe.   

4. Tuha  mõju mulla PMehlich 3 sisaldusele oli väike. Tuhkadest ainsana suurendas seda  heinatuhk, kuid 

see mõju kestis ainult ühe aasta.  

5. Kõigil kolmel tuhal oli oluline positiivne mõju mulla KMehlich sisaldusele. Kõige rohkem suurendas 

seda heinatuhaga väetamine. Mineraalväetisega sarnasel tasemel püsis K Mehlich3 sisaldus puu- ja puu- 

ning turbatuhaga antud ühekordse K normi korral üks ja kahekordse normi korral kaks aastat.  

Heintuha järelmõju kestis mõlemal juhul ühe aasta kauem. Kontrollvariandiga võrreldes oli mulla K 

sisaldus kõigis tuhavariantides suurem kogu katseperioodi vältel.   

6. Väetamise ja väetise mõju terade ja põhu P, K ja S sisaldusele usutav ei olnud.   

7. Tuhale fosforväetise lisaks andmine saaki ei suurendanud, mis oli selles katses tingitud katsemulla 

väga kõrgest fosforisisaldusest.  

2.4 Tuha mõju aluselisel ja happelisel mullal teravilja saagile ja mulla ning saagi 

keemilistele näitajatele  

2.4.1     Uurimistöö eesmärgiks oli selgitada, kas (i) puutuhaga on võimalik asendada mineraalset P 

ja K väetist; (ii) kas tuha mõju sõltub mulla reaktsioonist. 

2.4.2 Metoodika 

Katse viid läbi välitingimustes, EMÜ Rõhu katsejaamas, Eerikal, aluselise (pH 7,1) ja happelise 

mullaga (pH 5,4) täidetud 0,085 m2 suuruse pindala ja 0,28 m sügavusega kasvunõudes. Happelise mulla 

PMehlich3 sisaldus oli 167 mg kg-1 (PAL 43 mg kg-1) ja aluselisel mullal 117 mg kg-1 (PAL87 mg kg-1) ning 

K Mehlich3 sisaldus vastavalt 77 ja 117 mg kg-1. üldCa , üldMg. üldK ja üldP sisaldus oli neis muldades vastavalt 

1420 mg kg-1, 888 mg kg-1, 904 mg kg-1 ja 650 mg kg-1 ning 2511 mg kg-1, 1655 mg kg-1, 1530 mg kg-1 

ja 806 mg kg-1. Katses oli neli varianti: (i) kontroll (väetist ei antud), (ii) mineraalväetis (norm 

N80P25K100), (iii) puutuhk  ja (iv) puu- (10%) ning turbatuhk (90%). Tuhka anti  sellises koguses,  et see 

võrduks või ületaks nii P kui K osas mineraalväetisega antud P ja K koguse. Tuha kogus arvutati taimele 

omastatava K ja P sisaldus põhjal, milleks arvestati hinnanguliselt mõlemal elemendil 10% 

üldsisaldusest. Kuna P üldsisaldus oli tuhas väga väike, siis tegelikkuses kujunes tuhaga antud K kogus 

mineraalväetisega võrreldes oluliselt suuremaks. Kokku anti katses puutuhka 3411 g m-2 (34,1 t ha-1) ja 

puu- ning turbatuhka 4882 g m-2 (48,8 t ha-1). Mõlemad tuhavariandid said igal aastal mineraalväetisega 

lämmastikku 8 g m-2 (80 kg ha-1). Katsekultuuriks oli esimesel aastal oder, sort ’Inari’, teisel oder, sort 

’Teele’, kolmandal suvinisu, sort ’Manu’ ja neljandal kaer, sort ’Jaak’. Odra külvisenormiks oli 500, 

suvinisul 540 ja kaeral 400 tera m-2.  Külviks kasutati eelidandatud teri, mis külvati šablooniga ette tehtud 

aukudesse.  Katses mõõdeti odra tera- ja põhu saaki, määrati mulla pH-d, PMehlich 3 ja K Mehlich 3 sisaldust 

ning terade proteiini, P ja K sisaldust. Lisaks hinnati kultuuride võrsumist ja SPAD-meetriga 

teraviljalehtede rohesust.  

2.4.3 Tulemused 

Taimede tärkamine ja produktiivvõrsete arv.  

Esimene külv tehti päev pärast tuha mulda segamist. Taimed tärkasid katsevariantides väga 

erinevalt. Selgesti oli näha, et puu- ja puu- ning turbatuha variantides oli taimede tärkamine kontroll ja 

mineraalväetise variantidega võrreldes väiksem. Seetõttu tehti kaks nädalat pärast esimest külvi kõigile 

katsenõudele korduskülv. Taimede tärkamine oli selle külvi järel ühtlasem ning erinevus võrreldes 

mineraalväetise ja kontrollvariandiga väiksem (vt. tabel 23). Seitse päeva pärast korduskülvi tehtud 

tõusmete loendus näitas, et nende arv erines tuhaga ja tuhata variantides aluselisel mullal vähem kui 

happelisel. Ka oli esimese katseaasta sügisel aluselisel mullal  produktiivvõrseid rohkem ja nende arv 

oli puutuha variandis ligilähedaselt sama suur kui mineraalväetise variandis.  

Neljandal aastal oli produktiivvõrsete arvu erinevus mineraalväetise ja tuhavariantide vahel väiksem kui 

esimesel ja happelisel mullal oli neid puu- ja turbatuha variandis isegi rohkem kui mineraalväetise 

variandis.  
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Tabel 23. Võrsete arv ( tk m-2) aluselisel ja happelisel mullal 1. ja 4. katseaastal  

Variandi kirjeldus Külvatud 

seemnete 

arv, tk m-2 

Võrsete arv külvi järel, tk m-2 Produktiiv- 

võrsete arv 

tk m-2 7 päeval1 30 päeval Saagi 

koristamise 

ajal 

Oder  happeline muld, 1. aasta  

Kontroll  506 x x 482 

N80P25K100  506 x x 576 

N80 + puutuhk  424 x x 506 

N80+ puu- ja turbatuhk  447 x x 447 

Oder  aluseline muld, 1. aasta 

Kontroll  459 x x 388 

N80P25K100  471 x x 588 

N80+puutuhk  424 x x 565 

N80+ puu- ja turbatuhk  447 x x 482 

Kaer happeline muld, 4. aasta 

Kontroll  353 329 329 318 

N80P25K100  376 471 482 388 

N80+puutuhk  388 435 365 329 

N80+ puu- ja turbatuhk  400 471 500 494 

Kaer aluseline muld, 4. aasta 

Kontroll  388 424 435 365 

N80P25K100  365 659 506 388 

N80+puutuhk  388 612 424 353 

N80+ puu- ja turbatuhk  376 588 424 376 
1 Kaks nädalat pärast tuha laotamist tehtud külvi tulemused 

 

 

 

 

Tabel 24. Suvinisu  SPAD näidud  3. aastal pärast tuha laotamist 

Kirjeldus Mõõtmise kuupäev 

31.05 7.06 14.06 21.06 28.06 5.07 11.07 17.07 24.07 

Happeline muld 3. katseaasta 

Kontroll 33,3a 30,7a 34,7a 31,3a 29,6a 27,9a 26,8a 21,1b 14,6b 

N80P25K100 39,7c 39,4c 48,0c 42,1d 40,3c 40,0d 37,9c 25,9c 15,2c 

N80+puutuhk 35,4b 35,6b 38,7b 35,9c 35,1b 33,1c 30,0b 18,6a 13,3a 

N80+puu- ja turbatuhk 35,5b 35,1b 38,1b 37,5d 35,2b 29,7b 26,3a 18,2a 14,6b 

Aluseline muld 3. katseaasta 

kontroll 27,0a 25,2a 25,6a 36,0a 28,4a 27,9a 24,7a 26,4c 14,2b 

N80P25K100 36,6c 37,0c 39,5c 48,8c 39,4d 37,7c 36,9c 23,0bc 19,0d 

N80+puutuhk 36,5c 37,4c 37,6b 36,9b 36,0c 34,7b 29,5b 21,7b 16,6c 

N80+puu- ja turbatuhk 34,9b 35,2b 37,6b 36,7b 34,4b 34,2b 30,1b 20,0a 13,5a 
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Tabel 25. Katseperioodi terasaagid, g m-2 

Katseaasta Kontroll Mineraalväetis 

N80P25K100 

Puutuhk+ N80 Puu- ja turbatuhk 

+N80 

Happeline muld 

1 137,1a 295c 233,8bc 160,9ab 

2 23,2a 132,9b 135,9b 168,5b 

3 176,8a 310,0b 250,0b 265,3b 

4 147,3a 147,3a 191,5a 153,8a 

Aluseline muld 

1 175,0b 301,8c 140,9a 137,6a 

21 33,5a 132,3b 112,9b 172,4b 

3 123,8a 316,8b 288,8b 260,0b 

4 100,0a 176,2a 158,2a 174,1a 
1 Teisel aastal oli katses tugeva linnukahjustus 

 

 

Tabel 26. Mulla P, K, ja S sisaldus ning reaktsioon happelisele mullale rajatud katses  

Väetusvariant Katseaasta 

1. 2. 3. 4. 

