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SISSEJUHATUS 

 
Elanikkonna kiire kasv ja sellega kaasnev suurem tarbimine on kaasa toonud intensiivsema 

maaharimise, mille tagajärjel mulla orgaaniline aine väheneb. Igal aastal mineraliseerub 

Eestis haritava maa huumusevarust 1-3% (Roostalu, 2008). Huumusvarude taastootmise üks 

võimalus on orgaanilistest jäätmetest valmistatud komposti kasutamine. See on 

keskkonnasäästlik viis, mis  tõstab mulla viljakust, hoiab toitained ringluses, seob süsinikku 

mulda ning parandab mulla struktuursust (Stratton et al., 1995). Peale huumusvaru 

vähenemise kaasneb põllumajandustegevusega ka toitainete leostumine ning 

kasvuhoonegaaside (CO2, N2O, CH4) emissioon  atmosfääri (Suddick, Six, 2013). Potentsiaali 

eelnimetatud probleemide leevendamisel nähakse biosöe lisamises mulda (Lehmann, Joseph, 

2009), kuna oma koostise tõttu võib ta mullas püsida sadu või isegi tuhandeid aastaid (Päärt, 

2009). Huvi biosöe vastu tõusis, kui Lõuna-Ameerika Amazonase jõe ümbrusest leiti maad, 

mis erinesid ümbritsevatest muldadest märksa suurema mullaviljakuse poolest. Oma musta 

värvuse tõttu nimetatakse neid muldi Terra Preta de Indiano`ks (Päärt, 2009). Uurimustööd 

nendel aladel näitasid, et kõrge mullaviljakus on tingitud söest, mis oli mulda viidud inimeste 

poolt paar tuhat aastat tagasi. Sellest ka avastus, et süsi on mullas väga püsiv ja mullaviljakust 

suurendava mõjuga. Anorgaanilises keskkonnas naturaalsest orgaanilisest ainest toodetud süsi 

kasutatakse mulla omaduste parandamiseks (Verheijen et al., 2010), taimede kasvu 

stimuleerimiseks (Barrow, 2011)  ja süsiniku sidumiseks mulda (Warnock et al., 2007), mis 

omakorda leevendab kliimamuutusi kasvuhoonegaaside eraldumise vähenemisega. Biosöel on 

suur eripind, stabiilse süsiniku sisaldus, poorsus ning katioonide neelamismahutavus. Nende 

omaduste tõttu tõstab biosüsi mulla pH-d, suurendab katioonide neelamismahutavust ning 

vähendab toitainete leostumist ja lendumist, mille tulemusena suureneb ka väetiste efektiivsus 

(Lehmann et al., 2003). Seni läbiviidud katsetes on kasutatud peamiselt puhast, toitainetega 

rikastamata biosütt, mis näiteks Maruthi et al. (2011) katses andis hoopis negatiivse saagikuse 

kasvu. Nüüdseks on jõutud seisukohale, et biosüsi tuleb enne mulda viimist toitainetega 

rikastada (Bruun et al., 2012). Vastasel juhul seob biosüsi toitained mullast oma pinnale ja on 

seetõttu esimestel aastatel taimedele konkurendiks. Biosöe toitainetega rikastamiseks sobib nii 

segamine orgaaniliste jäätmete, komposti kui ka mineraalväetisega. Samuti saab biosütt 
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rikastada, kui seda kompostida koos orgaaniliste jäätmetega. Senised katsed on näidanud, et 

juhul kui biosüsi lisada juba kompostimisprotsessi, siis paraneb toitainete omastamine, 

suureneb mulla mikrobioloogiline aktiivsus, C sidumine mulda on efektiivsem ja 

pikemaajalisem, väheneb kasvuhoonegaaside emissioon ning toitainete kaod, kuna need 

seotakse biosöe neelavasse kompleksi juba kompostimise ajal (Fiscer, Glaser, 2012). 

Biosöega kompostimist iseloomustab homogeensem niiskusesisaldus, kõrgem temperatuur ja 

pH ning suurem CO2 eraldumise intensiivsus. Eraldumise intensiivsus näitab omakorda, et 

bioloogilised protsessid on võrreldes tava kompostimisega kiiremad (Steiner et al., 2010).  

 

Töö eesmärgiks on katse põhjal analüüsida biosöe mõju kompostimisele (CO2, N2O, CH4 

eraldumise näol) ja komposti kvaliteedile (määrates Cüld, Nüld, DOC, DON sisaldused ning 

pH). Selleks viidi läbi kompostimiskatse turba allapanu hobusesõnnikuga, kus kahe katse 

peale kokku oli 4 kontrollvarianti ning 4 biosöega varianti.  

 

Magistritöö hüpoteesid on järgmised - (1) biosöe kasutamine kompostimisel kiirendab 

kompostimisprotsessi, (2) biosöe kasutamine kompostimisel muudab C ja N sisaldust, (3) 

biosöe kasutamine vähendab kasvuhoonegaaside (CO2, N2O, CH4) emissiooni. 

 

Oma magistritöö valmimisel tänan oma juhendajaid Helis Rossnerit ja Alar Astoveri. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Orgaaniliste jäätmete kompostimine  

 

Kompost on lagundatud ja muundatud orgaaniline aine, mis on saadud taimset või loomset 

päritolu jäätmete aeroobsel lagundamisel bakterite, seente ja muu mullaelustiku poolt. 

Kompostimine on bioloogiliste, keemiliste ja füüsikaliste protsesside kompleks, mille käigus 

muudetakse orgaanilise aine rikkad materjalid, nagu põhk, turvas, fekaalid, loomade ja 

lindude väljaheited ning paljud teised orgaanilised materjalid, kas üksikult või segatuna, 

orgaaniliseks väetiseks või mullaparandusaineks (Insam, de Bertoldi, 2007). Komposti 

kasutamine on tähtis, kuna see hoiab toitained ringluses, parandab mulla struktuuri, seob 

süsiniku mulda ja tagab mulla viljakuse (Stratton et al., 1995). Taimedele raskesti 

omastatavad toitained muudetakse protsessi käigus omastatavateks ning toodetakse taimede 

kasvuks vajalikke ensüüme. Nõuetekohases kompostimisprotsessis saavutatakse nii kõrge 

temperatuur, mis pidurdab umbrohuseemnete, haigustekitajate ja võimalike parasiitide 

eluvõimet ning lagundatakse taimedele ja mullale kahjulikud ained (Masso, 2006; Haller, 

Kriipsalu, 2008). Sellise bioloogilise protsessi lõppsaadused on stabiilne orgaaniline aine 

(huumus), mineraalained, vesi, CO2 ja soojusenergia (Fischer, Glaser, 2012). Bakterite 

tegevus algab kompostis iseeneslikult, sest neid on biojäätmetes alati olemas ning nende hulk 

kasvab soodsates oludes kiiresti. Kompostitava materjali pinnale moodustub õhuke biokile, 

milles on rohkesti mikroorganisme. Mikroobid saavad energiat ja toitaineid orgaanilisest 

ainest ning hapnikku kompostimaterjali vahele jäävast õhuruumist (Kriipsalu, 2001). 

 

Kompostimistehnoloogia etappideks on jäätmete eelkäitlus, kompostimine ja järelkäitlus. 

Eelkäitlusel toimub jäätmete peenestamine, segamine ning kompostimiskõlbmatute 

materjalide eemaldamine. Järelkäitluse all mõeldakse valmiskomposti  järelvalmimist, mille 

käigus seda aeg-ajalt segatakse, et vältida anaeroobseks muutumist. Järelkäitluse tulemusena 

paraneb komposti väärtus. Peamised tööstuslikud kompostimismeetodid on avatud- ja 

sundõhustatavad aunad ning reaktorsüsteemid (Diaz et al., 2007).  
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1.1.1. Kompostimisprotsess ja temperatuur 

 

Aeroobse kompostimisprotsessi käigus tarbivad mikroorganismid hapnikku ja toituvad 

orgaanilisest ainest. Aktiivse protsessi käigus eraldub soojus, CO2 ja veeaur. Kompostimise 

käigus eralduvate gaaside soojust on võimalik ära kasutada protsessi temperatuuri hoidmiseks 

või tõstmiseks. Väga kõrge temperatuur (70-90°C) pärsib mikrobioloogilist tegevust ning 

aeglustab orgaanilise aine bioloogilist lagunemist. Ainult vähesed termofiilsed bakterid 

suudavad olla aktiivsed temperatuuril üle 70°C (Insam, de Bertoldi, 2007). Alla 5°C 

kompostis elutegevus peaaegu puudub ja temperatuuril alla 20 °C on see väga aeglane 

(Kriipsalu, 2001). Temperatuur 30-45°C on soodsaim vahemik mikroobide elutegevuseks 

ning orgaanilise aine lagunemiseks (Stentiford, 1993). Kui kompostimistingimused on 

optimaalsed, läbib aeroobne kompostimine neli faasi (joonis 1) (Insam, de Bertoldi, 2007): 

 

1) mesofiilne faas (25-40°C)  – kestab paar päeva, 

2) termofiilne faas (35-60°C) – võib kesta paarist päevast paari kuuni, 

3) jahtumisfaas, 

4) küpsemisfaas – kestab mitu kuud. 

 

 

Joonis 1. Kompostimise dünaamika erinevate faaside lõikes. 

Allikas: Duc et al., 2012 
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Igas faasis domineerivad erinevad mikroorganismid. Esimeses faasis on ülekaalus mesofiilsed 

bakterid, mis lagundavad kergelt lahustuvaid ja lagundatavaid ühendeid, kelle elutegevuse 

tagajärjel hakkab temperatuur kiiresti tõusma. Alates 40°C hakkavad domineerima 

termofiilsed mikroorganismid ja mesofiilsete bakterite konkurentsivõime väheneb. Selles 

faasis kiireneb valkude, rasvade, süsivesinike lagunemine ning hävivad paljud inim- ja 

taimepatogeenid, umbrohuseemned ja putukavastsed. Temperatuuri tõusul üle 65°C hakkavad 

hukkuma ka kasulikud termofiilsed mikroorganismid ja kompostimise kiirus hakkab 

vähenema. Komposti hulka ilmuvad uuesti mesofiilsed bakterid ja seened ning järgneb 

järelejäänud orgaanika lagundamine ning segu muutub stabiilsemaks (Biolagunevate jäätmete 

käitlemine, 2005; Insam, de Bertoldi, 2007). Jahtumisfaasis temperatuur langeb, väheneb 

orgaaniline aine ning laguneb tselluloos ja hemitselluloos. Viimane faas on küpsemisfaas, kus  

kompost stabiliseerub ning laguneb ligniin (Insam, de Bertoldi, 2007). Seentel on oluline osa 

raskemini lagundatavate taimsete materjalide (ligniin, tselluloos) lagundamisel, samuti 

tagavad seened komposti hea struktuuri. Alljärgnevas tabelis 1 on ära toodud osade bakterite 

hävimistemperatuurid ja selleks kuluv aeg. Paljud haigusttekitavad bakterid hävivad 

suhteliselt kiiresti juba temperatuuril alla 60°C (Haller, Kriipsalu, 2008). 

 

Tabel 1. Bakterite hävimise temperatuur ja viibeaeg 

 

Bakter Hävimistemperatuur Viibeaeg 

Salmonella typhosa 
Ei paljune temperatuuril üle 
46 °C, surevad temperatuuril 
55–60 °C 

20 minutit 

Escherichia coli 
Enamik sureb 55 °C juures 1 tund 

60 °C juures 15-20 minutit 
Corynebacterium 
diphtheriae 

Surevad 55 °C juures 45 minutit 

Necator americanus Surevad 45 °C juures 50 minutit 

Ascaris lumbricoides eggs Surevad üle 50 °C juures alla 1 tunni 

Allikas: Tchobanoglous et al., 1993 

 

 

Kuigi kompostimine on looduslik protsess võib see paratamatult põhjustada 

keskkonnareostust, kuna biolagunevate jäätmete ladestamine saastab põhja- ja pinnavett, 

pinnast ning protsessi käigus eraldub kasvuhoonegaase. Kui orgaanilisi jäätmeid prügilasse ei 

viida, tekib ka prügilagaasi vähem, nõrgvesi on lahjem, lademe stabiliseerumine kiireneb ning 
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prügila järelhooldus on lihtsam. Keskkonnareostuse ulatus on seotud suuresti 

kompostimistehnoloogia valikuga, kompostimisplatsi suuruse, kompostitavate jäätmete 

iseloomu ja looduslike oludega  (Kriipsalu, 2001).  

 

 

1.1.2. Kompostimist mõjutavad tegurid 

 

Materjal, mida kompostida peab olema bioloogiliselt hästi lagundatav. Kõige paremini 

lagunevad  veeslahustuvad süsivesikud ja valgud. Ligniin, rasvad, vahad ja vaigud laguvad 

kõige aeglasemalt. Hea komposti saamiseks tuleb luua mikroorganismidele soodne keskkond. 

Selle saavutamiseks tuleb teada lähte- ja tugiainete omadusi ja vajadusel neid omavahel 

kombineerida. Kompostisegu ei tohiks olla liiga niiske ega ka liiga kuiv, kuna liigne niiskus 

tõrjub pooridest õhu välja ja muudab protsessi anaeroobseks. Kuivas keskkonnas ei suuda 

mikroorganismid aga ellu jääda. Peale niiskuse sisalduse mängivad väga tähtsat rolli ka 

süsiniku ja lämmastiku suhe, temperatuur, hapniku sisaldus, pH ning materjali struktuur (tabel 

2) (Kriipsalu, 2001; Diaz, Savage, 2003).  

 

Tabel 2. Kompostimist mõjutavate tegurite soovituslikud sisaldused kompostimisel  

 

Mõjutav tegur Sisaldus Eelistatud sisaldus 

Süsiniku ja lämmastiku suhe (C:N ) 20:1–40:1 25:1–30:1 

Niiskus (%) 40–65 50-60 

O2 sisaldus (%) 4-6 ≥ 5 

Osakeste suurus (mm) 3-13 Sõltuvalt materjalist 

pH 6-9 6,5-8,5 

Temperatuurimaksimum (°C) 43-66 54–60 

Allikas: Buckley, 2014 

 

 

Süsiniku - lämmastiku suhe (C:N) 

 

Süsinik (C) ja lämmastik (N) on esmatähtsad toiteelemendid, mida vajavad oma 

elutegevuseks kompostimises osalevad mikroorganismid. Süsinikku kasutavad nad energia 

saamiseks ja kasvamiseks, lämmastik on vajalik valkude moodustamiseks ja paljunemiseks. 
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Bakterid kasutavad süsiniku ära umbes 30 korda kiiremini kui nad kasutavad lämmastiku. 

Õige C:N suhe tagab tavaliselt ka teiste vajalike toitainete (fosfori ja kaaliumi) olemasolu 

õigetes kogustes (Raudseping, 2010). Enamiku orgaaniliste jäätmete aeroobsel kompostimisel 

peetakse soodsaimaks vahemikuks (C:N) 25–30:1 (Diaz, Savage, 2003; Haller, Kriipsalu 

2008). 

 

C:N vahekorda saab reguleerida erinevaid kompostitavaid materjale omavahel kombineerides. 

Näiteks turbas ja kuivanud puulehtedes on süsiniku liiga palju (C:N = 60), hakkpuidus ja 

saepurus, aga veel rohkem (C:N = 200-500). Sel juhul tuleb lisada juurde lämmastiku, mida 

on rohkesti reoveesettes, väljaheidetes, virtsas ja sõnnikus (Liu et al.1997). Tugimaterjali 

juures on üks tähtsamaid omadusi tasakaalustada sõnnikus olevat lämmastiku hulka (sõnniku 

C:N suhe on 12-25:1). Näiteks põhk aitab sõnniku C:N suhte tasakaalu viia, kuna põhus on 

rohkem süsinikku ja samas aitab siduda üleliigset niiskust ja hoida segu õhulisena (Haller, 

Kriipsalu, 2008). Tabelis 3 on välja toodud enamkasutatavate komposti lähtematerjalide C:N 

suhe. 

 

Tabel 3. Kompostitavate materjalide süsinik-lämmastik suhe 

 

Kompostitav materjal C:N suhe 

Süsinikurikas materjal 

Saepuru, hakkepuit 200-500:1 

Õled, põhk 70-100:1 

Turvas 60-100:1 

Kuivad puulehed 40-60:1 

Ajalehepaber 170-500:1 

Lämmastikurikas materjal 

Veisesõnnik 16-20:1 

Hobusesõnnik 25:1 

Virts 0,8-1:1 

Toidujäätmed 15-20:1 

Aktiivmuda 6:1 

Reoveesete (töötlemata) 11:1 

Muruniitmed 12-17:1 

Allikas: Liu et al.,1997; Diaz, Savage, 2007; Raudseping, 2010, Kask et al., 2014 
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Juhul kui kompostisegus on liiga palju lämmastiku, (C:N suhe <10:1) hakkab eralduma 

ammoniaak (NH3). Bioloogiline aktiivsus langeb ja tekib ebameeldiv lõhn. Orgaanilise aine 

lagunemine aeglustub ka suure C:N suhte korral (>40:1). Sellisel juhul ei ole piisavalt 

lämmastikku mikroorganismide elutegevuse tagamiseks ja lähtematerjalis olevat orgaanilist 

materjali ei saa lõpuni lagundada. Kui süsiniku ja lämmastiku suhe on paigast ära, siis 

avaldub see temperatuuri aeglasemas tõusus ja pikemas kompostimise perioodis (Haller, 

Kriipsalu, 2007).  

 

 

Niiskus  

 

Kompostimisprotsessi kiirus ja efektiivsus oleneb suuresti ka segu niiskusest. Vee olemasolu 

on vajalik orgaanilist ainet lagundavate mikroobide ainevahetuse toimimiseks. Komposti 

niiskus sõltub suuresti kompostitavatest jäätmetest, millede niiskusesisaldus varieerub väga 

suurtes piirides (köögijäätmed 50-90%, põhk 25-60%, paber ja fekaalid 55-65%). 

Optimaalseks peetakse veesisaldust 45–65%, mis sõltub eelkõige lähteainest, osakeste 

suurusest ning keemilistest-füüsikalistest omadustest (Kriipsalu, 2001; Diaz, Savage, 2003). 

Kui vee hulk peaks langema alla 30%, muutub keskkond mikroorganismide jaoks liiga 

kuivaks ja bioloogilised protsessid pidurduvad. Liigse niiskusesisalduse puhul 

(kuivainesisaldus ≤35 %) hakkab vesi täitma õhupoore kompostitavas materjalis ja piirab 

sellega õhu liikumist ja juurdepääsu, mille tulemusena võib keskkond muutuda anaeroobseks. 

Liigniiskust saab vältida materjali segamisega, mis omakorda ka õhustab materjali ja ei lase 

tekkida anaeroobsetel tingimustel. (Biolagunevate jäätmete käitlemine, 2005). Optimaalse 

niiskusesisaldusega saab lämmastiku kaod hoida minimaalsed.  

 

 

Hapnik 

 

Kompostimise käigus tarbivad mikroorganismid suures koguses hapnikku, eriti just varajases 

staadiumis. Kompostitava materjali poorsus peaks jääma vahemiku 20-35% ning minimaalne 

hapniku kontsentratsioon kompostiosakeste vahel ja poorides peab olema 5%. Sellest 

madalam hapniku tase ei lase aeroobsetel mikroorganismidel areneda (Kriipsalu, 2001).  Juhul 

kui protsessis pole piisavalt hapnikku (<15%), võib keskkond muutuda anaeroobseks (Diaz, 



 

12 

 

Savage, 2007), mis on palju aeglasem protsess ning millega kaasneb hais ja mürgised gaasid 

(nt. väävelvesinik) (Biolagunevate jäätmete käitlemine, 2005). Massi poorsust saab 

suurendada kore materjaliga nagu näiteks hakkpuit või saepuru. Suurema koredusega 

materjalis on ka õhu liikuvus parem. Komposti aitab õhustada ka korrapärane läbisegamine 

(Kriipsalu, 2001). Pidev materjali segamine avab uusi pindu mikroorganismide jaoks ning 

kasvab ka temperatuur, mis ühtlustab kompostimisprotsessi. Samas kaasneb liigse segamisega 

suurem niiskuse kadu ja liigne õhustatus soodustab lämmastiku kadusid lendumise näol.  

 

 

Tugiaine struktuur  

 

Sõltuvalt lähtematerjali struktuurist tuleb juurde lisada struktuuri andvat materjali või hoopis 

lähtematerjal peenestada, selle tulemusena paraneb aeratsioon ja ensüümide ligipääs 

substraadile. Õige kompostisegu saamiseks ei pruugi piisata ainult ühest tugimaterjalist, vaid 

omavahel tuleb segada mitu – üks annab näiteks struktuuri ja poorsuse ning teine imeb 

üleliigse niiskuse endasse. Sealjuures tuleb arvestama ka materjalide C:N suhtega. 

Kompostimise protsessi käigus poorsus pidevalt väheneb, kuid optimaalseks vahemikuks on 

30-60%, mis tagab, et hapniku oleks piisavalt. Soodne kompostitava materjali tükisuurus on 

umbes 25-75 mm (Haller, Kriipsalu, 2007).  

 

 

Reaktsioon ehk pH 
 

Komposti stabiilse keskkonna näitajaks on pH. Kompostitava materjali soodsaks vahemikuks 

peetakse pH 5,5-8,0 (Diaz, Savage, 2003), kuid võimalik on kompostida materjale pH 

vahemikus 3-11 (de Bertoldi et al., 1985). Enamikele bakteritele on ideaalseks vahemikuks 6–

7,5. pH kõikumist taluvad paremini seened, neile sobib vahemik 5,5-8 (Kriipsalu, 2001). Kui 

pH ületab 9,0 siis aeglustub mikrobioloogiline elutegevus ning hakkab eralduma ammoniaak. 

Kompostimine pidurdub ka juhul kui massi ei õhustata piisavalt ja pH langeb 4,5-ni. Protsessi 

käigus pH muutub pidevalt. Kompostimise algfaasis võib see lühikeseks ajaks langeda isegi 

alla viie (Sundberg, 2005). pH langus on põhjustatud mesofiilsete bakterite aktiivsest 

tegevusest, kelle elutegevuse lagusaaduste hulgas on palju orgaanilisi happeid. Termofiilses 

faasis pH tõuseb 8-8,5-ni ning jääb sellele tasemele püsima. Jahtumisstaadiumis komposti pH 

veidi langeb ning küpselt on see 7-8. Valmiskomposti pH-st oleneb selles sisalduvate 
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toitesoolade omastatavus ja lämmastiku kadu ammoniaagina (Haller, Kriipsalu, 2007). Mida 

kõrgem on materjali pH, seda rohkem moodustub ammoniaaki ning seda suurem on 

lämmastiku kadu (Kaasik, 2007). 

 

 

1.1.3. Komposti kvaliteet ja nõuded kvaliteediomadustele 

 
Komposti kvaliteeti hinnatakse tema füüsikaliste, keemiliste ja mikrobioloogiliste näitajate 

alusel. Komposti kvaliteet sõltub eelkõige komposti toorainest, protsessi läbiviimise 

tingimustest ja valmiskomposti koostisest. Kvaliteet omakorda määrab komposti kasutusalad. 

Eestis hinnatakse aeroobsetel tingimustel valminud komposti kvaliteeti keskkonnaministri 

(KK) määruse nr 7 “Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded” alusel. Antud 

määrusega hinnatakse komposti kvaliteeti peamiselt raskmetallide (Cd, Pb, Zn, Cr, Ni, Cu, Hg 

ja Zn), salmonellabakteri esinemise, umbrohuseemnete ja võõriste järgi. Täpsemad 

piirväärused on ära toodud tabelis 4. 