                               Mulla reaktsioon 

Kontroll 5,7a 5,5a 5,7a 5,6a 

Mineraalväetis N80P25K100 5,7a 5,5a 5,6a 5,5a 

Puutuhk+ N80 7,4b 7,4b 7,6b 7,5b 

Puu (90%) + turbatuhk (10%) 

+N80 
7,7c 7,6c 7,7b 7,7b 

                                    PMehlihc3 sisaldus, mg kg-1 

Kontroll 164,2a 159,0a 164,5a 150,7a 

Mineraalväetis 

N80P25K100 
164,2a 174,7bc 189,9b 181,5c 

Puutuhk+ N80 175,2b 177,5c 190,9b 189c 

Puu (90%) + turbatuhk (10%) 

+N80 
162,7a 164,7ab 184,9b 170b 

                                  K Mehlihc3 sisaldus, mg kg-1 

Kontroll 73,7a 64,2a 88,9a 57a 

Mineraalväetis 

N80P25K100 
97,5a 92,7b 148,8b 125,5b 

Puutuhk+ N80 403,5b 208,7c 268,8c 163,2d 

Puu (90%) + turbatuhk (10%) 

+N80 
402,5b 221,2c 257,4c 147,7c 

                                  S sisaldus, mg kg-1 

Kontroll 7,1a 2,7a 3,9a Ei määratud 

Mineraalväetis 

N80P25K100 

10,0a 7,3b 12,5c 

Puutuhk+ N80 325,7b 10,9c 9,2ab 

Puu (90%) + turbatuhk (10%) 

+N80 

255,5b 11,7c 10,8bc 
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Tabel 27. Mulla P, K, ja S sisaldus ning reaktsioon aluselisele mullale rajatud katses 

Väetusvariant Katseaasta 

1. 2. 3. 4. 

                               Mulla reaktsioon 

Kontroll 7,4a 7,3a 7,3a 7,2a 

Mineraalväetis N80P25K100 7,5a 7,4b 7,4b 7,3a 

Puutuhk+ N80 8,0b 7,9c 7,8c 7,8b 

Puu (90%) + turbatuhk (10%) +N80 8,2c 8,0d 7,9d 7,9b 

                                    P sisaldus, mg kg-1 

Kontroll 116,7a 105,5a 111,2a 110a 

Mineraalväetis N80P25K100 117,2a 117,0b 120,1b 133,5c 

Puutuhk+ N80 143,7c 129,0c 133,7c 128b 

Puu (90%) + turbatuhk (10%) +N80 129,2b 119,3b 123,4b 117,2b 

                                  K sisaldus, mg kg-1 

Kontroll 117,5a 99,5a 122,4a 86,7a 

Mineraalväetis N80P25K100 143a 134,0b 186,7b 147,5b 

Puutuhk+ N80 406,5b 273,2c 290,7c 191,5c 

Puu (90%) + turbatuhk (10%) +N80 401,5b 285,7c 290,7c 183,7c 

                                   S sisaldus, mg kg-1 

Kontroll 6,2a 2,6a 3,6a 

Ei määratud 
Mineraalväetis N80P25K100 11,1a 7,1b 8,0b 

Puutuhk+ N80 212,0b 8,7bc 9,2b 

Puu (90%) + turbatuhk (10%) +N80 256,0b 8,8c 8,9b 

SPAD näit 

Mõlemal mullal oli suvinisu kasvuperioodi keskmine SPAD näit kõige kõrgem mineraalväetise ja 

väiksem kontrollvariandis (vt. tabel 25). Tuhavariantides SPAD näidud ei erinenud, kuid olid võrreldes 

mineraalväetise variandiga happelisel mullal keskmiselt 5 ja aluselisel mullal 3 ühikut väiksemad.   

Terasaak 

Tuha mõju oli terasaagile nii happelisel kui aluselisel mullal esimesel aastal negatiivne (vt. tabel 25). 

Eriti selgesti tuli see välja aluselisel mullal, kus tuhavariantide saagid olid väiksemad ka võrreldes 

kontrollvariandiga. Tuha negatiivne mõju saagile kestis ühe aasta ja teisest aastast alates mineraalväetise 

ja tuhaga väetatud variantide saak enam oluliselt ei erinenud.   

Mulla reaktsioon 

Happelisel mullal suurendasid nii puu- kui ka puu- ja turbatuhk oluliselt mulla pH-d (vt tabel 26 ja 

27) ). Laotamise järel püsis see mõlemas tuha variandis kuni katseperioodi lõpuni oluliselt 

muutumatuna.  

Aluselisel mullal suurenes tuha laotamise järel mulla pH happelise mullaga võrreldes vähem ning 

mõlemas tuha variandis toimus katseperioodi kestel väike pH langus.  

Mulla P sisaldus 

Puu- ja puu- ning turbatuha mõju mulla PMehlihc3 sisaldusele oli veidi erinev (vt. tabel 26 ja 27). 

Väiksemale mulda viidud kogusele vaatamata suurendas nii happelisel kui aluselisel mullal puutuhk 

mulla PMehlihc3 sisaldust rohkem kui puu- ja turbatuhk. Mineraalväetise variandiga sarnane püsis PMehlihc3 

sisaldus puu- ja turbatuha variandis 3 ja puutuha variandis 4 aastat (s.o. katse lõpuni). Tähelepanu väärib, 

et happelises mullas suurenes PMehlihc3 sisaldus katseperioodi kestel mõlemas tuha variandis. Aluselises 

mullas see esimesel aastal vähenes, eriti puutuha variandis, kuid edaspidi muutus vähe.  
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Mulla K sisaldus 

Tuhaga väetamise järel tõusis mõlemas mullas KMehlihc3 sisaldus väga kõrgeks  (vt. tabel 26 ja 27), 

kuid püsis seal väga lühikest aega. Esimese aastaga vähenes see 120 - 200 mg kg-1. Suurem muutus 

toimus happelises mullas. Järgmistel aastatel KMehlihc3 sisaldus mullas enam oluliselt ei muutunud. 

Neljanda katseaasta lõpus oli see kõigis tuhavariantides mineraalväetise variandiga võrreldes suurem.   

Mulla S sisaldus 

Tuhaga väetamise järel suurenes mõlemas mullas oluliselt S sisaldus, kuid see mõju kestis ainult 

ühe aasta (vt. tabel 26 ja 27).  

2.4.4 Kokkuvõte 

1. Puutuhk sobib teravilja väetamisel asendama ainult K väetist. Fosfori sisaldus on puutuhas väike, 

mistõttu tuleks seda teraviljale sobiva normi andmiseks viia mulda väga suures koguses. Nagu meie 

katse näitas, on sellise suure koguse tuha mõju taimedele esialgu toksiline. Samas selgus meie 

uurimistööst, et taimele omastatava P sisaldus võib olla puutuhkades väga erinev. Sellele osutab katse 

tulemus, kus puutuhk suurendas väiksemale mulda viidud kogusele vaatamata mulla PMehlich3 

sisaldust puu- ja turbatuhaga võrreldes rohkem.   

2. Katses kasutatud tuhanormide, 34,1 ja 48,8 t ha-1, mõju oli happelisel ja aluselisel mullal võrdlemisi 

sarnane. Mõlemal mullal oli tuhavariandis teraviljade saagikus teisest aastast alates lähedane 

mineraalväetise variandile, mis näitab, et (i) tuha mõju ei sõltu oluliselt mulla algsest reaktsioonist 

ja (ii) (üli)suurte tuhanormide negatiivne mõju kestab kultuuridele lühikest aega. Sellest tulemusest 

võib järeldada, et kui jätta tuha laotamise ja külvi vahele piisavalt pikk vahe, siis on võimalik 

sõltumata mulla reaktsioonist anda tuhka mulda väga suures koguses, ilma et saak selle tagajärjel 

väheneks.   

 

2.5 Tuha sobivus heintaimede väetiseks 

2.5.1 Uurimistöö eesmärgiks oli selgitada, milline on puu- ja puu- ning turba- ning heinatuha mõju 

võrreldes mineraalväetisega: (i) heintaimede saagile; (ii) mulla reaktsioonile; (ii) mulla PMehlich3 

ning K Mehlich3 sisaldusele.  

2.5.2 Metoodika 

Uurimistöö toimus EMÜ Rõhu katsejaamas, Eerikal, aastatel 2011–2014. Katses oli neli erinevat 

väetist: (i) puutuhk, (ii) puu- ja turbatuhk, (iii) heinatuhk ja (vi) mineraalväetis. Neile lisaks oli katses 

veel (v) kontrollvariant, kus väetist ei antud. Kõigi kolme tuhaga anti katse alguses K kogus, mis vastas 

(i) mineraalväetisega antud K kogusele (6 g m-2 ehk 60 kg ha-1) või (ii) oli sellest kaks korda suurem (12 

g m-2 ehk 120 kg ha-1). Kokku oli katses 8 varianti, mis olid neljas korduses. Andmed tuhkade keemilise 

koostise kohta on toodud tabelis 3. Katse toimus välitingimustes 0,085 m2 suuruse pindala ja 0,28 m 

sügavusega katsenõudes. 2011. aasta maikuu alguses täideti kasvunõud kerge liivsavi lõimisega leetja 

mulla (KI) künnikihist kogutud mullaga, mille agrokeemilised näitajad olid järgmised: pHKCl 6,5, üldN 

0,26 %, PMehlich 3 299 ja KMehlich 3 260 mg kg-1. Enne nõudesse panemist sõeluti muld läbi 15 x 15 mm 

avaga sõela. Igasse katsenõusse kaaluti 26 kg mulda (niiske mulla kaal). Seejärel segati kasvunõu 

ülemisse kihti (0–10 cm) tuhk. Ühte kasvunõusse lisatav tuha kogus arvutati tuha KAL sisalduse põhjal, 

mis oli puutuhas 2,6 %, puu- ja turbatuhas 1,4 % ja heinatuhas 4,7 %. Puutuhka segati igasse 

kasvunõusse 20 g (235 g m-2 ehk 2,3 t ha-1), puu- ja turbatuhka 37 g (435 g m-2 ehk 4,2 t ha-1) ja 

heinatuhka 11 g (129 g m-2 ehk 1,3 t ha-1). Kogu tuhanorm anti korraga katse alguses. Kõik tuhavariandid 

said igal aastal mineraalväetisega lisaks lämmastikku 6 g m-2 (60 kg ha-1). Variandis, kus kasutati ainult 

mineraalväetist, anti seda normiga N60P30K60. Väetisena kasutati ammooniumnitraati, superfosfaati ja 

kaaliumkloriidi. Heintaimed külvati katsenõudele 2 nädalat pärast tuha mulda segamist. Seemnesegu 

sisaldas kaaluliselt valget ristikut, sort ’Rivendel’, 16%, põldtimutit, ’Tika’, 23%, karjamaa raiheina, 

’Raite’, 47%  ja aasnurmikat, sort ’Esto’, 14 %. Esimene saak koritati katsenõudelt aasta pärast seemnete 

külvi. Esimesel saagiaastal niideti taimikut 5 ja järgmisel kahel 4 korda. Niidetud rohi kaaluti ning selles 

määrati kuivainesisaldus ning kõrreliste, valge ristiku ja rohundite osakaal. Mulla toitainete sisaldust 

analüüsiti kõigil katseaastatel. Selleks võeti pärast saagi koristamist mullapuuriga katsenõudest läbiv 

(0–28 cm) mullaproov, mis saadeti analüüsimiseks Põllumajandusuuringute Keskuse laborisse.   
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2.5.3 Tulemused 

Heintaimede saak 

Taimiku saak sõltus väetamisest ja kasutatud väetisest (vt. tabel 28). Kolme aasta kokkuvõttes oli 

see kõige madalam kontrollvariandis. Tuha ja mineraalväetise variandis saak ei erinenud (P = 0,67). 

Kolme võrreldud tuha mõju oli saagile sarnane (P = 0,6), kuid olulist mõju avaldas tuhaga antud K norm 

(P = 0,02). Tuhaga kahekordse K normi saanud variandis oli saak võrreldes ühekordse normiga usutavalt 

suurem. Kõige rohkem oli seda näha esimesel aastal. Tuhaga väetamine suurendas kontrollvariandiga 

võrreldes usutavalt kõrreliste osasaaki (P < 0,0001). Valge ristiku osasaak kasutatud väetisest 

(mineraalväetis ja katses olnud tuhad) ei sõltunud (P = 0,2), kuid sellele avaldas mõju tuhanorm. 

Kahekordse K normiga väetatud variandis oli valge ristiku osasaak võrreldes ühekordse normiga 

oluliselt suurem (P = 0,02) ja see oli põhjuseks, miks oli seal suurem ka  taimiku kogusaak.  Kõrreliste 

osasaak tuhanormist ei sõltunud (P = 0,6).  

Tabel 28.  Väetusvariantide rohusaagid, g KA m-2 

1 Tuhka anti koguses, mis vastas mineraalväetisega antud K normile.  
2 Tuhka anti koguses, mis vastas  2 kordsele mineraalväetisega antud K normile. 
3 Tuhale anti lisaks mineraalväetisega fosforit.  
4 Erineva tähega tähistatud ühe katseaasta saagid on statistiliselt usutaval määral erinevad (P < 0,05). 

Tabel 29. Väetusvariantide mulla pH ja  PMehlich 3 ning KMehlich 3 sisaldus (mg kg-1)    

Väetusvariant 1. katseaasta (tuha 

laotamise aasta) 

2. katseaasta 3. katseaasta 

pH P K pH P K pH P K 

Kontroll 6,5a 330,0b 202,5ab 6,6a 296,7b 181,5a 6,6a 303,0a 129,5ab 

Mineraal-

väetis 

6,6a 313,5ab 208,5ab 6,6a 295,7b 185,2a 6,5a 328,5b 139,7b 

Puu- ja 

turbatuhk 

7,1d 308,0ab 214,7ab 6,9c 287,0ab 170,5a 6,9c 310,3a 129,7ab 

Puu- ja 

turbatuhk 2K2 

7,2d 318,7ab 218,7b 7,1d 279,5a 194,7a 7,0d 309a 136,0ab 

Puutuhk 6,8c 298,5a 197,0a 6,8b 285,7ab 190,0a 6,7b 311,0a 131,2ab 

Puutuhk, 2K 7,1d 303,2a 215,0bc 6,9c 276,5a 187,3 6,9c 309,5a 125,5a 

Heinatuhk 6,7b 316,5ab 211,2ab 6,6a 279,3a 170,7a 6,6a 310,8a 133,2ab 

Heinatuhk 2K 6,8c 313,5ab 254,7c 6,6a 294,7b 225,7b 6,7b 302,5a 152,0c 

1Ühel katseaastal erinevate tähtedega tähistatud sisaldused on statistiliselt usutaval määral erinevad (P < 0,05). 
2Tuhka anti koguses, mis vastas 2 kordsele mineraalväetisega antud K normile 

Kontroll 

Mine-

raal-

väetis 

Puu- ja turbatuhk Puutuhk Heinatuhk 

K1 2K2 K 2K K 2K 

1. aasta (aasta pärast tuha laotamist) 

889,4a 972,1ab 1072,1ab 1017,1ab 900,0a 1327,1b 895,6a  1025,6ab 

2. aasta 

460,9a 652,9bc 612,6b 770,6ab 522,9ab 610,9ab 545,0ab 635,6bc 

3. aasta 

265,9a 371,8ab 409,7b 454,4b 390,9b 410,9b 412,9b 465,6b 

        4. aasta  

1616,2a 
1996,8a-

c 
2094,4a-c 2242,1bc 1813,8ab 2348,9c 1853,5ab 2126,8bc 
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Mulla reaktsioon 

Kolmest võrreldud tuhast mõjutasid mulla rektsiooni kõige rohkem puu- ja puu- ning turbatuhk (vt. 

tabel 29). Heinatuha mõju oli oluliselt väiksem. Tuhanormist mulla reaktsioon oluliselt ei sõltunud. 

Esimese aasta sügisel erines mulla pH ühe- ja kahekordse tuhanormi variandis ainult 0,1 - 0,3 ühikut. 

Tuha järelmõju kestis mulla reaktsioonile puu- ja puu- ning turbatuhavariandis katseperioodi lõpuni s.o. 

3 aastat,  kuid heinatuha variandis oli see mõlema tuhanormi korral juba teise aasta sügisel võrdne 

kontrollvariandi mulla  pH-ga.  

Mulla fosforisisaldus  

Tuha mõju mulla PMehlich 3 sisaldusele  oli väike ja kestis lühikest aega (vt. tabel 29). Juba teise aasta 

sügisel oli see kõigis tuhavariantides võrreldes mineraalväetise variandiga väiksem. Erandiks oli 

heinatuhavariant, kus tuhaga anti K kahekordne norm.  

 

Mulla kaaliumisisaldus  

KMehlich3 sisaldus oli esimese aasta sügisel kõigi tuhavariantide mullas ligilähedaselt sama suur, kui 

mineraalväetise variandis (vt. tabel 29) . Erinevus ühe- ja kahekordse K normi saanud tuhavariandi vahel 

oli minimaalne. Erandiks oli heinatuhk, mille kahekordse K normi saanud variandis oli K sisaldus 

ühekordse normiga võrreldes oluliselt suurem. KMehlich3 püsis kõigis tuhavariantides mineraalväetise 

variandiga sarnane kuni katse lõpuni.  

Tabel 30. Tuha mõju mulla üldN, S, Ca, Mg, Mn, Cu, B ja Corg sisaldusele  

 üldN1, 

%1 

S1,  

mg kg-1 

Ca2,  

mg kg-1 

Mg2, 

 mg kg-1 

Mn2 

 mg kg-1 

B2  

mg kg-1 

Cu2 

mg kg-1 

Corg2, 

% 

Kontroll 0,26a 5,8a 2800a 287,7bc 74,5a 1,07a 25,1ab 3,2 a 

Mineraalväetis 0,26 a 7,3ab 2835ab 295,5cd 76,0a 1,09ab 25,1ab 3,2 a 

Puu- ja 

turbatuhk 

0,26 a 20,3a-c 3141d 291,7b-d 72,3a 1,26c 24,6a 3,1 a 

Puu- ja 

turbatuhk 2K2 

0,26 a 31,2d 3471e 313,5e 74,2a 1,47e 25,0ab 3,3 a 

Puutuhk 0,26 a 14,6b-d 2928bc 282,7b 76,2a 1,22c 26,0b 3,1 a 

Puutuhk, 2K 0,26 a 25,8cd 2984c 273,2a 76,3a 1,34d 24,9a 3,1 a 

Heinatuhk 0,26 a 6,0a 2803a 300,5d 77,0a 1,16bc 24,7a 3,2 a 

Heinatuhk 2K 0,27 a 7,25ab 2768a 311,5e 77,0a 1,24c 25,6ab 3,2 a 

1 Analüüsiti esimesel kahe aastal. 

 2 analüüsiti kolmandal aastal. 

 

Tuha mõju mulla üldN, S, Ca, Mg, Mn, Cu, B ja Corg sisaldusele  

Puu- ja puu- ning turbatuhaga väetamine suurendas mullas S, Ca, B sisaldust (vt. tabel 30). 

Heinatuha mõju oli nende elementide sisaldusele väiksem.  üldN, Mg, Mn, Cu, ja Corg sisaldust tuhaga 

väetamine ei mõjutanud.   

2.5.4 Kokkuvõte 

1. Meie uurimistöö näitas, et tuhk on sobiv väetis rohumaale, ning sellega väetatud lappide saagid on 

sama suured või isegi suuremad kui mineraalväetist kasutades. Saagi kujunemisel on määrav tähtsus 

tuha normil. Katses saadi suuremad saagid, kui tuhaga anti korraga kahekordne K norm. Tuha liigil 

usutavat  mõju saagile ei olnud.  
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2. Mulla keemilistest näitajatest mõjutas tuhk kõige rohkem mulla reaktsiooni ja mulla KMechlich3 

sisaldust. Kolmest võrreldud tuhast oli mulla rektsioonile suurem mõju puu- ja puu- ning turbatuhal. 

Nende järelmõju kestis katseperioodi lõpuni s.o. 3 aastat. Heinatuha järelmõju kestis mõlema normi 

korral ainult ühe aasta. KMechlich3 sisaldus püsis kõigi tuhavariantide mullas mineraalväetise 

variandiga sarnane kuni katse lõpuni.  