 

Tabel 4. Komposti kvaliteedinõuded Keskkonnaministri määruse nr. 7 (vastu võetud 

08.04.2013) alusel 

 

 Parameeter Piirväärtus 

Hügieen Salmonellabakter 
Salmonella puudub 25 
grammis 

Soovimatud 
koostisosad ja sisaldus 

Võõrised ≤ 0,5 % kuivaines 

Umbrohuseemned 
(idanemisvõimelised) 

≤ 2 seemet liitri kohta 

Anorgaanilised 
saasteained 

Plii (Pb) 130 mg kg-1 kuivaines 

Kaadmium (Cd) 1,3 mg kg-1 kuivaines 
Kroom (Cr) 60 mg kg-1 kuivaines 
Vask (Cu) 200 mg kg-1 kuivaines 
Nikkel (Ni) 40 mg kg-1 kuivaines 
Elavhõbe (Hg) 0,45 mg kg-1 kuivaines 
Tsink (Zn) 600 mg kg-1 kuivaines 

 

 

Eraldi nõuded reoveesette kompostile on toodud keskkonnaministri määruse nr 78 “ 

Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded” vastu 

võetud 30.12.2002. Vastavas määruses on raskemetallide sisalduse nõuded mõnevõra 
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leebemad kui KK määruses nr 7. Samas on hügieeni nõudes vajalik, et Esherichia coli peab 

olema alla 1000 pesa moodustava ühiku (PMÜ) ühe grammi töödeldud sette märgkaalu kohta 

ning mitte sisaldama üle 1 helmindi muna 10 grammi töödeldud sette märgkaalu kohta. 

 

Komposti küpsust ja kvaliteeti saab hinnata toitainete analüüsiga, hapnikutarbe määramisega, 

eralduva süsihappegaasi hulga määramisega, pH mõõtmisega, taimeseemnete idanevuse 

määramisega, Rottegrad-testiga jne (Biolagunevate jäätmete käitlemine, 2005). Komposti 

küpsust saab hinnata ka C:N suhte järgi. C:N suhe valmiskompostis peaks olema 14–17:1. 

Ebaküpse ja suure C:N suhtega komposti laotamine põllule võib põhjustada taimedele 

kättesaadava lämmastiku sisalduse vähenemist ja taimekasvu pärssimist (Haller, Kriipsalu, 

2007). Valmiskompostis ei tohi olla tõvestavaid mikroorganisme, raskemetalle, kahjulikke 

mikroelemente, mürgiseid ühendeid ega umbrohuseemneid. Kompostimise lõpp-produktiks on 

huumuselaadne, stabiilne substraat mida saab kasutada mullaparandajana või orgaanilise 

väetisena. Hea kvaliteediga  komposti saab kasutada haljasaladel, maaparanduses, teenõlvadel 

jne. Madala kvaliteediga komposti saab kasutada näiteks prügilate katmiseks.  

 

 

1.1.4. Komposti kasutamine põllumajanduses  

 

Kasvav elanikkond ja suurenenud tarbimine on kaasa toonud maakasutuse muutused, mis 

omakorda on viinud mulla orgaanilise aine vähenemiseni. Üheks võimaluseks tõsta mulla 

orgaanilise aine sisaldust on kasutada komposte. Komposti kasutamine on oluline veel mulla 

struktuuri parandamisel, toitainete ringluses hoidmisel, süsiniku sidumisel mulda ja hea 

mullaviljakuse tagamisel (Stratton et al., 1995). Kompost parandab mulla struktuuri ning 

poorsust ja seeläbi õhu ning vee juhtivust. Komposti kasutamine vähendab erosiooni teket 

ning vajadust kunstlike väetiste järele (Raudseping, 2010). Võrreldes kunstlike väetistega on 

kompostil pikaajaline mõju nii taimedele kui ka mullale, kuna komposti koostises olevad 

toitained vabanevad aeglasemalt. Selline kompost aitab säilitada mulla niiskust ning 

tasakaalustab selle pH taset (Kriipsalu, 2001).  

 

Kompostiga väetatud muldadel on suurem neelamismahutavus, mis omakorda vähendab 

toitainete leostumist. Samuti parandab see mulla puhverdusvõimet ehk vastupidavust 

keskkonnamuutustele. Mulda viidav stabiilne orgaaniline aine vähendab raskmetallide 
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liikuvust, mis kuhjudes võivad häirida taime arengut. Soodsad tingimused luuakse ka mulla 

mikro- ja makrofauna jaoks, kes kaitsevad taimi patogeenide ja haiguste eest (Fischer, Glaser, 

2012). Põllumajandusjäätmed nagu sõnnik, virts, silomahl ning taimsed jäätmed sobivad 

samuti kompostimiseks. Statistika kohaselt taaskasutatakse loomsed jäätmed, puidujäätmed ja 

reoveesetted ettevõtte siseselt ligi 80% ulatuses (Kiviselg, 2010).  

 
 

1.2. Biosüsi  

 
Biosüsi (inglise keeles biochar) on tahke peeneteraline poorne aine, mis saadakse naturaalse 

orgaanilise aine (puit, õled, hein, puulehed jne.) söestamisel hapnikuvaeses keskkonnas (Sohi 

et al., 2009). Biosüsi saadakse peamiselt pürolüüsi või gaasistamise teel ja lõppsaaduseks on 3 

komponenti - süsi, gaas ja õli (Fischer, Glaser, 2012). Euroopa biosöe sertifikaat määratleb 

biosütt kui pürolüüsi teel toodetud sütt, mis on mõeldud kasutamiseks keskkonnasäästlikus 

põllumajanduses. Erinevates teadusartiklites täheldatakse biosöe kasutusotstarvet 

põllumajanduslikul eesmärgil erinevalt. Biosütt kasutatakse mulla omaduste parandamiseks 

(Verheijen et al., 2010), taimede kasvu stimuleerimiseks (Barrow, 2011)  ja süsiniku 

sidumiseks mulda (Warnock et al., 2007), mis omakorda leevendab kliimamuutusi 

kasvuhoonegaaside eraldumise vähenemisega.  

 

Pürolüüsi tulemusena saadud biosüsi peab mullas vastu sadu kuni tuhandeid aastaid. Biosöe 

positiivset mõju märgati esimesena Lõuna-Ameerika Amazonase jõgikonna muldadel. Need 

mullad on inimtekkelised ja väga viljakad võrreldes ümbritsevate, troopilisele kliimavöötmele 

iseloomulike Oxicol muldadega. Neid muldi nimetatakse oma musta värvuse tõttu Terra 

Preta de Indiano`ks (portugali keeles Terra - maa, pind; Preta - must) (Päärt, 2009).  Terra 

Preta mullad on väga söerikkad ja nende viljaka kihi tüsedus võib olla üle 2 meetri 

(Biointensiivne põllumajandus, 2012). Lõuna-Ameerika põlisasukad segasid sel kombel 

põletatud sütt mullaga ning rikastasid sel viisil oma põllumaid (Päärt, 2009).  

 

 

1.2.1. Biosöe tootmine 

 
Biosütt valmistatakse peamiselt kolme meetodi abil: pürolüüs, põletamine ja gaasistamine. 

Üldtuntumaks meetodiks on pürolüüs. Pürolüüs on protsess mille käigus lagundatakse aine 
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lihtsamateks ühenditeks kuumutamise teel (termokeemiline lagundamine) (Motasemi, Afzal, 

2013). Sõna tuleb kreeka keelsetest sõnadest - pyro "tuli" ja lysis "eraldamine". Orgaanilise 

aine pürolüüsi tulemusena saadakse gaasi, bioõli ja tahket jääki, mis valdavalt koosneb 

süsinikust. Sõltuvalt protsessi parameetritest (temperatuur, rõhk, aeg jne) varieeruvad lõpp-

produktid metaanist toorõlini. Tüüpiline pürolüüs toimub temperatuuridel üle 430°C  (Kask, 

2011). Võrreldes teiste meetoditega on pürolüüs biosöe tootmiseks tõhusam ning väiksema 

saastatusega (Motasemi, Afzal, 2013). Biosöe tootmistehnoloogia areneb väga kiiresti ning 

üle terve maailma on käigus rohkem kui 500 teadusprojekti. Selle valdkonna eestvedajateks 

on USA, Kanada, Austraalia ja Uus-Meremaa (Smith, et al., 2010). Pürolüüsi parameetreid 

arvesse võttes toimub biosöe tootmine kolmel erineval viisil: aeglane pürolüüs, kiire pürolüüs 

ning välk pürolüüs (tabel 5). Meetodid erinevad reaktsiooni kiirusest, viibeajast ning 

temperatuurist (Motasemi, Afzal, 2013). 

 

 

Tabel 5. Erinevad pürolüüsimeetodid ja nende parameetrid  

 

Pürolüüsi meetod Viibeaeg (sekund)
Reaktsiooni 
kiirus (°C 
sekundis) 

Temperatuur 
(°C) 

Aeglane pürolüüs 450-550 0,1-1 270-670 

Kiire pürolüüs 0,5-10 10-200 570-970 

Välk pürolüüs <0,5 >1000 770-1000 

Allikas: Motasemi, Afzal, 2013 

 

 

Aeglane pürolüüs on biomassi termiline lagundamine hapnikuta keskkonnas. Protsessi 

iseloomustab madal temperatuur kogu protsessi vältel (270-670°C), protsess toimub 

atmosfäärirõhul, temperatuur reaktoris tõuseb väga aeglaselt (0,1-1°C/s ) (Garcia-Perez  et al., 

2010)  ning jahtumisaeg lõpp-produktidele on lühike. Lõppsaadus oleneb peamiselt biomassi 

viibeajast reaktoris. Võrreldes teiste pürolüüsimeetoditega, saab selle protsessi lõpp-

produktina biosütt (35%) kõige rohkem (tabel 6) (Sohi et al., 2009). 

 

Kiiret pürolüüsi iseloomustab orgaanilise aine kiire (0,5-10 sekundit) kuumutamine 570-

970°C juures, saamaks rohkesti õli ja vähem biosüsi ja biogaasi. Kiirel pürolüüsil toodetud 

biosüsi on teraline ja oluliselt madalama kütteväärtusega (23-32 MJ kg-1) kui aeglasel 

pürolüüsil toodetud biosüsi (Sohi et al., 2009) 
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Välk pürolüüsi iseloomustab tooraine kuumutamine väga kõrgel temperatuuril (770-1000°C) 

viibeajaga alla poole sekundi (Motasemi, Afzal, 2013). Nagu kiire pürolüüsi tulemuseks on ka 

selle protsessi peamiseks saaduseks õli (Sohi et al., 2009; Verheijen et al., 2010). 

 

Erinevalt pürolüüsi protsessidest on termilise gaasistamise peaeesmärgiks saada võimalikult 

palju gaasi (umbes 85% ulatuses). Selle saavutamiseks on vaja toorainet töödelda väga kõrge 

temperatuuri juures (700-1100°C). Biosöe saagis moodustab umbes 5-10% kogusaagist. 

 

Mikrolainekiirgus on elektomagneetiline kiirgus, mis töötab lainepikkusel 0,01-1 meetrit ja 

sagedusel 0,3-300 GHz. Erinevalt pürolüüsist on soojusülekanne parem kuna mikrolained 

tungivad läbi materjali ja soojendavad seda seest poolt väljapoole. See meetod vähendab 

energia kulu, lähteaine töötlemise aega ning võib suurendada lõpptoodangu üldist kvaliteeti 

(Motasemi, Afzal, 2013). 

 

Tabel 6. Erinevate pürolüüsiprotsesside energiakandjate saagis, protsent tooraine kaalust  

 

Protsess Õli Biosüsi Gaas 

Aeglane pürolüüs  30% 35% 35% 

Kiire pürolüüs 75% 12% 13% 

Gaasistamine 5%  10% 85% 

Allikas: Sohi et al., 2009; Verheijen et al., 2010 

 

 

1.2.2. Biosöe omadused  

 
Biosüsi koosneb süsinikust, mineraalsest ainest (tuhk), lenduvatest ühenditest ning veest 

(Verheijen et al., 2010). Oma heterogeense koostise tõttu sisaldab biosüsi nii stabiilseid kui ka 

labiilseid ühendeid (Sohi et al., 2009). Orgaaniline osa jaguneb veel aromaatseks ja 

alifaatseks. Aromaatset osa iseloomustab see, et ta ei lagune mullas, samas kui alifaatne osa 

on reaktiivne ja võib siduda enda külge mulla lahuses olevaid orgaanilisi kui anorgaanilisi 

ühendeid (Joseph et al., 2010). Et materjali saaks biosöeks nimetada peab aromaatse süsiniku 

sisaldus jääma vahemiku 10-40% (Schmidt et al., 2012). Söe kuivaine orgaanilise süsiniku 
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sisaldus on väga varieeruv ning võib olla vahemikus 5%-95%. See sõltub otseselt toorainest, 

temperatuurist ja viibeajast pürolüüsil. Näiteks kontidest toodetud biosöes on orgaanilise 

süsiniku sisaldus keskmiselt 10% ja puidust toodetud biosöes umbes 85%. Euroopa biosöe 

sertifikaat kehtestab süsinikusisaldusele nõude, mis peab olema vähemalt 50%. Kui süsiniku 

sisaldus jääb alla selle, siis klassifitseeritakse seda kui pürolüüsi tuhana (Schmidt et al., 

2012).  