Puu- ja puu- ning turbatuhaga väetamine suurendas mullas veel S, Ca, B sisaldust. Heinatuha mõju 

oli nende elementide sisaldusele väike. Kõigi kolme katses võrreldud tuhka mõju mulla PMechlich3 

sisaldusele oli väike.  

 

2.6 Kokkuvõte ja järeldused puu- ja heinatuhaga tehtud uuringutest 

1. Biomassi tuhk on mineraalainete poolest väga rikas ja sisaldab peaaegu kõiki taimele olulisi 

toitelemente. Puutuhas on neist kõige rohkem Ca, K ja Mg. Heinatuhk on puutuhaga võrreldes 

oluliselt K- rikkam, kuid Ca-d on seal oluliselt vähem. Magneesiumi sisaldus on heina- ja puutuhas 

sarnane ja P sisaldus on mõlemas tuhas väike. Raskmetallidest võib puutuhas olla üle lubatud 

piirväärtuse Cd-d. Teisi raskmetalle on seal sellest vähem. Meie poolt analüüsitud 15st tuhaproovist 

oli Cd sisaldus lubatud piirväärtusest suurem 2s proovis, mis on proovide koguarvust 13%.  

2. Tuhk on sobiv väetis nii teraviljale kui rohumaale. Rohusaagid on tuhaga väetades sama suured või 

suuremad kui mineraalväetist kasutades, teraviljasaagid jäävad selle lähedale. Teraviljade puhul 

selgus, et tuhaga väetatud lappidel varieerub saak rohkem kui mineraalväetist kasutades.  

3. Puu ja heinatuhk sobivad väetisena kasutamiseks K väetise asemel. Tuhanorm tuleks arvutada tuha 

KAL (AL= ammooniumlaktaatväljatõmbemeetod) sisalduse põhjal ning nii teravilja kui rohumaa 

väetamisel tuleks korraga anda kahekordne K norm. Sellisel juhul kestab tuha järelmõju saagile ja 

mulla K sisaldusele 2-3 aastat.  

4. Mulla reaktsioon tuha väetusomadusi oluliselt ei mõjuta ja tuhaga saadav saak on sarnane nii 

aluselisel kui happelisel mullal. 

5. Tuha normil on mulla reaktsioonile väga väike mõju. Katses tuhaga antud ühe- ja kahekordne K 

norm muutsid mulla reaktsiooni ligilähedaselt sama palju.  

6. Suurte tuhakogustega väetamisel on probleemiks tuha ühtlane mulda segamine. Sellele probleemile 

tuleks otsida edaspidises uurimistöös lahendus.  

 

3 Biosöega tehtud uuringud 

3.1 Uurimistöö eesmärgiks oli uurida biosöe mõju (i) kultuuride produktiivsusele; (ii) mulla 

omadustele  ja (iii) toitainete leostumisele.  
3.2 Uurimistöö taust  

Biosüsi (inglise k. biochar) on naturaalsest orgaanilisest ainest hapnikuvaeses keskkonnas toodetud 

süsi, mis viiakse mulda eesmärgiga eemaldada aineringest pikaks ajaks C-d  ja/või parandada mulla 

omadusi.  Tavalisest söest eristab biosütt ainult kasutuskoht, milleks on muld.  

Aktiivsüsi on söe eriliik, mida on pärast pürolüüsi töödeldud veeauru või süsihappegaasiga. Selle tõttu 

on tal tavalise biosöega võrreldes suurem poorsus, eripind ja sellest tulenevalt ka reaktiivsus.   

Biosöe olulisemad kvaliteedi näitajad on Rahvusvahelise Biosöe Initsiatiivgrupi (International Biochar 

Initiative) järgi: C sisaldus, mis kõrgema klassi biosöel peab olema > 60% ja H/Corg sisaldus, mis peab 

olema < 0,7. H/Corg sisaldus iseloomustab söe stabiilsust mullas. Lisaks on biosöele kehtestatud 

piirnormid PAH-ide, PCB, dioksiinide ja raskmetallide sisalduse kohta. 

Biosöe tooraineks sobib igasugune bioloogiline materjal. Enamkasutatavad on tänapäeval puit, põhk, 

kanasõnnik ja reoveesete.  

Biosöe ajalugu. Huvi biosöe vastu sai alguse avastusest Amazonase jõe kallastel, kus kunagiste Inkade 

elupaikade lähedusest leiti maalapid, mis eristusid ümbritsevast oluliselt suurema mullaviljakuse 

poolest. Eelmise sajandi lõpus J. Lehmanni, B. Glazeri ja C. Steineri poolt läbiviidud uurimistöö näitas, 
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et mullaviljakus on neil maalappidel kõrgem tänu söele ja majapidamises tekkinud orgaanilistele 

jäätmetele, mis on viidud Inkade poolt mulda umbes paar tuhat aastat tagasi. Seetõttu nimetatakse neid 

muldi Terra Preta de Indiano (Terra – maa, pind; Preta – must), ehk indiaanlaste mustad mullad.  

Tänapäeval biosöega tehtud uuringud on andnud vastukäivaid tulemusi. Nende põhjal on biosöel 

mullaviljakust parandav ja saagikust suurendav mõju peamiselt väga happelistel, väikese katioonide 

neelamismahutavuse ja süsiniku sisaldusega muldadel, mis asuvad lähistroopilises või troopilises 

piirkonnas. Parasvöötmes läbi viidud katsetes on biosöe mõju olnud saagile valdavalt neutraalne. Siin 

võib biosöest saadav kasu võrreldes mullaviljakuse parandamisega olla suurem inimtegevuse 

keskkonnamõju vähendamisel. Mullast, millesse on lisatud biosütt, on väiksem N2O emissioon ning 

NH4-N, NO3-N ja P leostumine. Biosöe lisamine vedelsõnniku hulka vähendab NH3 emissiooni. Lisaks 

on biosöega võimalik pikaks ajaks eemaldada aineringest süsinikku.  

3.3 Uurimistöö käigus läbi viidud katsete metoodikad 

Lüsimeeterkatse/nõukatse Eerikal  

Uurimistöö eesmärgiks oli selgitada aktiivsöe mõju (i) teravilja produktiivsusele, (ii) saagi toitainete 

sisaldusele,  (iii) mulla keemilistele näitajatele ja (iv) toitainete leostumisele.  

Katse rajati 2010. aastal, EMÜ  Rõhu katsejaama, Eerikale. See toimus välitingimustes 

minilüsimeetrites/kasvunõudes, mille pindala oli 0,0706 m-2 ja sügavus 30 cm. Minilüsimeetrid 

koosnesid kahest üksteise sisse asetatud plastämbrist, mille põhjade vahele jäi tühi ruum, kuhu kogunes 

lüsimeetrist läbinõrgunud vesi. Vältimaks mulla sattumist reservuaari kaeti ülemise ämbri augustatud 

põhi pealtpoolt geotekstiiliga. Vee imbumise vältimiseks lüsimeetrisse küljelt täideti ämbri seinte 

vaheline ruum silikooniga ja kaeti pealt veekindla teibiga. Vee eemaldamiseks oli igas lüsimeetris 

plasttoru, mis ulatus mullapinnalt reservuaari. Sellel ajal kui proovivõtmist ei toimunud, oli toru pealt 

korgiga suletud. Lüsimeetrid olid kaevatud maasse nii, et mullatasapind lüsimeetris oleks maapinnaga 

samal tasemel. Katse ülesehitus oli 2 x 5 faktoriaalne. Katse faktoriteks olid kaks substraati: (i) muld ja 

(ii) muld + aktiivsüsi ning viis väetusvarianti: (i) kontroll (ilma väetiseta), (ii) mineraalväestis, (iii) 

seavedelsõnnik, (iv) seavedelsõnniku kääritusjääk ja (v) reoveesette kääritusjääk (esimesed kolm aastat) 

ja veisevedelsõnniku kääritusjääk (2 viimast aastat). Katses kasutatud mulla agrokeemilised näitajad 

olid järgmised: pH 6,6, PMehlich3 31 mg kg-1
, K Mehlich3 112 mg kg-1, üldN 0,11 %, üldC 0,12%, mulla 

katioonide neelamismahutavus 7,9 cmol kg–1 ja eripind 20,9 m-2 g. Aktiivsüsi ja muld segati kokku enne 

lüsimeetri täitmist. Selleks kaaluti eraldi igasse lüsimeetrisse minev mullakogus (17,5 kg, kuivkaal), 

millele lisati 350 g aktiivsütt (50 t ha-1).   

Väetised anti kõigil katseaastatel maikuus enne seemnete külvi. Mineraalväetist anti normiga 

N80P25K100. Väetisena kasutati ammooniumnitraati, superfosfaati ja kaaliumkloriidid. Orgaaniliste 

väetistega anti mineraalväetisega võrdne N-i norm (80 kg ha-1), mis  arvutati NH4-N sisalduse põhjal. P 

ja K väetist neile lisaks ei antud. Katsekultuuriks oli esimesel kahel aastal oder, sordid ‘Inari’ (esimene 

aasta) ja  ‘Teele’, kolmandal aastal suvinisu, sort ’Manu’, neljandal kaer, sort ’Jaak’, ja viiendal oder, 

sort ’Anni’. Odra külvisenormiks oli 500, suvinisul 540 ja kaeral 400  tera m-2. Külviks kasutati 

eelidandatud seemneid, mis külvati šablooniga ette tehtud aukudesse. Teraviljasaak koristati 

katsenõudelt tervikkoristusena. Laboris eraldati kõrte küljest pead ja neist terad. Mulda analüüsiti üle 

aasta. Mullast määrati pH, PMehlich3, K Mehlich3 ja S sisaldus. Veeproove võeti mulla sulamisest kuni 

külmumiseni üks kord ja sademeterikkal perioodil kaks korda kuus. Vesi imeti reservuaarist välja 

vaakumpumbaga, mõõdeti selle kogus ja võeti proov laboris NO3-N ja NH4-N, P ja K sisalduse 

määramiseks. Ühe aasta veeproovid säilitati -18 C° juures sügavkülmikus ja analüüsiti korraga 

vegetatsiooniperioodi lõpus. Kõik analüüsid (taimne materjal, muld ja vesi) tehti Sakus 

Põllumajandusuuringute Keskuse laboris.  