 

Biosöe füüsikalised ja keemilised omadused sõltuvad suuresti lähteainest, pürolüüsi meetodist 

ja temperatuurist. Lähteaine heterogeensus ja pürolüüsi käigus toimuvad keemilised 

reaktsioonid muudavad biosöe ainulaadseks nii struktuurilt kui ka keemilistelt omadustelt 

(Verheijen et al., 2010). Biosöe keemilisi ja füüsikalisi omadusi hinnatakse seitsme näitaja 

põhjal. Nendeks on pH, lenduvate ühendite sisaldus, tuhasisaldus, veehoiuvõime, pooride 

ruumala, katioonide neelamismahutavus (CEC) ja eripind (Sohi et al., 2009). Väga oluline 

omadus on biosöe stabiilsus mullas ja seda saab hinnata H/Corg ja O/Corg suhte alusel (Schmidt 

et al., 2012). Biosöe omaduste hindamine aitab iseloomustada biosöe kvaliteeti ning sellest 

tuleneva otstarbe kasu (Sohi et al., 2010). 

 

 

pH 

 

Nagu ka kõik teised omadused sõltub biosöe pH lähteainest ning pürolüüsi temperatuurist, 

mis kasvades muudab pH aluselisemaks. Pürolüüs temperatuuril 310°C annab biosöe pH 

tulemuseks 7,6  ja temperatuuri suurenemisel 850°C-ni on pH tunduvalt kõrgem (9,7) (Sohi et 

al., 2009). Madalama pH-ga süsi saadakse rohtsetest jäätmetest ning puukoortest, ning 

kõrgema pH-ga süsi saadakse kanasõnnikust (Chan, Xu, 2009). Juhul kui pH on 10 lähedal 

tuleb jälgida rangelt tervise ja ohutusnõudeid (Schmidt et al., 2012). Chan ja Xu (2009) järgi 

jääb biosöe pH vahemiku 6,2-9,6.  

 

 

Lenduvate ühendite sisaldus 

 

Lenduvateks ühenditeks loetakse ühendeid, mis vabanevad mullast või biosöe tootmise 

käigus. Peamiselt sisaldab biosüsi lenduvat süsinikku (C), hapnikku (O), vesiniku (H) ja 

lämmastiku (N) (Novak et al., 2009). Reeglina on lenduvate ühendite sisaldus biosöel 



 

19 

 

vahemikus 0-40% (Verheijen et al., 2010). Pürolüüsi temperatuuri tõus vähendab biosöe H, 

O, N sisaldust, kuid suurendab lenduva C osakaalu (Novak et al., 2009; Bruun et al., 2012). 

Lenduvate süsinikühendite olemasolu on tähtis, kuna need on mulla mikroorganismidele 

omastatavad. Biosüsi, milles on palju lenduvaid süsinikühendeid, kuid vähe lämmastikku 

põhjustab mullas lämmastiku immobilisatsiooni (Bruun et al., 2012).  

 

 

Veehoiuvõime 

 

Biosüsi võib olla nii hüdrofiilsete (vett ligitõmbav) kui hüdrofoobsete (vett tõrjuv) 

omadustega. Madalamal temperatuuril ja värskelt toodetud biosüsi on reeglina hüdrofoobsete 

omadustega, mis piirab mulla veevaru püsivust mullas (Sohi et al., 2010). Reeglina muutub 

biosüsi mullaga kokkupuutel ning seal seistes hüdrofiilseks (Sohi et al., 2009). 

 

 

H/Corg  ja O/Corg suhe 

 

H/Corg ja O/Corg suhte määramine iseloomustab biosöe karboniseerimise astet ja stabiilsust 

mullas. Euroopa biosöe sertifikaadi kohaselt peab H/Corg suhe jääma alla 0,7 ja O/Corg suhe 

alla 0,4 (Schmidt et al., 2012). 

 

 

Katioonide neelamismahutavus 

 

Katioonide neelamismahutavus iseloomustab mullaviljakust ja võimet säilitada mullas 

toitaineid (Cheng et al., 2006). Neelamismahutavus on seda suurem, mida rohkem on  mullas 

kolloide. Mulla orgaanilisel osal on see 2-3 korda suurem kui mineraalsel. Katioonide 

neelamismahutavus on biosöel 40 cmol g-1 (Verheijen et al., 2010) ja on otseselt seotud pH 

väärtusega. Kui biosöe pH on suurem, on seda ka neelamismahutavus. Biosöe katioonide 

neelamismahutavus on värskelt toodetud biosöel reeglina väike, kuid see suureneb mullas 

aastatega oksüdeerumise tagajärjel tekkivate funktsionaalsete rühmade tekkega (Lehmann, 

2007).  
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Eripind 

 

Eripinnast sõltub biosöe võime säilitada vett ja kui palju ioone on biosüsi võimeline mullast 

siduma. Eripind sõltub pürolüüsi temperatuurist ja see suureneb temperatuuri kasvades (Sohi 

et al., 2009). Sohi et al. (2010) andmetel suurenes eripind temperatuuri tõusul  (400ºC-900 

ºC) 120-460 m2 g-1. Euroopa biosöe sertifikaadis on sätestatud, et biosöe eripind peaks olema 

suurem kui 150 m2 g-1 (Schmidt et al., 2012). 

 

 

Tuha sisaldus  

 

Biosöe tuhk koosneb orgaanilistest ja anorgaanilistest ühenditest, mis esinevad biosöes mikro- 

ja nanoosakestena (Verheijen et al., 2010). Biosöe tuha mineraalse osa sisaldus sõltub 

peamiselt lähteaine mineraalainete sisaldusest. Kõrge tuhasusega on mineraalainerikkad 

materjalid nagu reoveesete ja sõnnik (Schmidt et al., 2012). Sõnnikust toodetud biosöe 

kogumassist võib moodustada tuhk kuni 45%. Vähem on seda puidust toodetud biosöes kus 

see jääb tavaliselt alla 2% (Demirbas, 2004). Temperatuuri tõus 300-800ºC-ni suurendab ka 

tuha sisaldust 0,67%-1,26% (Sohi et al., 2010). On leitud, et aeglasel pürolüüsil madalal 

temperatuuril (<500º C) toodetud biosöes on fosfor, kaalium ja väävel valdavalt taimedele 

omastatavas vormis (Sohi et al., 2009). Kui biosüsi võib mullas püsida tuhandeid aastaid, siis 

selles sisalduv tuhk allub tuule ja vee erosioonile ning leostub aastatega mullast välja 

(Barrow, 2011). 

 

 

Pooride ruumala 

 

Biosöe poorid tekkivad biomassi termilisel lagunemisel eralduvate orgaaniliste ühendite 

tagajärjel. Poorid jagunevad vastavalt nende sisediameetrile kolmeks: makro- (>50 nm), 

meso- (2 nm-50 nm) ja mikropoorid (<2 nm) (Downie et al., 2009). Väga oluline on 

makropooride olemasolu, kuna need mõjutavad mulla veerežiimi ja õhustatust. Samuti on 

need elupaigaks mikroorganismidele ning oluline taimedele, sest ainult makropooridest on 

nad võimelised vett omastama (Major et al., 2009). Meso- ja mikropooride arv suureneb 

pürolüüsi temperatuuri kasvades (Lua et al., 2004) ja on seotud molekulide adsorptsiooniga 

(Atkinson et al., 2010). 
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1.2.3. Biosöe mõju mulla omadustele 

 

Biosöe mõju mullale tuleneb tema füüsikalistest ja keemilistest omadustest. Üldjuhul on 

biosöel mullaomadusi parandav toime tõstes mulla pH-d, suurendades katioonide 

neelamismahutavust ja vähendades toitainete leostumist (NH4, P) ja lendumist (N2O, NH3 

emissiooni vähendamine), mille tulemusena suureneb ka väetiste efektiivsus (Lehmann et al., 

2003). 

 

Kuna biosüsi võib tänu oma stabiilsele keemilisele struktuurile püsida mullas aastatuhandeid 

on selle kasutamine mulla parandajana kasulik mitmes aspektis. Barrow (2011) on välja 

toodud kõik võimalikud eelised: 

 

 Soodustab taimede kasvu. Tõstab saagikust, kuna parandab toiteainetevaese mulla 

kvaliteeti. Sealhulgas kuivema kliima muldasi kui ka happeliste väiksema orgaanilise 

süsinikusisaldusega muldasid, kus on vähe huumust. Biosüsi täidab mullas üldiselt 

samu funktsioone kui huumus, kuid erinevalt huumusest püsib mullas kuni tuhandeid 

aastaid (Lember, 2010). Jeffrey et al. (2011) andmetel on keskmine saagikuse kasv 

biosöe lisamisel umbes 10%. 

 Vähendab põllumajandustegevuse käigus tulenevaid kasvuhoonegaaside (N2O, CH4) 

eraldumist. 

 Säilitab süsinikku mullas.  

 Kiirendab komposti ja sõnniku kiiret lagundamist mikroobide mõjul.  

 Biosüsi seob endaga põllumajanduses kasutavaid kemikaale ning vähendab fosfaatide 

ja nitraatide leostumist põhjavette. Seega aitab kaasa jätkusuutlikkusele 

põllumajandusele (Novak et al., 2009). 

 Vähendab väetiste, komposti ja sõnniku kasutamist.  

 Suurendab väetiste efektiivsust. Katsed on näidanud, et kui anda suuri biosöe koguseid 

koos NPK väetisega, siis kultuuride saagikus troopilistel Amazonase (Steiner et al., 

2007) ja pool-kuivadel Austraalia muldadel suureneb (Ogawa et al., 2006). 

 Vähendab pestitsiidide sidumist taimedesse ja on üks bioremedatsiooni liike (taimede 

või bakterite võime siduda keskkonnast kahjulike saasteaineid). 

 Seob toitaineid ja säilitab neid mullas. Eriti suur on efekt lämmastiku sidumisel mulda 

liigniiskuse korral.  
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 Suurendab toitainete omastamist. Suure koguse biosöe andmisel on troopilises kliimas 

täheldatud taimede poolt suuremat P, K, Ca, Zn ja Cu omastamist (Lehmann, Rondon, 

2006). 

 Tõstab mulla pH-d, mille tulemusena väheneb muldade happelisus. Biosöe 

muldaviimise järel happeliste muldade pH tõuseb, tänu millele suureneb ka taimede 

poolt toitainete omastamine (Lehmann et al., 2003). Mulla pH suurenemine ongi 

paljudel juhtudel põhjuseks, miks biosöe muldaviimisel kultuuride saagikus tõuseb 

(Jeffrey et al., 2011). 

 Vähendab alumiiniumi toksilisust. 

 Biosüsi vähendab kahjulike komponentide nagu raskemetallide, dioksiidide ja  

polüaromaatsete süsivesikute mõju.  

 Suurendab katioonide neelamismahutavust mullas. Tänu suuremale neeldumisele 

püsivad toitaineid kauem taimede juurte piirkonnas, mistõttu omastada taimed neid 

paremini kui biosöeta mullast (Steiner et al., 2008a ). 

 Soodustab vee säilimist mullas ning väheneb vajadus niisutamisele. Biosöe mõju 

mulla niiskusrežiimile sõltub oluliselt mulla lõimisest ja eelkõige avaldub see efekt 

kergematel muldadel (liivmullad) (Verheijen et al., 2010). 

 Soodustab biokütuse tootmist. 

 Suurendab mulla mikroobide arvukust. Samuti ka teiste kasulike organismide arvukust 

nagu vihmaussid. 

 Soodustab lämmastiku sidumist. 

 Suurendab arbuskulaarset mükoriisat moodustavate seente arvukust mullas. 

 Biosöe kasutamine suurendab jätkusuutlikku põllumajandus, mis vähendab uute 

põllumaade kasutuselevõttu (säilib bioloogiline mitmekesisus) 

 Suurendab muldade kohanemisvõimet keskkonnatingimuste muutudes, mis muudab 

tootlikkuse paindlikumaks. 