Põldkatse Ahjal  

Uurimistöö eesmärgiks oli uurida  tootmistingimustes biosöe mõju (i) teravilja ja põldheina saagile 

ning (ii) mulla keemilistele näitajatele. 
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Katse rajati 2011ndal aastal kahkjale (Glossic Albeluvisol) kerge liivsavilõimisega mullale. Mulla 

agrokeemilised näitajad, 0-10 cm kihis, olid enne sinna biosöe lisamist järgmised: pH 5,9, üldN  0,1%, 

PAL 0,06 g kg-1, KAL 0,12 g kg-1, katioonide neelamismahutavus 8,8 cmol kg-1 ja eripind 19,4 m-2 g-1. 

Mulla agrokeemilised näitajad 10 - 20 cm kihis olid:  pH 5,8, üldN 0,1 %, PAL  0,06 g kg-1, KAL 0,14 g kg-

1, mulla katioonide neelamismahutavus 7,7 cmol kg-1 ja eripind 19.6 g m-2. Uurimistöö toimus Põlvamaal 

Ahjal,  talu tootmispõllul. Katses oli  kaheksa  50 m-2 (5 x 10 m) suurust randomiseeritud asetusega  

katselappi, millistest pooltele anti biosütt. Biosüsi oli toodetud erinevate lehtpuu liikide segust, kus 

domineerisid lepp ja paju. Biosöe norm 50 t ha-1 laotati maikuu alguses lappidele käsitsi ja freesiti 

seejärel 10 cm sügavuselt mulda. Esimesel aastal kasvatati põllul suvinisu, mida väetati normiga 

N80P21K39. Teise aasta suve keskel külvati põllule põldhein, mida ei väetatud. Põldheina saaki määrati 

kolmandal ja neljandal katseaastal. Mulla agrokeemilisi ja füüsikalisi näitajaid analüüsiti esimesel ja 

kolmandal aastal. Analüüsid tehti EMÜ mullateaduse ja agrokeemia laboris.  

 

Minilüsimeeterkatse kompostiga  

Uurimistöö eesmärgiks oli uurida biosöega komposti mõju võrreldes puhta biosöe, puhta mulla ning 

söeta kompostiga  (i) teravilja saagile ja (ii) toitainete leostumisele.  

Katse rajati 2012ndal aastal EMÜ Rõhu katsejaama, Eerikale. See toimus välitingimustes, 

minilüsimeetrites/kasvunõudes, mille ühe nõu pindala oli  0,0706 m-2 ja sügavus 30 cm. Täpsemalt on 

lüsimeetrite ehitust kirjeldatud eespool lüsimeeter/nõukatse metoodika juures. Kasvunõud täideti 

mullaga, mille sisse segati kas: (i) ilma söeta komposti, (ii) 5%-lise biosöe sisaldusega komposti, (iii) 

20%-lise biosöe sisaldusega komposti, (iv) 50%-lise biosöe sisaldusega komposti või (v) biosütt. Lisaks 

oli katses kontrollvariant (puhas muld). Katse mullaks oli saviliivlõimisega muld, mille agrokeemilised 

näitajad olid: pH 5,2, PMehlich 3, 46 mg kg-1, KMehlich 3 85,7 mg kg-1 ja CaMehlich 3 640,7 mg kg-1. Muld  segati  

komposti või siis  biosöega kokku kaalulises vahekorras 50 : 1. Kogused arvutati  mulla ja komposti 

kuivkaalu põhjal. Kõik katsevariandid, k.a. kontrollvariant, said mõlemal katseaastal mineraalväetist 

normiga N80P25K100. Väetisena kasutati ammooniumnitraati, superfosfaati ja kaaliumkloriidi. 

Katsekultuuriks oli esimesel aastal kaer, sort ‘Jaak’, ja teisel oder, sort Anni’. Odra külvisenormiks oli 

500 ja kaeral 400 tera m-2. Külviks kasutati eelidandatud seemneid, mis külvati  šablooniga ette märgitud  

kohtadesse. Teravilja saak koristati katsenõudelt tervikkoristusena. Laboris eraldati kõrte küljest pead 

ja peadest terad, mille järel terad ja põhk kaaluti. Nii teradest kui põhust võeti proov toitainete sisalduse 

selgitamiseks. Veeproove võeti mulla sulamisest kuni külmumiseni üks kord ja vihmasel perioodil ka 

kaks korda kuus. Kõik proovid (taimne materjal, muld ja vesi) analüüsiti Sakus Põllumajandusuuringute 

Keskuse laboris. 

 

 

3.4 Uurimistöö tulemused 

3.4.1 Biosöe keemilised näitajad  

Katsetes kasutatud ja sellele lisaks analüüsitud biosüte keemilised näitajad varieerusid väga suurtes 

piirides (vt. tabel 31). Selgus, et ka samast ettevõttest erinevatel aegadel toodud süte omadused olid 

erinevad.  

Sellest järeldub, et iga biosüsi on oma omaduste ja sellest tuleneva mõju poolest unikaalne ning ühe 

biosöega saadud tulemused ei ole automaatselt ülekantavad teisele biosöele. 
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Joonis 3. Teraviljade tärkamine ja võrsumine neljandal ( kaer, sort, ’Jaak’) ja viiendal (oder, sort ’Anni’) 

katseaastal  

 

 

 

 

Joonis 4. Produktiivvõrsete arv muld ja muld + biosüsi variandis 
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Tabel 31. Katsetes kasutatud süte keemilised omadused 

 Katse, kus 

biosütt kasutati  

Söe lähtematerjal 

ja 

tootmistemperatuur 

pHKCL C, 

% 

Katioonide 

neelamis-

mahutavus,  

cmol kg-1 

Eripind, 

m2 g 

N, 

% 

PAL 

mg 

100 g 

KAL 

mg 100 

g 

Põldkatse Ahjal  Sega lehtpuu, 500-

600°C 

8,3 80,0 20,64 112 0,74 9,5 51,9 

Minilüsimeeter/ 

nõukatse 

kompostiga  

Sega lehtpuu, 500-

600°C 

8,2 66,9   34,7 0,21 6,6 23,6 

Minilüsimeeter/ 

nõukatse 

Eerikal 

Kookospähkli 

koor, 800-900°C, 

pärast söestamist 

süsi aktiveeriti 

9,9 85,1 20,94 534 0,27 33,7 708 

 

 

 

 

 

 

Tabel 32. Muld ja muld + aktiivsüsi variandi  teraviljasaagid 

Substraat Väetis  Katseaasta 

1 2 3 4 5 

Muld Kontroll 171,0a 5,7a 86,0a 64,1a 51,3a 

Mineraalväetis 

N80P25K80 
214,9a-c 

17,0bc 406,5cd 127,5cd 254,6c 

Sea vedelsõnnik 262,7c 4,2a 389,0cd 121,8bd 154,0a-c 

Seavedelsõnniku 

digestaat 
215,3a-c 

6,4a 415,7cd 153,7d 234,8c 

Erinevad 

digestaadid 
187,0a 

13,1a-c 437,6d 123,9bc 244,7c 

Muld + 

aktiivsüsi 

Kontroll 183,1a 13,6a-c 67,3a 94,9b 87,3ab 

Mineraalväetis 

N80P25K80 
208,9a-c 

35,8d 285,8b 125,3cd 227,9c 

Sea vedelsõnnik 249,6bc 7,8ab 321,5c 118,6bc 167,7bc 

Seavedelsõnniku 

digestaat 
224,9a-c 

8,5ab 344,2b-d 125,0cd 200,8c 

Erinevad 

digestaadid 
201,5ab 

19,8c 333,3bc 120,0bc 184,8c 
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Tabel 33. Põldheina saak biosöega ja biosöeta mullal 

Variant I niite saak, 

 t KA ha-1 

II niite saak, 

 t KA ha-1 

I + II niite 

saak, 

t KA ha-1 

Rohu KA 

sisaldus , % 

I niite ajal 

Rohu KA 

sisaldus , % 

II niite ajal 

3 katseaasta (2013) 

Muld 3,3 1,2 4,5 30,1 24,0 

Muld+ biosüsi 3,6 1,2 4,8 27,8 25,5 

4 katseaasta (2014) 

Muld 3,6 1,7 5,3 16,4 19,7 

Muld+ biosüsi 3,4 1,7 5,1 14,3 18,9 

 

Tabel 34.  Teraviljasaagid biosöeta ja erineva biosöe sisaldusega komposti ning puhta biosöe ja mulla 

foonil  

Katse variant 
Katse aasta 

1 2 

Muld + kompost (ilma söeta) 200,1a 523,0c 

Muld + kompost  5% biosöe sisaldusega 184,1a 364,7b 

Muld +kompost 20% biosöe sisaldusega 180,2a 438,4bc 

Muld + kompost 50% biosöe sisaldusega  190,9a 458,6bc 

Muld + biosüsi (ainult 183,8a 373,6b 

Kontroll (puhas muld) 193,7a 142,0a 

 

3.4.2 Biosöe mõju taimede tärkamisele ja produktiivvõrsete arvule  

Minilüsimeeter/nõukatses tehtud mõõtmised näitasid, et aktiivsüsi mõjutab teraviljadel tärkamist ja  see 

mõju võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. Neljandal aastal tärkasid teraviljad söega variandis 

aeglasemalt, mille arvatavaks põhjuseks oli selle mulla suurem veesisaldus. Seetõttu soojenes muld 

aeglasemalt, mis avaldas mõju ka seemnete idanemisele. Viiendal aastal oli olukord vastupidine ning 

taimed tärkasid paremini muld + aktiivsüsi variandis. Sellel aastal nõrgus vesi läbi puhta mulla oluliselt 

aeglasemalt kui läbi mulla ja aktiivsöe segu. Pärast külvi sadanud vihma jäi vesi pikaks ajaks püsima 

puhta mullaga täidetud minilüsimeetrite pinnale, mis kahjustas külvi. Muld + biosüsi variandis  

seda ei juhtunud, millest võib järeldada, et biosöel on mulla dreenivust parandav mõju.  

Muld + aktiivsüsi variandis võrsusid teraviljad paremini kui puhtal mullal (P < 0,0001) (vt. joonis 3). 

Kahe aasta keskmine kogu võrste arv oli seal 480 ja puhtal  mullal 384 tk m-2.  

Produktiivvõrsete arv erines kahel substraadil kasvanud teraviljal vähe ja see erinevus ei olnud 

statistiliselt oluline (vt. joonis 4). Puhtal mullal oli teraviljadel keskmiselt 348 ja mulla ning biosöe segul 

381 produktiivvõrset  m-2.  

Viimasel katseaastal tehtud saagianalüüs näitas, et mõlemal substraadil oli odral ühes peas keskmiselt 

9,4 tera, kuid 1000 tera mass oli suurem mulla ja aktiivsöe segul kasvanud odral (52 g). Puhtal mullal 

kasvanud odra 1000 tera mass oli 44 g.  

Lisaks lüsimeeterkatsele uuriti teravilja tärkamist ja võrsumist esimesel aastal ka põldkatses, kuid seal 

see muld ja muld + biosüsi variandis ei erinenud.  

Kokkuvõttes näitas uurimistöö, et biosöel on positiivne mõju teraviljade võrsumisele, kuid 

produktiivvõrseid biosöega variandis oluliselt rohkem ei teki.  
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3.4.3 Biosöe mõju kultuuride saagile 

Minilüsimeeterkatses ei erinenud teraviljade saak muld ja  muld + aktiivsüsi variandis usutavalt mitte 

ühelgi aastal (vt. tabel 32).  Ahjal läbi viidud  põldkatses (vt. tabel 33 ) oli esimesel aastal biosöe mõju 

saagile negatiivne (P < 0,05). Suvinisu saak oli puhtal mullal 1,96 t ha-1 ja muld + biosüsi variandis 1,52 

t ha-1. Selle põhjused ei ole täpselt teada, kuid arvatavasti sisaldas mulda viidud biosüsi mikroobidele 

kergesti omastatavat süsinikku, mille tasakaalustamiseks nad kasutasid ära  mullas oleva lämmastiku. 

Seetõttu jäi seda taimedele omastamiseks vähem. Kolmandal ja neljandal aastal, kui põllul kasvatati 

põldheina, oli selle kuivainesaak mõlemas variandis sarnane. Samas võis märgata, et märgsaak oli 

suurem biosöega variandis ja saagi kuivainesisaldus puhtal mullal. Selle põhjuseks oli nende variantide 

mulla erinev niiskusesisaldus, mis oli suurem muld + aktiivsüsi variandis.   

Katses, kus me võrdlesime biosöega komposti mõju ilma söeta komposti ja biosöe mõjuga, saadi 

mõlemal aastal kõige suurem saak ilma söeta komposti variandist (vt. tabel 34). Puhta biosöega 

võrreldes oli saak suurem biosütt sisaldanud kompostiga variantides, mida võis näha eriti teisel 

katseaastal. Kontrollvariandiga võrreldes oli  puhta biosöega variandi saak esimesel aastal väiksem ja 

teisel aastal suurem. 

Kokkuvõttes näitas meie uurimistöö, et biosöel ei ole usutavat mõju kultuuride saagile. Erandiks on 

esimene aasta, kui biosüsi võib saaki vähendada. Puhta biosöe asemel tuleks edaspidises uurimistöös 

keskenduda biosöega komposti või mõnel muul viisil toitainetega rikastatud biosöe mõju uurimisele. 

Nagu näitavad meie kaheaastase katse tulemused, on võimalik biosöega komposti kasutades saada 

oluliselt suuremat saaki kui puhta söega. Katseperiood oli liialt lühike selleks, et anda biosöega 

kompostile hinnangut võrreldes biosöeta kompostiga. Kuigi esimese kahe aasta tulemused näitavad, et 

ilma söeta kompostiga variandis on saak suurem, võib pärast seda, kui kergesti lagunev orgaaniline aine  

on  mineraliseerunud, muutuda olukord tänu mittelagunevale söele vastupidiseks. 

3.4.4 Biosöe mõju terade ja põhu toitainete sisaldusele 

Söe mõju terade ja põhu toitainete sisaldusele uuriti viis aastat kestnud lüsimeeterkatses. Kuna 

terasaagid olid nõu kohta väga väikesed, siis tuli erinevaid elemente analüüsida erinevatel aastatel.   

Meie uurimistöö näitas, et kõik sisaldused, välja arvatud P ja S, olid puhta mullaga võrreldes veidi 

suuremad aktiivsöega variandist koristatud terades ja põhus, kuid need erinevused ei olnud statistiliselt 

olulised (vt. tabel 35). Kõige rohkem (1,4%) erines kahes variandis terade proteiinisisaldus.  

Uurimistööst järeldub, et aktiivsöe lisamine mulda suurendab taimedel mullast toitainete omastamist, 

kuid see mõju on väike.   

Tabel 35.Terade ja põhu toitainete sisaldus muld ja muld + aktiivsüsi substraadil kasvanud teraviljal  

Substraat Sisaldus terades, % Sisaldus põhus, % 

Proteiin1 P2 K2 S3 Toorrasv1 P2 K2 S1 

Muld 13,5 0,39 0,49 0,13 4,7 0,11 1,2 0,07 

Muld + 

aktiivsüsi 

14,9 0,39 0,50 0,12 5,0 0,12 1,3 0,08 

1 Määrati 4. aastal. 
2 Määrati, .1, 3. ja 5. aastal.  
3Määrati 1. ja 3. aastal.  

 

3.4.5 Biosöe mõju mulla agrokeemilistele ja füüsikalistele näitajatele  

Biosöe mõju mulla agrokeemilistele ja füüsikalistele omadustele uuriti kõige põhjalikumalt Ahjal 

läbi viidud põldkatses. Biosöe normiga 50 t ha-1 viidi seal mulda  taimedele omastatavat PAL-d 5 ja KAL-

d 285 kg ha-1. Kõige rohkem erines PAL ja KAL sisaldus  muld ja muld + biosüsi variandis 2 nädalat pärast 

biosöe mulda viimist. Sealt edasi see vähenes ja kolm kuud hiljem oli mõlemas variandis juba sarnane. 

Mulla pH suurenes pärast biosöe mulda viimist oluliselt, kuid hakkas seejärel vähenema. Kolm kuud 

hiljem oli see muld + biosüsi  variandis 0,3 ühikut suurem kui puhtal mullal. Järgmise 2,5 aasta jooksul  

pH enam oluliselt ei muutunud.  
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Mulla üldN-i sisaldus oli esimesel aastal kõigil mõõtmiskordadel veidi suurem muld + biosüsi variandis.  

Mulla eripinda ja katioonide neelamismahutavust määrati kolm kuud pärast biosöe mulda viimist ja need 

olid biosöega variandis vastavalt 20,5 g m-2 ja 8,27 cmol kg-1 ning puhta mulla variandis 19,4 g m-2  ja 

7,7 cmol kg-1. Nagu tulemused näitavad on biosöe mõju olnud nendele näitajatele väike.   

29 kuud pärast biosöe mulda viimist tehtud mulla analüüsist selgus, et väga suuri erinevusi kahe 

variandi vahel ei ole (vt. tabel 37). Kõige rohkem erines Corg sisaldus, mis oli oluliselt suurem muld+ 

biosüsi variandis. Sellele lisaks oli seal veidi suurem veel mulla pH ning üldN, CaAL ja MgAL sisaldus, 

samas kui PAL sisaldus oli suurem  puhtas mullas. Agrokeemilistest näitajatest rohkem erinesid nende 

muldade füüsikalised omadused (vt. tabel 38). Võrreldes puhta mullaga oli muld + biosüsi variandis 

väiksem lasuvustihedus, suurem mulla poorsus, veehoiuvõime ning taimedele omastatava vee osa 

poorsusest.  