 

Juhul kui biosüsi on toodetakse temperatuuril alla 400 ºC, siis on sellel madal pH, väike 

katioonide neelamismahutavus ning eripind. Sellisel juhul on biosöe kui mullaparandaja 

tähtsus küsitav (Lehmann, 2007). 
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1.2.4. Biosöe kasutamine põllumajanduses  

 

Biosöe teema on viimastel aastatel huvi äratanud terves maailmas. Saagid vähenevad 

intensiivse põllumajanduse tagajärjel ning mulla söega rikastamisel loodetakse sellele piir 

panna. Hiljutine ülevaateartikkel  biosöe mõjust saagile näitas, et sama väetamise taseme 

juures suureneb biosöega rikastaud põldudel saak keskmisena 10% (Jeffrey et al., 2011).  

 

Süsinik koos mulla mikroseentega annavad mullale sõmeruse, parandavad mulla vetthoidvaid 

omadusi, seovad raskemetalle ja lagundavad pestitsiide. Süsinikurohkes mullas hakkavad 

tegutsema mullaseened, mis omakorda kiirendavad taimekasvu, sest taimed saavad seente 

kaudu fosforit, lämmastiku ja mikroelemente. Seened jällegi hangivad taimedest süsivesinike. 

Oluline on ka biosöe omadus siduda biosünteesi käigus süsihappegaasi. Kui taimed 

lagunevad, siis vabaneb süsiniku uuesti atmosfääri. Aga kui õnnestuks söestamise abil osa 

taimedes leiduvast süsinikust pikaks ajaks siduda, siis võimaldaks see langetada atmosfääri 

süsihappegaasi koguseid ning sel moel vähenda kasvuhooneefekti, kliimasoojenemise peamist 

põhjust. Selleks, et näha positiivseid tulemusi peab mulla söega rikastamine olema massiline 

(Päärt, 2009). 

 

Biosöe labori- ja põldkatseid mullaparandajana tehakse paljudes riikides, kuid reaalset 

kasutamist põllumajanduses esineb vähe. Näiteks Jaapan oli esimene riik maailmas (1984), 

kes hakkas biosütt kasutama mulla parandajana. Euroopas pole see siiani väga laialt levinud, 

kuid Šveits, esimese riigina Euroopas (2013) andis ametliku heakskiidu biosöe kasutamiseks 

põllumajanduses (Schmidt, 2013). Mitmel pool maailmas on hakatud kasutama CO2 

emissiooni leevendamiseks biosütt (Lehmann, Joseph, 2009). Nii toimitakse täna näiteks 

Austrias, kus biosöe mulda viimise eest makstakse talunikele eraldi tasu.  
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1.3. Biosöe ja komposti koosmõju 

1.3.1. Biosöe mõju kompostimise protsessile 

 

Terra preta mullad on tõenäoliselt tekkinud söestunud orgaaniliste jäätmete (väljaheited, 

toidujäätmed, kondid, puit jne.) segunemisel ning mikroorganismide elutegevuse tagajärjel 

(Glaser, Birk, 2011). Selliste muldade tekkest võib järeldada, et biosöe ja orgaanilise materjali 

koos muldaviimisel on palju eeliseid võrreldes üksnes biosöe või komposti eraldi segamisel 

mullaga. Katsed on näidanud, et juhul kui biosüsi viia mulda koos kompostiga, siis paraneb 

toitainete omastamine, suureneb mulla mikrobioloogiline aktiivsus, C sidumine mulda on 

efektiivsem ja pikemaajalisem ning toitainete kaod vähenevad (Fiscer, Glaser, 2012). 

Biosöega kompostimist iseloomustab homogeensem niiskusesisaldus, kõrgem temperatuur ja 

pH ning suurem CO2 eraldumise intensiivsus. Eraldumise intensiivsus näitab omakorda, et 

bioloogilised protsessid on võrreldes tava kompostimisega kiiremad (Steiner et al., 2010). 

Viimased uuringud soovitavad lisada biosütt kohe kompostimisprotsessi alguses, mis peaks 

kiirendama protsessi ja parandama kvaliteediomadusi (Fischer, Glaser, 2012). Vähem on aga 

uuritud kui suur peaks olema biosöe kontsentratsioon kompostis, et see annaks positiivset 

tulemit põllumajandusele (Schulz et al., 2014). 

 

Biosöe ja komposti omavahel segamisel on märgata biosöe lagundatavuse kasvu 

kompostimise käigus. Võrreldes teiste orgaaniliste ainetega, on biosüsi oluliselt stabiilsem. 

Steiner et al. (2010) katse kompostida linnusõnnikut koos biosöega näitas et C:N suhe ei 

muutunud, kuna biosöes leiduv süsinik ei lagunenud suurel määral mikroobide toimel. Mullas 

oleva labiilse süsiniku mineralisatsioon püsis kõrge, samas omas biosüsi suurt vastupidavust 

mulla mikrobioloogilistele mõjuritele. Kuna biosüsi ei allu kuigi lihtsalt bioloogilisele 

lagunemisele (sõltub biosöe tootmistingimustest), siis on selle kasutamine kompostisegudes 

heaks stabiilse orgaanilise aine allikaks (Glaser, Birk, 2011). 

 

Kuzyakov et al. (2009) on täheldanud, et biosüsi laguneb kompostitavas materjalis seni kuni 

seal on süsinikurikast materjali. Biosüsi ise aga soodustab orgaaniliste ainete lagunemist, 

luues parimad tingimused mikroorganismide kasvuks ja arenguks (Glaser, Birk, 2011). Kõrge 

temperatuur kompostimisprotsessi käigus suurendab biosöe oksüdatsiooni ja lagunemist 

(Nguyen et al., 2010), mis omakorda suurendab biosöe võimet siduda toitaineid, mineraale ja 

lahustunud orgaanilisi aineid (Thies, Rillig, 2009). Samas eelnevalt kirjeldatud niiskuse 
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sisalduse muutus kompostimissegus võib mulla õhustust vähendada, pärssides seeläbi 

nitrifikatsiooniprotsessi. Niiskusesisalduse suurenemine võib soodustada ka 

denitrifikatsiooniprotsessi toimimist, kus nitrifikatsiooniprotsessis moodustunud või 

kompostimissegus algselt olnud nitraatlämmastik (NO3
-1) muundatakse heterotroofsete 

bakterite toimel vabaks lämmastikuks (N2), vähendades seeläbi lämmastiku sisaldust (Schulz 

et al., 2013). 

 

 

1.3.2. Biosöe ja komposti koosmõju mulla füüsikalistele, keemilistele 

omadustele ja mullaviljakusele 

 

Biosöe ja komposti koosmõju mullale sõltub tema füüsikalis-keemilistest omadustest nagu 

poorsus, pinnalaeng ning eripind. Poorsusest sõltub kui palju vett suudab biosüsi mullas kinni 

hoida (Sohi et al., 2009; Atkinson et al., 2010). Senised katsed näitavad, et biosüsi suurendab 

mullas veesisaldust ja veehoiuvõimet. See võib põllumajanduslikult kasulik olla, kuna 

niisutamise vajadus väheneb (Verheijen et al., 2010). Pinnalaengust ja eripinna suurusest 

oleneb milliseid ioone ning kui palju ioone on biosüsi võimeline mullast siduma (Sohi et al., 

2009). Uuringud on näidanud biosöe positiivset mõju toitainete leostumise vähendamisele, 

katioonide neelamismahutavusele (CEC), veemahutavusele, mikroobide ja mükoriisa 

aktiivsusele ning pH tõusule (Schulz, Glaser, 2012). 

 

Biosöe pH on enamasti kas neutraalne või aluseline, mistõttu tõuseb happeliste muldade pH 

biosöe muldaviimise järel (Lehmann et al., 2003; Verheijen et al., 2010). Prost et al. (2012) 

katsetes tõusis biosöega komposti pH teistest kompostimissegudest oluliselt kiiremini. Schulz 

ja Glaser (2012) läbiviidud katses tõusis biosöe lisamisel mulla pH ühe ühiku võrra. 

 

Steiner et al. (2008a) katse tõestas, et biosöe ja komposti segu suurendas üldlämmastiku 

sisaldust 17,4% võrra. Samas Schulz ja Glaser (2012) katsetulemused näitasid, et biosöe 

lisamine mõjutas küll lämmastiku dünaamikat mullas, kuid puudus mõju lämmastiku 

säilivusele mullas. Lehmann et al. (2003) katse näitas, et biosöe lisamisel suurenes taimedele 

kättesaadava P sisaldus, mida samas ei suudetud tõestada Schulz ja Glaser (2012) poolt 

läbiviidud katsega. Komposti ja biosöe segu ei suutnud vähendada N ja P leostumist vaid 

hoopis suurendas seda (Schulz, Glaser, 2012). 
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Stabiliseerunud orgaanilise süsiniku sisaldust on seda suurem mida suurem on C:N suhe 

(Schulz et al., 2013), mida saab tõsta biosöe lisamisega. Schulz ja Glaser (2012) tulemused 

näitavad, et biosüsi stabiliseerib komposti labiilset orgaanilist ainet. Schulz et al. (2013) 

uuringus oli C sidumine parem liiv-savi muldadel kui liivmuldadel, mis on vastuolus üldisele 

arusaamisele, et C sidumine orgaanika lisamisel (näiteks kompost biosöega) on suurem 

madalama esialgse orgaanilise C sisaldusega muldadel. Samas katses nitraatide sisaldus 

vähenes, kuna taimed kasutasid selle ära. Samas nitrifikatsioonile mõjus biosüsi negatiivselt. 

Kuigi biosöe sisaldus tõstab mikrobioloogilist aktiivsust mullas, siis mulla niiskuse sisalduse 

suurenemisel võib õhustus halveneda.  

 

Siiani teatakse biosütt kui mullaviljakuse parandajat ning taimede kasvu soodustajat. Parimaid 

tulemusi on saadud juhul kui biosüsi on mulda viidud koos kompostiga. pH tõus parandab 

toitainete kättesaadavust (eriti fosfori), mineralisatsiooni ning toitainete ringet (eriti 

lämmastiku ja aluseliste katioonide nagu Ca2+, Mg2+ ja K+ ringet) (Schulz, Glaser, 2012). 

Happeliste muldade pH suurenemine ongi paljudel juhtudel põhjuseks, miks biosöe 

muldaviimisel kultuuride saagikus tõuseb (Jeffrey et al., 2011).  

 

Biosöe katioonide neelamismahutavus on enamasti suurem kui mullal ning see suureneb 

mullas aja jooksul veelgi (Glaser et al., 2002). Seetõttu püsivad toitained kauem taimede 

juurte juures ning taimed saavad neid paremini omastada (Steiner et al., 2008a). Võrreldes 

orgaanilise ainega on biosöe katioonide neelamismahutavus väiksem. Biosöe oksüdeerumine 

mullas (aeglane) ja kompostimisel (kiire) tõstab biosöe pinna hapniku ja süsiniku suhet ning 

seeläbi katioonide neelamismahutavust. Määravam sealjuures on abiootiline oksüdeerumine 

läbi tugevate hapete nagu lämmastik- ja väävelhape. Väiksema tähtsusega, kuid mitte 

välistatav on bioloogiline oksüdatsioon, sest biosöe stabiilne struktuur ei ole mikroobidele 

lagundatav, vähemalt mitte lühiajaliselt. 

 

Schulz ja Glaser (2012) katse näitas, et komposti ja biosöe segu suurendas mulla toitainete 

sisaldust ja katioonide neelamismahutavust. Näitajate paranemist kajastas taimede 

intensiivsem kasv ja biomassi suurenemine. Võib järeldad, et taimedele olid toitained 

paremini kättesaadavad ning ka pH oli mullas tõusnud. Samas ei suurenenud toitainete 

sisaldus ja katioonide neelamismahtuvus pärast esimest saagikoristust. 
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Suured biosöe kogused troopilise kliima ja mullastiku tingimustes on näidanud taimede poolt 

suuremat P, K, Ca, Zn ja Cu omastamist (Lehmann, Rondon, 2006). Schulz ja Glaser (2012) 

katses kasvas kaaliumi kättesaadavus taimedele, kuid teiste katioonide saadavust biosöe 

lisamine ei mõjutanud (Schulz, Glaser, 2012). Osad katsed on näidanud, et kompostimise 

käigus suurenes biosöe katioonide neelamismahutavus, kuid samas vähenes taimede poolt 

omastatava Ca sisaldus mullas (Prost et al., 2012). 