 

Tabel 36. Muld ja muld + biosüsi variandi mulla agrokeemilised näitajad esimesel  kolmel kuul pärast 

biosöe mulda viimist  

Variant Karakteristik Ühik Mullakihi 

sügavus, 

cm 

Katse 

alguse 

näit 

Biosöe laotamisest 

möödunud aeg, kuu 

0,5 2 3 

Muld 

pHKCL  
0-10 5,9 5,8 5,9 5,8 

10-20 5,9 5,8 5,9 6,1 

PAL mg kg-1 
0-10 60,0 154 110 89 

10-20 63,4 150 115 92 

KAL mg kg-1 
0-10 122 144 94 81 

10-20 137 126 90 81 

N % 
0-10 0,1 x 0,11 0,1 

10-20 0,1 x 0,11 0,1 

Muld + 

biosüsi 

pHKCL  
0-10 5,9 6,5 6,4 6,1 

10-20 5,9 6,1 5,9 6,2 

PAL mg kg-1 
0-10 60,0 200 170 94 

10-20 63,4 184 140 86 

KAL mg kg-1 
0-10 122 204 94 77 

10-20 137 129 90 81 

N % 
0-10 0,1 x 0,12 0,12 

10-20 0,1 x 0,11 0,11 

 

 

Tabel 37. Muld ja muld + biosüsi variandi mulla agrokeemilised näitajad 29 kuud pärast biosöe mulda 

viimist 

Variant Mullakihi 

sügavus, 

cm 

pHKcl PAL, 

mg 

kg-1 

KAL 

mg 

kg-1 

CaAL 

mg 

kg-1 

MgAL 

mg 

kg-1 

N,% Corg,% Lasuvus- 

tihedus, 

g cm-3 

Huumus, 

% 

Muld 0-10 5,9 78,6 87,5 1052 78,3 0,09 1,06 1,37 1,7 

10-20 5,9 84,2 86,7 1112 90,1 0,08 0,87 1,42 1,7 

Muld + 

biosüsi 

0-10 6,1 69,9 82,4 1097 90,0 0,10 1,59 1,33 1,7 

10-20 6,0 83,8 104,9 1206 94,9 0,09 1,72 1,31 1,7 
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Tabel 38. Muld ja muld + biosüsi variandi mulla füüsikalised  näitajad 29 kuud pärast biosöe mulda 

viimist 

Variant Mulla-

kihi 

sügavus, 

cm 

Lauvus-

tihedus,  

g cm3 

Maksi-

maalne 

vee 

mahu-

tavus, % 

 

Niiskuse 

sisaldus 

proovi 

võtmise 

ajal,  

kaaluline 

% 

Üld-

poorsus, 

%  

Õhuga 

poorid, 

% 

Taimele 

omastatava 

vee osa 

poorsusest, 

% 

Taimele 

omasta- 

matu vee 

osa 

poorsuse

st, % 

Muld 0-10 1,37 33,8 4,2 47,5 17,5 21,6 8,3 

10-20 1,42 32,3 3,8 45,6 13,9 23,5 8,1 

Muld + 

biosüsi 

0-10 1,33 34,6 4,4 49,1 17,2 24,3 7,6 

10-20 1,31 36,3 3,9 49,9 16,6 26,3 6,9 

 

 Lüsimeeterkatses viiendal aastal (viimane aasta) tehtud mõõtmised näitasid, et muld + aktiivsüsi 

variandi mullas oli võrreldes puhta mullaga suurem üldN ja eriti K ja S sisaldus, kuid pH oli kõrgem 

puhta mulla variandis. pH erinevus kahe variandi vahel tekkis katse kestel. Teisel aastal pärast aktiivsöe 

mulda viimist oli see mõlemas variandis veel sarnane (6.8), kuid seejärel toimus muld + aktiivsüsi 

variandis järsk pH langus, mille põhjused ei ole selged. Viiendal aastal oli pH puhtal mullal 6,7 ja mulla 

ja aktiivsöe segul 6,4. Muld + aktiivsüsi variandi kõrge KMehlich3 sisaldus oli tingitud katses kasutatud 

aktiivsöe kõrgest K sisaldusest.  

Kokkuvõttes näitas meie uurimistöö, et biosüsi parandab mulla füüsikalisi omadusi nagu 

lasuvustihedus, veehoiuvõime ja poorsus. Keemilistest omadustest on biosöel kõige suurem mõju mulla 

Corg sisaldusele, mida on võimalik biosöega kiiresti suurendada. Biosöe mõju mulla reaktsioonile  on 

mõõdukas ning see võib pH-d nii suurendada kui vähendada. Biosöe mõju mulla toitainete sisaldusele 

on väike ja see avaldub lühiajaliselt vahetult pärast söe mulda viimist. Erandiks on K, mille sisaldust 

võib mõni biosüsi mullas oluliselt suurendada.  

3.4.6 Biosöe  mõju toitainete leostumisele  
NO3-N leostumine oli  kõigil neljal katseaastal läbi muld + aktiivsöe substraadi usutavalt (P < 

0,001) väiksem kui läbi puhta mulla (vt. tabel 39). Eriti suur mõju oli aktiivsöel selle leostumisele 

esimesel aastal, kui  puhta mullaga võrreldes leostus seda läbi muld + aktiivsöe substraadi 6 korda 

vähem. Alates teisest aastast kuni katse lõpuni erines leostumine  läbi kahe substraadi  keskmiselt 3 

korda.  

NH4-N-i leostus katses väga vähe (vt. tabel 40). Rohkem oli seda ainult aprillis võetud veeproovides. 

Aktiivsöe mõju oli  NH4-N leostumisele väike. 

Fosforit leostus katseperioodil läbi muld + aktiivsüsi substraadi keskmiselt 1,4 korda vähem (P > 0,05)  

kui läbi puhta mulla, mis näitab, et aktiivsöel on positiivne mõju ka P leostumisele, kuid see ei ole nii 

suur kui NO3-N-i puhul.   

Kaaliumi leostumine oli suurem muld + aktiivsöe variandis (vt. tabel 41). Eriti võis seda märgata kahel 

esimesel katseaastal. Edaspidi erinevus nende variantide vahel vähenes, kuid see oli muld + aktiivsüsi 

variandis suurem ka veel viimasel aastal. Selle põhjuseks oli aktiivsöe väga kõrge K sisaldus (vt. tabel 

31).   

Katseperioodi keskmisena nõrgus muld + aktiivsüsi variandis välja vett 1,4 korda vähem kui puhtast 

mullast, mis oli üheks peamiseks põhjuseks, miks oli seal NO3-N-i ja P leostumine väiksem.  Toitained 

püsisid väiksema vee läbinõrgumise tõttu kauem juurte piirkonnas ja taimed said neid omastada pikemal 

perioodil. Seda näitab muld + aktiivsüsi variandis terade veidi suurem proteiini- ja mineraalainete 

sisaldus. Kahes võrreldud variandis erines leostunud NO3-N kogus rohkem kui leoveekogus, mis lubab 

arvata, et ilmselt ei ole väiksem vee läbivool ainukene põhjus, miks oli leostumine aktiivsöega variandis 

väiksem. Võimalik, et aktiivsüsi sidus mullalahusest  NO3-N-i ka kas keemiliselt või siis füüsikaliselt.   

Kahel viimasel projektiaastal uuriti NO3-N, NH4-N, P ja K leostumist läbi mulla, mille sisse oli 

segatud kas biosütt, biosöega komposti või biosöeta komposti. Tulemused näitasid, et võrdluses muld + 

biosüsi ja puhas muld  oli ka selles katses NO3-N, kuid  samuti ka NH4-N, leostumine väiksem muld + 

biosüsi variandis, kuid erinevalt aktiivsöest ei vähendanud selles katses kasutatud süsi P leostumist. 
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Võrreldes puhta biosöega oli komposti koosseisus mulda viidud söe mõju toitainete leostumisele 

väiksem, mis oli ilmselt tingitud väiksemast söe kogusest, sest eriti teisel aastal võis märgata positiivset 

seost kompostis olnud söe osakaalu ja leostunud NO3–N, NH4–N koguse vahel. Kompostide puhul 

avaldas  mõju veel asjaolu, et lisaks mineraalväetisega mulda viidud toitainetele leostusid sealt ka need 

toitained, mis mineraliseerusid komposti orgaanilisest ainest. Seetõttu oli seal potentsiaalselt leostuda 

võivate toitainete kogus suurem kui puhtas mullas ja mullas millele oli lisatud ainult biosütt. Seniste  

tulemuste põhjal peaks söe osakaal kompostis olema vähemalt 20%, et NO3–N ja NH4–N leostumine 

oleks puhta mullaga samal tasemel või sellest väiksem.  

Kokkuvõttes näitas meie uurimistöö, et muldadest kuhu on lisatud biosütt, leostub vähem NO3–N-i ja 

NH4–N-i ning vähemal määral ka P-d ja süsi aitab hoida mullas kinni vett. Samas selgus, et biosüte 

efektiivsus on erinevate ühendite  leostumise vähendamisel  väga erinev.  

 

 

 

Tabel 39. NO3-N leostumine (g m-2) läbi muld ja muld + aktiivsöe substraadi  

Substraat Väetis 
Katseaasta Summaarne 

leostumine 1 2 4 5 

Muld 

Kontroll 0,15 0,59 0,74 1,32 2,80 

Mineraalväetis 

N80P25K100 
0,24 0,64 0,87 1,51 3,26 

Sea vedelsõnnik 0,24 0,54 0,78 1,33 2,89 

Sea 

vedelsõnniku 

kääritusjääk 

0,14 0,43 0,57 1,01 2,16 

Erinevad 

kääritusjäägid 
1,13 0,64 1,65 1,1 4,52 

Muld+ 

biosüsi 

Kontroll 0,03 0,10 0,13 0,23 0,48 

Mineraalväetis 

N80P25K100 
0,05 0,26 0,31 0,57 1,18 

Sea vedelsõnnik 0,07 0,16 0,23 0,39 0,85 

Sea 

vedelsõnniku 

kääritusjääk 

0,06 0,22 0,28 0,50 1,05 

Erinevad 

kääritusjäägid 
0,1 0,22 0,58 0,23 1,13 

Muld keskmine 0,38 0,57 0,92 1,25 3,13 

Muld + biosüsi keskmine 0,06 0,19 0,30 0,38 0,94 
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Tabel 40. NH4-N leostumine (g m-2) läbi muld ja muld + aktiivsöe kasvusubstraadi  

Substraat Väetis Katseaasta Summaarne 

leostumine 1 2 4 5 

Muld Kontroll 0,02 0,09 0,00 0,02 0,13 

Mineraalväetis 

N80P25K100 
0,06 0,17 0,00 0,19 0,41 

Sea vedelsõnnik 0,02 0,10 0,00 0,06 0,18 

Sea vedelsõnniku 

kääritusjääk 
0,02 0,13 0,00 0,03 0,18 

Erinevad 

kääritusjäägid 
0,04 0,10 0,00 0,03 0,17 

Muld+ 

biosüsi 

Kontroll 0,02 0,05 0,00 0,03 0,11 

Mineraalväetis 

N80P25K100 
0,11 0,22 0,00 0,03 0,36 

Sea vedelsõnnik 0,05 0,11 0,00 0,03 0,19 

Sea vedelsõnniku 

kääritusjääk 
0,06 0,09 0,00 0,02 0,17 

Erinevad 

kääritusjäägid 
0,03 0,12 0,00 0,03 0,19 

Muld keskmine 0,03 0,12 0,00 0,07 0,22 

Muld+biosüsi keskmine 0,06 0,12 0,00 0,03 0,20 

 