 

 

1.3.3. Biosöe ja komposti koosmõju saagikusele 

 
Biosöe koostoime orgaaniliste ainetega aitab moodustada orgaanilis-mineraalseid komplekse, 

mis tekivad tänu mulla fauna bioloogilise aktiivsuse kasvule (Glaser et al., 2003). Seni tehtud 

katsed viitavad biosöe võimele tõsta saagikust, kuna paraneb mulla kvaliteet. Jefferi et al. 

(2011) läbi viidud metaanalüüs hõlmas 16 katset biosöe otse mulda viimisel. Kokku kasutati 

nendes katsetes 177 erinevat varianti (biosöe erinevad normid, erinevatel kultuuridel) biosöe 

mõju uurimiseks saagikusele. Analüüs näitas, et saagikus oli biosöega variantides keskmiselt 

10% suurem ning ainult üks variant näitas taime kasvu negatiivset tulemit. Samas näitasid 

mitmed uuringud, et biosüsi ei mõjuta taimede kasvu üldse. Sellist väikest saagikuse kasvu 

põhjendati biosöe kõikuva kvaliteedi ning lähtematerjali erinevusega (Schulz et al., 2013). 

Põhjuseks peeti ka seda, et biosüsi ise ei rikasta mulda toitainetega ning tõusnud C:N suhe 

põhjustas hoopis lämmastiku immobilisatsioon (Lehmann et al., 2003).  

 

Schulz ja Glaser (2012) viisid läbi eksperimendi biosöe ja komposti koosmõju kohta, mis 

kestis kaks aastat. Kombinatsioon biosöe ja kompostiga näitas taimede paremat kasvu ning 

paremat C sidumist, kuid N ja P sisaldus ei muutunud. Schulz et al. (2013) katses kaeraga 

leiti, et taimede kasvu, vilja suurust ja saagikust suurendab peamiselt kogu orgaanilise aine 

sisaldus (Ctot). Selle üheks põhjuseks võib olla see, et biosöe ja komposti seguga kogu 

orgaanilise aine sisalduse suurendamine tõstab mulla eripinda, mis stimuleerib 

mikrobioloogilist aktiivsust ning muudab mikroelemendid immobiliseerumise tõttu ajutiselt 

taimedele kättesaamatuks. Hiljem mulla orgaanilise aine mineraliseerumisel ja 

mikroorganismide suremisel mikrotoitained vabanevad, põhjustades taimede paremat kasvu. 

Taimede kasvu suurenemist on täheldatud ka teistes katsetes. Näiteks Glaser et al. (2002) 

katses suurenes taimede kasv peale biosöe suure normi (133 Mg ha-1) lisamist lausa 324%. 
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Vaccari et al. (2011) uuring näitas kõva nisu 40% saagitõusu, juhul kui suurendati ka biosöe 

kogust (30-50 Mg ha-1). Samas ei suurenenud redise kogused Chan et al. (2007) katses, kus 

oli kasutusel suur biosöe kogus (100 Mg ha-1). Schulz et al. (2014) läbiviidud katse kaeraga 

tõestas, et väike biosöe kogus (10-250 mg ha-1 20 cm-1) ei mõjuta taimede kasvu ega viljakust 

liivastel ja savistel muldadel. Seega võib väita, et biosöe ja komposti segu taimede kasvule 

oleneb suuresti kasvatavast taimeliigist, mullatüübist ning biosöe kontsentratsioonist 

kompostis.  

 

 

1.3.4. Biosöe ja komposti koosmõju kasvuhoonegaaside eraldumisele 

 

Kasvuhoonegaasid on soojuskiirgust neelavad gaasid, mis suurendavad kasvuhooneefekti - 

ülemaailmset soojenemist. Peamised kasvuhooneefekti põhjustavad gaasid on: süsinikdioksiid 

(CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid (N2O) ja fluoreeritud gaasid (Eesti Vabariigi 

Keskkonnaministeerium, 2014). Põllumajandustegevusega kaasneb nii kaudne kui ka otsene 

lämmastiku (N) ringe intensiivistumine, mis toob kaasa suurenenud kasvuhoonegaaside 

emissiooni (nt. N2O) atmosfääri (Suddick, Six, 2013). Suurenenud N2O eraldumine on 

tingitud fossiilsete kütuste ulatuslikumast kasutamisest, sünteetiliste ja orgaaniliste 

lämmastikväetiste kasutamisest ning biomassi põletamise tagajärjel (Robertson et al., 2000).  

 

Põllumajandustegevus moodustab umbes 47% (NH4) ja 58% (N2O) kogust inimtekkelisest 

kasvuhoonegaaside emissioonist ning aastatega suureneb lämmastikväetiste kasutamine ja 

sõnniku tootmine veelgi. Nii globaalselt kui ka lokaalselt on põllumajandusjäätmete (sh 

sõnniku) kogus kasvav, kuid jäätmete teke on kontsentreeritud piirkonniti ja selle laotamiseks 

vajalik pind sageli ebapiisav. Hinnanguliselt kasvab N2O eraldumine aastaks 2030 35-60% 

(Smith et al., 2007). Troposfääri eraldub NO mullast umbes 10% ning fossiilsete kütuste 

põletamisest rohkem kui 60% (Ehhalt et al., 2001). CO2 emissiooni põllumuldadest loetakse 

maakasutusest ja metsandusest tulevate heitkoguste hulka. 2000. aasta seisuga eraldus 

põllumajandusmuldadest vähem kui 1% kogust inimtekkelisest CO2 emissioonist (Smith et 

al., 2007). 

 

Orgaaniliste jäätmete kompostimine on laialt kasutatud viis jäätmete stabiliseerimiseks. 

Kompostimisega kaasneb alati ka kasvuhoonegaaside emissioon, kuid tagades õiged protsessi 
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tingimused on võimalik gaaside emissiooni minimeerida (Park et al., 2011). CH4 ja N2O 

emissiooni saab vältida piisava O2 tagamise ja niiskuse kontrollimisega.  

 

Potentsiaalseks kliimamuutuste leevendajaks on soovitatud lisada mulda biosütt (Lehmann, 

Joseph, 2009), kuid väheste uuringute tõttu ei osata öelda kui palju ja milliste protsessidega 

heitkoguseid vähendatakse. Orgaaniliste jäätmete pürolüüs vähendab kasvuhoone gaaside 

emissiooni atmosfääri nulli lähedale. Orgaaniliste jäätmete viimisel tavapäraselt pinnasesse 

või selle kompostimise tulemusel laguneb orgaaniline aine hapniku juuresolekul CO2 ja veeks 

ning hapniku puudumisel metaaniks, paisates seetõttu õhku kasvuhoonegaase. Biosüsi on 

väga vastupidav mikrobioloogilistele ja füüsikalis-keemilistele protsessidele, kuid laguneb 

lõpuks siiski ning paiskab atmosfääri süsihappegaasi. Samas on see protsess väga pikaajaline 

võrreldes teiste orgaaniliste ühenditega (Lehmann, 2007). 

 

N2O neelab soojust süsihappegaasist 298 korda tõhusamalt, kuid samas on dilämmastikoksiidi 

heitkogused mitme suurusjärgu võrra madalamad (Forster et al., 2007). NO ja N2O 

eraldumine mullast on tingitud nitrifikatsioonist ja denitrifikatsioonist, mis on olulised lülid 

lämmastikuringel mullas (Ehhalt et al., 2001). Nitrifikatsioon on ammoniaagi bioloogiline 

kaheetapiline oksüdeerumine hapniku osalusel nitritiks ja nitraadiks. Protsessi viivad läbi 

nitrifitseerijad bakterid. Denitrifikatsiooni on anaeroobne protsess, mille käigus 

denitrifitseerijad bakterid redutseerivad nitraadid või nitritid järk-järgult gaasilisteks 

ühenditeks (N2O või N2) ning oksüdeeritakse orgaaniline aine. Bakterid saavad energiat 

orgaanilise aine lagunemisest, mis toimub nitraadi redutseerimise kaasabil (Olli, 2010).  

 

Biosöe mulda lisamisel koos orgaaniliste jäätmetega võib vähendad kasvuhoonegaaside 

emissiooni atmosfääri (Lehmann, 2007). N2O emissiooni vähendamine biosöe toimel on vähe 

uuritud, kuid peamised hüpoteesid (tabel 7) millistel protsessidel see võiks toimida on 

järgmised:  

 

 Biosüsi sisaldab mikroorganismidele inhibeerivaid ühendeid, mis vähendavad NO3- ja 

N2O teket.  

 Biosüsi soodustab NH3 teket ning kohest adsorptsiooni (välispinnale kinnituma). 

 Vähendab mineraalse lämmastiku kättesaadavust, seega ka substraadi kättesaadavust 

nitrifikatsiooni denitrifikatsiooni protsessile, mille tulemusel väheneb N2O emissioon. 
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 pH tõus vähendab N2O:N2 suhet. Simek ja Cooper (2002) väitsid, et 

lämmastikugaaside (N2O, NO ja N2) emissioon on väiksem happelistes muldades 

võrreldes neutraalsete või nõrgalt aluseliste muldadega. Lisaks tekib 

denitrifikatsiooniprotsessis vähem N2O aluselises mullas ning väheneb seega N2O:N2 

suhe.  

 Suurendab mulla õhustatust, seeläbi vähendades ka denitrifikatsiooniprotsessi. 

 N2O otsene adsorptsioon.  

 

 

Tabel 7. Võimalikud protsessid/mehhanismid, mis võivad vähendavad  N2O emissiooni 

erinevate autorite andmetel 

 

Autor, aasta 
Mikro-

bioloogiline 
tegevus 

NH3 
moodustumine 
+ adsorptsioon 

N 
immobilisatsioon 

  

pH 
muutus 

Pinnase 
parem 

aeratsioon 
Abiootilised 
protsessid 

 
Biootilised 
protsessid 

Elektrostaatiline 
protsess 

Füüsikalised 
tegurid 

Ameloot et 
al., (2013)   x   x x 

Augustenborg 
et al., (2012)   o    x 

Case et al., 
(2012)    x x o o 

Kammann et 
al., (2012)   x  x x o 

Rogovska et 
al., (2011)       x 

Singh et al., 
(2010)   x   x  

Spokas, 
Reicosky 
(2009) 

x       

Stewart et al., 
(2012) o  x  x x x 

Taghizaden 
Toosi et al., 
(2011) 

x x x     

Van Zwieten 
et al., (2010)      x x 

Yanai et al., 
(2007)      o x 

Zeng et al., 
(2012)   o  x x  

X = tõenäoline protsess/mehhanism 
O = vähetõenäoline protsess/mehhanism 
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Nelissen et al. (2014) katsed mineraalse lämmastikuväetisega näitasid, et biosöe sisestamisel 

mulda vähenes N2O ja NO emissioon atmosfääri vastavalt 52-84% ja 47-67%. Kamman et al. 

(2012) poolt läbiviidud katse biosöe ja mullaga näitas märkimisväärset N2O eraldumise 

vähenemist. Sama teatas ka Yanai et al. (2007), väites, et N2O emissioon vähenes 89% võrra. 

Niivõrd suur biosöe kasulik mõju on seletatava sellega, et vähenes lämmastiku ühendite 

kättesaadavus denitrifitseerivatele bakteritele, kuna biosüsi suudab efektiivselt adsorbeerida 

lisaks ammoniaagile ka nitraatiooni. Wang et al. 2013 näitas oma katsetes sealäga 

kompostimisel, et biosöe sisestamisel mulda vähenes nii NO2
- -N kontsentratsioon kui ka N2O 

emissioon võrreldes teise kompostiga, milles ei olnud biosütt. Selle peamiseks põhjuseks oli 

denitrifitseerivate bakterite rohkus mullas, mille tulemus oli efektiivne 

denitrifikatsiooniprotsess. 

 

Steiner et al. (2010) kompostis allapanuga linnusõnnikut biosöega. Tulemused näitasid, et 

biosöega variandis kõrgel temperatuuril muutusid pH ja niiskuse sisaldused ning CO2 

eraldumine suurenes. Biosöega variantides vähenes N kaod ning NH3 ja H2S emissioon.  

Kui N2O emissiooni osas on arvukad uurimistulemused näidanud biosöe vähendavat mõju 

(Spokas et al., 2009; Spokas, Reicosky, 2009; Singh et al., 2010), siis CO2 osas on erinevate 

uurimistöödega jõutud nii emissiooni vähendavate tulemusteni (Spokas et al., 2009; van 

Zwieten et al., 2010) kui ka neutraalse või suurendava mõjuni (Steiner et al., 2008b; Spokas, 

Reicosky, 2009; van Zwieten et al., 2010). Biosöe CO2 emissiooni suurendav mõju selle 

lisamise algfaasis võib olla põhjustatud biosöe koostises olevast labiilsest süsinikust, mis on 

mikroorganismidele toiduallikaks, biosöe pinnal olevate anorgaaniliste süsinikuühendite 

(karbonaatide) abiootilise lagundamise tulemusel või priming effectist (biosöe esile kutsutud 

mitte biosöe orgaanilise aine kiirendatud lagundamine).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Kompostikatsed 

 

Biosöe ja hobusesõnniku kooskompostimise katsed toimusid Eesti Maaülikooli, metsandus- ja 

maaehitusinstituudi veemajanduse osakonna katselaboris. Olemasoleva nelja 

katsekompostriga (joonis 2) oli võimalik teostada katsed kahes korduses, korduste arvu 

suurendamiseks korrati katset ajas. Esimene katse TC II (Trummel Compost/Char II) toimus 

ajavahemikul 16.12.2013-19.02.2014 ehk 66 päeva. Teine katse TC III (Trummel 

Compost/Char III) toimus vahemikul 14.01.2014-19.03.2014 ehk 65 päeva.  

 

 

Joonis 2. Katsekompostrid 

 

 

Mõlema katse puhul (tabel 8, 9) oli lähtematerjaliks turba allapanuga hobusesõnnik, mis toodi 

Nõo hobusekasvatusest. Välistati saepuru allapanu. Katses kasutatud biosöe omadused on 

toodud tabelis 10. Koostöös Taani Tehnikaülikooliga kasutati trummelkompostrites Taanist 

pärit (Skogan Col) kasepuidust biosütt, mille fraktsiooniline koostis on ära toodud joonisel 3. 

Biosütt lisati 10% lähtematerjali kuivainesisaldusest. Lähtematerjali kuivaine määrati 

kohapealt sõnnikuhunnikust võetud keskmise proovi alusel kuumutuskaalu abil kolmes 

korduses. Keskmiseks hobusesõnniku niiskuseks TC II korral saadi 26,5% ning TC III puhul 

26,7%.  
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Tabel  8. Trummelkompostrite TC II  katsevariandid 

 

Katsevariant 
Komposti 

lähtematerjal 

Süsi, % 
lähtematerjali 

kuivainest 

Komposti 
kogus 

trumlis, kg 

Kuivaine, 
% 

C/N suhe 

Komposter 1 
(K1) 

turba allapanuga 
hobusesõnnik 

- 63,48 26,6 33,2 

Komposter 2 
(K2) 

turba allapanuga 
hobusesõnnik 

10 65,46 27,7 35,0 

Komposter 3 
(K3) 

turba allapanuga 
hobusesõnnik 

- 63,48 27,2 31,7 

Komposter 4 
(K4) 

turba allapanuga 
hobusesõnnik 

10 64,89 27,4 36,6 

 

 

Tabel 9. Trummelkompostrite TC III  katsevariandid 

 

Katsevariant 
Komposti 

lähtematerjal 

Süsi, % 
lähtematerjali 

kuivainest 

Komposti 
kogus 

trumlis, kg 

Kuivaine, 
% 

C/N suhe 

Komposter 1 
(K1) 

turba allapanuga 
hobusesõnnik 

- 63,5 29,7 28,9 

Komposter 2 
(K2) 

turba allapanuga 
hobusesõnnik 

10 65,2 30,5 31,6 

Komposter 3 
(K3) 

turba allapanuga 
hobusesõnnik 

- 63,5 29,0 29,4 

Komposter 4 
(K4) 

turba allapanuga 
hobusesõnnik 

10 65,2 31,5 32,6 

 

 

Tabel 10. Katses kasutatud biosöe omadused  

 

Päritolu 
Lähte- 

materjal 
Tootmis-

tingimused 
pH 

(H2O) 

C, 
% 

N, 
% 

C:N 
Eripind, 

m2 g-1 
Püld 
% 

Küld 
% 

Caüld, 
% 

Mgüld, 
% 

Taani, 
Skogan 

Col 
kasepuit

Kiire 
pürolüüs, 
500 °C 

8.39 84.0 0.5 175 193,154 0,03 0,26 0,55 0,06 
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Joonis 3. TC II ja TC III katses kasutatava biosöe fraktsiooniline koostis. 

 

 

Nii TC II kui ka TC III katsevariandid ning katse kulg olid identsed, mis tagas katse kui 

korduse käsitlemise ajas. Mõlemas katses olid kompostrites 1 (K1) ja 3 (K3) biosöeta 

variandid ning kompostrites 2 (K2) ja 4 (K4) biosöega variandid. Kokku ühe variandi kordusi 

oli 2 (kompostrit) x 2 (katset ajas). Hobusesõnnik sorteeriti, purustati ja segati homogeensuse 

saavutamiseks segumasinaga. K2-le ja K4-le lisati biosüsi segamise käigus. Kompostrid 

täideti materjaliga ligikaudu sama kaaluni (tabel 8, 9). Peale täitmist võeti igast kompostrist 

proovid keemilisteks analüüsideks ja kuivaine määramiseks. Temperatuuri mõõdeti kogu 

katse vältel iga kompostri keskelt ning servast ja andmed salvestati temperatuuri loggeritega 

Delta OHM HD207-1.  

 

 

2.1.1. Proovide kogumine ja keemilised analüüsid 

 

Proovid kuivaine (KA) määramiseks võeti katse esimeses pooles mitu korda nädalas ning 

hiljem üks kord nädalas, et vajadusel materjali niisutada. Proovid keemilisteks analüüsideks 

võeti katse alguses ning katse lõpus. Igast kompostrist võeti 6 alamproovi erinevast kohast ja 

sügavuselt ning segati kausis ühtlaselt läbi keskmiseks prooviks. Iga kompostri kohta võeti 

keskmisest proovist kaks proovi analüüsimiseks märgistatud kuupäeva ning variandi 

numbriga kotti.  

 

Kuivaine määramiseks hoiti proove termostaadis 105oC juures konstantse kaalu 

saavutamiseks (umbes 24 h). Keemiliste analüüside teostamiseks õhkkuivad proovid 

peenestati kuulveskis Retsch. Proovidest määrati kogu süsiniku (Cüld) ja lämmastiku (Nüld)  
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sisaldus ning lahustuva süsiniku (DOC) ja lämmastiku (DON) sisaldus elementanalüsaatoriga 

Elementar Vario Max CNS. Cüld, Nüld analüüside tegemiseks kasutati õhkkuiva proovi. DOC 

ja DON analüüsiks valmistati lahus proovi ja destilleeritud vee suhtega 1:12 (kuivaine 

kaal:maht). Proovid asetati kaheks tunniks loksutisse, seejärel proovid tsentrifuugiti 6500 

pööret 15-25 minutit (katse alguse proovid kauem ja katse lõpu proovid lühema 

ajaperioodiga). Tsentrifuugitud proovid filtreeriti läbi 0,45 μm avadega klaasmembraafiltri 

katseklaasidesse analüüsimiseks. DOC ja DON analüüsitulemused saadi mg l-1 kohta, mis 

vastavalt analüüsiks võetud proovi kogusele arvutati ümber g kg-1 komposti kohta. pH määrati 

destilleeritud vee ja proovi leotisest 1:12 suhtega pärast ühte tundi loksutis olemist.  

 

 

2.1.2. Kasvuhoonegaaside kogumine ning määramine 

 

Gaasid koguti suletud kambri meetodiga (joonis 4) iga kompostri kohta kaks kordust. 

Õhukindlad kambrid, mahuga 3,70 l olid varustatud kaanel kummiseptikuga, läbi mille toimus 

nõela abil gaaside kogumine vakumeeritud klaaspudelitesse. Kambrid asetati 5 cm sügavusele 

komposti massi sisse. Esimese 10 katsepäeva jooksul (kuni termofiilse faasi lõppema 

hakkamiseni) koguti gaasiproovid üle ühe päeva. Seejärel koguti proovid iga kahe päeva 

tagant kuni kompostrid tühjendati järelvalmimiseks vannidesse. Gaaside kogumine jätkus üks 

kord nädalas kuni katse lõpuni. 

 

 

 

Joonis 4. Õhukindlad kambrid gaaside kogumiseks 
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Proovid koguti 15 minutiste vahedega kolmest punktist (15, 30 ja 45 minutit), et arvutada 

gaaside emissioon. Gaasiproovidest  määrati CO2, N2O ja CH4 kontsentratsioonid 

gaaskromatograafiga Shimadzu GC-2014, Tartu Ülikooli, Ökoloogia- ja Maateaduste 

Instituudi, Geograafia osakonnas.  

 

 

Emissiooni arvutamiseks kasutati valemit: 

ppmAtTR

ffffcVPM
r CHONCO ****

****10**** 4321
6

4;2;2


  

 

rCO2; N2O;CH4 = gaaside emissioon (μg (C või N) m-2 h-1) 

M = molaarmass (g/mol) 

P = gaasirõhk (Pa) 

∆c = gaasi kontsentratsiooni suurenemine (ppm) 

V = Gaasi kogumiskambri ruumala (m3) 

f1 = dilämmastikoksiidi lämmastikuks konverteerimise tegur 

f2 = pindala konverteerimise tegur  

f3 = 1 tunni gaasi kogumise konverteerimise tegur 

f4 = parandustegur gaasi kogumiskambrist gaasi mõõtmise jaoks 

R = universaalne gaasikonstant (m3Pa K-1mol-1) 

T = temperatuur (K) 

A = gaasi kogumiskambri pindala (m2) 

t = gaasi kogumise aeg (h) 

 

 

Temperatuuri dünaamika kirjeldamiseks analüüsiti mõlemat katset ja ka variante (K1 ja K3 

biosöeta, K2 ja K4 biosöega) eraldi, kuna temperatuuri muutused kompostimisperioodil olid 

katsete vältel erinevad. Komposti pH, C ja N sisaldust ning kasvuhoonegaaside emissiooni 

analüüsiti pannes kokku kahe katse (TCII ja TCIII) tulemused koos.  

 

Andmeid töödeldi statistikaprogrammiga R version 3.0.3 (R Core Team, 2013). Variantide 

vahelise usutavuse hindamiseks teostati mitmefaktoriline dispersioonanalüüs. Kasutati post 

hoc paariviisilist võrdlust t-testi lisapaketiga multcomp (Hothorn et al., 2008).  
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3. UURIMISTÖÖ TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1. Temperatuur 

 

Temperatuuri muutused TCII ja TCIII katse kompostimisperioodil olid erinevad - katsed 

jõudsid kompostimisfaasidesse erinevatel aegadel. Seega vaadeldakse kahe katse temperatuuri 

dünaamikat eraldi (joonis 5). Kuigi temperatuurimuutused olid erinevad, saab mõlema katse 

puhul siiski eristada sarnast temperatuuri dünaamikat jahtumis- ja valmimisfaasis.  

 

 

Joonis 5. Kahe katse (TCII ja TCIII) temperatuuri (°C) dünaamika kompostimisperioodi 

jooksul erinevate variantide (biosöeta, biosöega) vahel. 
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Kui katse TCII toetab Fischer ja Glaser (2012) uurimustöö tulemusi, kus täheldati biosöega 

variantide pisut kiiremat temperatuuri kasvu termofiilsesse faasi, siis katse TCIII seda 

mõlema biosöega variandi puhul ei kinnita. TCIII puhul toimub temperatuuri kiirem kasv 

variantide K1 (biosöeta) ja K4 (biosöega) puhul ning variantide K2 ja K3 puhul on 

temperatuuri tõus sarnane. Samas jõudsid neljast biosöega (TCII ja TCIII) variandist kolm 

kiiremini termofiilsesse faasi kui biosöeta variandid, seega on selge mõju biosöel 

kompostimise kiirendamisel olemas.  