 

 

Tabel 41. P leostumine (g m-2) läbi muld ja muld + aktiivsöe kasvusubstraadi  

 

Substraat Väetis Katseaasta Summaarne 

leostumine 1 2 4 5 

Muld Kontroll 0,11 0,040 0,03 0,03 0,201 

Mineraalväetis 

N80P25K100 0,12 0,049 0,04 
0,04 

0,248 

Sea vedelsõnnik 0,17 0,039 0,04 0,09 0,334 

Sea vedelsõnniku 

kääritusjääk 0,16 0,037 0,04 
0,04 

0,272 

Erinevad 

kääritusjäägid 0,10 0,051 0,04 
0,03 

0,221 

Muld+ 

biosüsi 

Kontroll 0,09 0,025 0,02 0,03 0,161 

Mineraalväetis 

N80P25K100 0,09 0,071 0,03 
0,03 

0,222 

Sea vedelsõnnik 0,07 0,030 0,03 0,03 0,166 

Sea vedelsõnniku 

kääritusjääk 0,09 0,057 0,03 
0,03 

0,204 

Erinevad 

kääritusjäägid 0,08 0,057 0,03 
0,03 

0,200 

Muld keskmine 0,13 0,04 0,04 0,05 0,26 

Muld+biosüsi keskmine 0,09 0,05 0,03 0,03 0,19 
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Tabel 42. K leostumine (g m-2) läbi muld ja muld + aktiivsüsi kasvusubstraadi  

Substraat Väetis Katseaasta Summaarne 

leostumine 1 2 4 5 

Muld Kontroll 2,45 2,77 0,44 0,89 6,55 

Mineraalväetis 

N80P25K100 
2,65 2,88 1,17 2,45 9,15 

Sea vedelsõnnik 2,56 2,89 0,76 3,13 9,33 

Sea 

vedelsõnniku 

kääritusjääk 

1,87 3,07 0,74 1,78 7,47 

Erinevad 

kääritusjäägid 
2,69 2,78 0,53 1,07 7,07 

Muld+ 

biosüsi 

Kontroll 5,66 5,38 0,75 1,37 13,16 

Mineraalväetis 

N80P25K100 
7,23 12,19 1,38 1,81 22,62 

Sea vedelsõnnik 6,95 6,39 0,95 1,38 15,67 

Sea 

vedelsõnniku 

kääritusjääk 

6,60 6,81 1,51 1,45 16,38 

Erinevad 

kääritusjäägid 7,33 6,02 0,62 1,05 15,02 

Muld keskmine 2,45 2,88 0,73 1,86 7,91 

Muld+biosüsi keskmine 6,75 7,36 1,04 1,41 16,57 

 

 

Tabel 43. NO3-N, NH4-N , P ja K leostumine läbi mulla millele on lisatud biosütt või biosöega või 

biosöeta komposti.   

Katse variant 

NO3-N NH4-N P K 

Katseaasta 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Muld + kompost (ilma söeta) 2,09bc 0,22ab 0,27ab 0,35b 0,07a 0,02a 34,3b 11,7d 

Muld + kompost  5% biosöe 

sisaldusega 

1,68ab 0,42b 0,3b 0,33b 0,06a 0,02a 15,5b 6,8c 

Muld +kompost 20% biosöe 

sisaldusega 

1,46ab 0,22ab 0,16ab 0,15a 0,06a 0,02a 9,4b 5,3bc 

Muld + kompost 50% biosöe 

sisaldusega  

2,99c 0,14ab 0,07a 0,11a 0,05a 0,01a 9,2b 4,0b 

Muld + biosüsi (ainult 0,55a 0,05a 0,13ab 0,06a 0,05a 0,02a 2,29a 0,9a 

Kontroll (puhas muld) 1,67ab 0,28ab 0,3b 0,13a 0,04a 0,02a 0,05a 0,7a 

 

3.4.7 Biosöe mõju vihmaussidele 

Ühe küsimusena uurisime oma katses kas biosüsi mõjutab mullas vihmausside arvukust. Selleks 

loendati 2012. ja 2014. aastal vihmausse Ahja põldkatses 0,25m-2 suuruse pindalaga  proovilappidelt, 0-

20 cm sügavuses kihis.  

Tulemus näitas, et vihmausside arv muld ja muld +biosüsi variandis ei erinenud, millest võib järeldada, 

et katses kasutatud biosüsi vihmausside arvukust ei mõjutanud.  
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3.4.8 Biosöe mõju põldheina juurte biomassile  

2013nda aasta sügisel määrasime Ahja põldkatses põldheina juurte biomassi 0–10 ja 10–20 cm 

sügavuses kihis. Keskmine juurte kuivkaal 0–10 cm kihis oli puhtas mullas 229 g m-2 ja mullas, millesse 

oli lisatud biosütt, 213 g m-2.  10–20 cm kihis oli juurte kuivkaal vastavalt 70 ja 62 g. Need erinevused 

ei ole statistiliselt olulised.  

 Kokkuvõttes näitas see uurimistöö, et biosöe mõju on põldheina juurte biomassile neutraalne ja biosüsi 

pigem vähendab kui suurendab juurte biomassi   

3.5 Kokkuvõte ja järeldused biosöega tehtud uuringutest 

1. Biosüsi on bioloogilist päritolu pürolüüsi protsessis söestatud materjal, mille keemilised ja 

füüsikalised omadused võivad sõltuvalt kasutatud toorainest ja tootmistingimustest olla väga 

erinevad. Iga biosüsi on oma omaduste poolest unikaalne, mistõttu ei saa ühe söega saadud 

katsetulemusi üldistada teistele sütele.  

2. Biosüsi vähendab mulla lasuvustihedust ja suurendab selle veehoiuvõimet, poorsust ja Corg sisaldust. 

Mõju mulla pH-le on mõõdukas ning suurendamise kõrval võib mõni biosüsi seda ka vähendada. 

Toitainete sisaldus on biosöes väike, mistõttu see ei ole käsitletav väetisena. Biosüsi on 

mullaparandusaine, mille positiivne mõju põllukultuuridele seisneb tema võimes parandada taime 

jaoks toitumistingimusi läbi mulla happesuse neutraliseerimise, mulla parema õhustatuse, suurema 

niiskusesisalduse ja katioonide neelamismahutavuse. 

3. Biosöe mõju saagile on neutraalne. Kuigi me valisime oma katsesse kerge lõimisega, nõrgalt 

happelised, madala viljakusega mullad, näitasid tulemused, et biosöe lisamine mulda selle viljakust 

ei suurendanud. Kahes katses oli esimesel aastal biosöe mõju saagile isegi negatiivne, mille 

arvatavaks põhjuseks on kõrge mulla mikroorganismidele omastatava süsiniku sisaldus biosöes, 

mille tasakaalustamiseks nad kasutasid ära mullas olevat lämmastikku.  

Biosöe positiivset mõju saagile on seni kirjeldatud peamiselt troopikas ja lähistroopikas väga 

happelistel, väikese katioonide neelamismahutavuse ja süsiniku sisaldusega muldadel nagu seda on 

ka Amazonase jõe ääres Terra Pretasid ümbritsevad mullad. On võimalik, et Eesti kõige madalama 

viljakusega mullad on selleks liiga viljakad, et  biosüsi nende viljakust parandaks. Biosöest saadav 

efekt on seda suurem, mida kontrastsemad on biosöe omadused võrreldes mulla omadustega. 

Vastasel korral tuleb muutuste esile kutsumiseks viia sütt mulda väga suur kogus.  Teine võimalus 

on, et biosütt kasutatakse valesti. Tulu loodetakse saada puhta biosöe mulda viimisest, kuid tegelikult 

tuleks seda enne mulda viimist toitainetega rikastada või viia mulda koos orgaanikaga. Viimasele 

osutavad nii meie kui Saksamaal tehtud uuringu tulemused, mis näitavad, et võrreldes puhta 

biosöega, on saak suurem, kui biosütt antakse mulda koos kompostiga. Seda hüpoteesi toetavad ka 

Terra Preta muldade uuringu tulemused, millest selgus, et nende muldade viljakus ei põhine ainult 

biosöel, vaid see süsi on viidud mulda koos majapidamises tekkinud orgaaniliste jäätmetega nagu 

luud, kondid, väljaheited jne. Siit tulenevalt peaks edaspidine biosöega tehtav uurimistöö  

keskenduma puhta biosöe asemel, biosöega komposti või mõnel teisel viisil toitainetega rikastatud 

biosöega tehtavatele uuringutele.  

4. Biosöe abil on võimalik vähendada NO3-N, NH4-N ja P leostumist ning kaitsta põhjavett nendega 

saastumise eest, kuid süte efektiivsus on siin erinev. Nagu näitas meie katse, ei seo söed neid 

elemente ühtmoodi ja mõni süsi sobib paremini NO3-N ja P ning teine NH4-N  leostumise 

vähendamiseks.  

5. Eesti tingimustes, kus mulla süsiniku bilanss on teraviljakasvatuses negatiivne, võiks biosütt 

kasutada mulla C sisalduse suurendamiseks ja stabiliseerimiseks. Samuti võiks olla biosöest kasu 

nitraaditundlikel aladel, kus see aitaks hoida mullas toitaineid kinni ja kaitseks seeläbi põhjavett 

põllult tulevate toitainete eest. Puidust biosöe tootmise asemel tuleks mõelda biosöe tootmisele 

põllumajandusliku tootmise kõrvalsaadustest nagu põhk, eurohein, kääritusjäägi tahke separaat jne.  
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