 

Kuigi katsete kõik variandid ei näita biosöega kompostrite (K2, K4) kiiremat temperatuuri 

tõusu, siis võime näha, et kõikide biosöega variantide temperatuur läheb biosöega variantidest 

pisut kõrgemale (joonis 6). Biosöega kompostis tõusis temperatuur termofiilses faasis nii TCII 

kui ka TCIII puhul 62±1°C-n, kuid biosöeta variantide maksimaalne temperatuur oli 59±1°C. 

Kõrgem temperatuur viitab asjaolule, et kompostimine toimus biosöega variantides 

intensiivsemalt.  

 

 

Joonis 6. Temperatuuri (°C) tõus ja langus kahe katse (TCII, TCIII) ning erinevate variantide 

(biosöeta, biosöega) vahel. 

 

 



 

39 

 

Katsete erinevad variandid jõuavad termofiilsesse faasi peaaegu samal ajal, ent TCIII puhul 

hakkab komposti temperatuur kiiremini alanema. Seda võib selgitada ruumi temperatuuriga 

(joonis 7). Kui TCII puhul jäi ruumi temperatuur kompostimise termofiilses perioodis 

vahemiku 12-17°C, siis TCIII puhul olid ruumi temperatuurid madalamad, vahemikus 9-

11°C. Temperatuuri erinevused olid tingitud välisõhu temperatuurist, mis oli TCIII puhul 

oluliselt madalam, kui TCII puhul.  

 

 

Joonis 7. Ruumi temperatuuri (°C) muutus kompostimisperioodi jooksul vaadelduna kahte 

katset (TCII, TCIII) eraldi. 

 

 

3.2. Komposti pH 

 

Materjali kompostimise soodsaks vahemikuks peetakse pH-d 5,5-8,0 (Diaz, Savage, 2003). 

Nii biosöega kui ka biosöeta variantide pH väärtused jäid sobivasse vahemikku, olles katse 

alguses 7-7,3  ja katse lõpus 5,8-6,6. Katse alguses olid pH väärtused mõlema variandi puhul 

samad (joonis 8). Katse lõpus on variantide vahel statistiline erinevus olemas, ehk 

kontrollvariandi pH langes madalamale kui biosöega variandis. Sarnase tulemuse sai ka 

Steiner et al., (2010) oma katses, kus biosöega variantides langes pH vähem, kui biosöeta 

variantides. Kompostimise käigus langes mõlema variandi pH keskmiselt ühe ühiku võrra, 

mis on kompostimisele omapärane, kuna kompostis olevate bakterite elutegevuse 

lagusaaduste hulgas on palju orgaanilisi happeid.  
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Joonis 8. Komposti pH väärtuse muutus võrrelduna katse algust ja lõppu kahe variandi 

(kontroll, HS+biosüsi) vahel. Tähed a, b, c joonisel näitavad statistiliselt usutavat erinevust 

(p<0,05) nii katsevariantide kui ka katse alguse ja lõpu vahel. 

 

 

Biosöe ja orgaaniliste jäätmete kooskompostimisel vähenes lõpp-produkti pH mõnevõrra 

vähem kontrollvariandist, kuid pH jäi ikkagi nõrgalt happeliseks (pH 6,4). Samas võib pH 

jällegi tõusta selle viimisel mulda. Biosüsi ei allu kuigi lihtsalt bioloogilisele lagunemisele 

(Steiner et al. 2010) ning laguneb mullas vähehaaval olles heaks stabiilse orgaanilise aine 

allikaks (Glaser, Birk, 2011). Samas võib lagunemise käigus biosüsi jällegi tõsta mulla pH-d 

(Schulz, Glaser, 2012). Mulla pH tõus suurendab toitainete kättesaadavust taimedele 

(Lehmann et al., 2003), mis ongi paljudel juhtudel põhjuseks, miks biosöe muldaviimisel 

kultuuride saagikus tõuseb (Jeffrey et al., 2011). Antud arutelu väljub käesoleva töö 

eesmärkidest ning on mõeldud edasisteks uuringuteks.  

 

 

3.3. Komposti  C ja N sisaldused 

 

Aeroobsel kompostimisel peab C:N suhe jääma vahemiku 20–40:1 (Buckley, 2014) ning 

antud katse puhul see sobivasse vahemiku ka jääb (joonis 9). Variantide alguste vahel on 

olemas statistiline usutavus (p<0,0004). Biosöeta variandi C:N suhe oli katse alguses 31:1 

ning katse lõpuks 17:1. Samas biosöega variandi C:N suhe oli kohe katse alguses suurem 

(34:1) kui biosöeta variandi puhul. Biosöega variandi C:N suhe oli ka katse lõpus suurem 
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kontrollvariandist (23:1). See on tingitud asjaolust, et katses kasutatava biosöe kõrge C:N 

suhe (175:1) tõstis biosöega variandi C:N suhet. Tulemustest on näha, et C:N suhe väheneb 

statistiliselt usutavalt mõlema variandi puhul (p<0,0004). See on kompostimisele iseloomulik, 

kuna kompostis olevad bakterid tarbivad süsiniku ära umbes 30 korda kiiremini kui 

lämmastikku.  

 

 

Joonis 9. C:N suhte muutus võrrelduna katse algust ja lõppu kahe variandi (kontroll, 

HS+biosüsi) vahel. Tähed a, b, c, d joonisel näitavad statistiliselt usutavat erinevust (p<0,05) 

nii katsevariantide kui ka katse alguse ja lõpu vahel. 

 

 

Kompostimise lõpus on biosöega variandil suurem C:N suhe ning vastava lõpp-produkti 

kasutamisel põllumajanduses suurendab mulla süsiniku sisaldust. Samas biosöeta variandi 

sisestamisel mulda suurendatakse mulla lämmastiku sisaldust mõnevõrra rohkem. Siiski on 

biosöega valmiskomposti viimisel mulda eesmärk parandada toitainete sidumist mullas 

(Schulz, Glaser, 2012). Biosöega komposti sisestamine mulda koos lämmastikväetistega võib 

omada suuremat efektiivsust kuna vähendab viimase kättesaadavust nitrifikatsiooni 

denitrifikatsiooni protsessile, mille tulemusel väheneb N2O või N2 emissioon (Lehmann, 

2007). Seega on ka lämmastiku kadu väiksem.  

 

 Katse alguses oli kontroll- ja biosöega variandi üldsüsiniku (Cüld) sisalduses oluline erinevus 

(joonis 10), mis tõestab, et biosöe lisamine komposti suurendas süsiniku osakaalu. Biosöega 

variandis oli Cüld sisaldus usutavalt suurem ka katse lõpus. Saadud tulemus on oodatav, kuna 
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biosüsi ise on süsinikurikas ja stabiilne materjal (Verheijen et al., 2010) ning seega muudab 

kogu segu süsiniku sisaldust. Võrreldes Cüld sisalduse muutust variantide alguses ja lõpus, siis 

statistiline erinevus neil puudub. Kui kontrollvariandi lõpuks Cüld osakaal vähenes, siis 

biosöega variandi lõpuks oli see jäänud samale tasemele. 

 

 

Joonis 10. Komposti üldsüsiniku sisalduse (%) muutus võrrelduna katse algust ja lõppu kahe 

variandi (kontroll, HS+biosüsi) vahel. Tähed a, b joonisel näitavad statistiliselt usutavat 

erinevust (p<0,05) nii katsevariantide kui ka katse alguse ja lõpu vahel. 

 

 

Joonisel 11 on toodud lahustunud orgaanilise süsiniku (DOC) sisaldus kontrollvariandi ja  

biosöega kompostis nii katse alguses kui ka lõpus. DOC sisaldus kompostimise alguses sõltub 

lähtematerjalist. Käesoleva katse alguses oli DOC sisaldus biosöega- ja kontrollvariandis 

ühesugune. Kompostimise lõpuks oli mõlema variandi DOC sisaldus vähenenud, mis on 

tüüpiline aeroobsele kompostimisele. Sarnased tulemused tulid välja ka Steiner et al. (2010) 

kompostimiskatses linnusõnniku ja biosöega, kus labiilse süsiniku tarve püsis kõrge. Samas ei 

erinenud kummagi variandi katse lõpus DOC sisaldused teineteisest. Keskmiselt vähenes 

DOC sisaldus katse kontrollvariandis u. 500 g kg-1  ning biosöega variandis u. 450 g kg-1. 

Biosöe lisamine ei mõjutanud statistiliselt usutavalt DOC sisaldust, mis ei ühildu H. Schulz ja 

B. Glaser (2012) tulemustega, kus leiti, et biosüsi stabiliseerib komposti labiilset orgaanilist 

ainet.  
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Joonis 11. Komposti lahustunud orgaanilise süsiniku sisalduse (g kg-1) muutus võrrelduna 

katse algust ja lõppu kahe variandi (kontroll, HS+biosüsi) vahel. Tähed a, b joonisel näitavad 

statistiliselt usutavat erinevust (p<0,05) nii katsevariantide kui ka katse alguse ja lõpu vahel. 

 

 

Katse alguses on üldlämmastiku (Nüld) osakaal nii kontroll- kui ka biosöega variandis sama 

(joonis 12). Nüld sisaldus tõusis katse lõpuks võrreldes algusega usutavalt mõlemas 

katsevariandis (p<0,001), kuid Nüld osakaal tõusis biosöega variandis vähem kui 

kontrollvariandis. Nüld osakaal võis suureneda põhjusel, et üldsüsiniku sisaldus vähenes, kuna 

orgaaniline aine muundati mikroorganismide toimel süsihappegaasiks ja veeks. Nüld osakaalu 

mõnevõrra väiksem suurenemine biosöega variandis võib olla tingitus sellest, et kas lagundati 

vähem orgaanilist süsiniku või lendus lämmastikku atmosfääri rohkem. Joonisel 12 on välja 

toodud N2O summaarne emissioon kontrollkatse ja biosöega komposti vahel, kust on näha, et 

biosöega variandis oli N2O emissioon väiksem kui kontrollkatses. Samas võis lämmastik 

lenduda molekulaarse lämmastikuna (N2), viidates asjaolule, et denitrifikatsiooniprotsess oli 

efektiivne. Wang et al. (2013) oma katses sealäga kompostimisel biosöega järeldas samuti, et 

biosöe sisestamine mulda tõstis denitrifikatsiooni efektiivsust mullas. Selle eeldavaks 

põhjuseks oli denitrifitseerivate bakterite rohkus mullas. Samas leidis Schulz et al. (2013) 

oma uuringus, et biosöe sisestamine mulda pärssis nitrifikatsiooniprotsessi, kuna biosüsi seob 

rohkem vett ja muudab keskkonna anaeroobseks (hapniku lahustumine on halvem). Samas ei 

saa seda olemasolevas katses väita kuna niiskuse sisaldus oli katsete lõpus biosöega variantide 

puhul madalam (tabel 11). Madalam niiskuse sisaldus võis olla tingitud biosöe tüübist. Katses 
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kasutatud biosüsi oli toodetud aeglase pürolüüsi meetodil, mis on reeglina hüdrofoobsete 

omadustega (Sohi et al., 2010) ning seega võis vett endaga vähem siduda. Suurem kuivaine 

sisaldus soodustab komposti õhustamist ning seega võis biosöega variantides olla 

nitrifikatsiooniprotsess hoopis efektiivsem kontrollvariandist. Nitrifikatsiooniprotsessis 

moodustunud nitraatlämmastik (NO3
-1) muundatakse heterotroofsete bakterite toimel 

denitrifikatsiooniprotsessis vabaks lämmastikuks (N2), vähendades seeläbi lämmastiku 

sisaldust (Schulz et al., 2013). Samas vajab denitrifikatsioon hapnikuvaba keskkonda, mis 

võis teatud komposti piirkonnas ikkagi olla. Lämmastiku osakaalu suurenemine olemasolevas 

töös pole täielikult selge ning vajab edaspidist uurimist.  

 

 

Joonis 12. Komposti üldlämmastiku sisalduse (%) muutus võrrelduna katse algust ja lõppu 

kahe variandi (kontroll, HS+biosüsi) vahel. Tähed a, b, c joonisel näitavad statistiliselt 

usutavat erinevust (p<0,05) nii katsevariantide kui ka katse alguse ja lõpu vahel. 

 

Tabel 11. Trummelkompostrite TC II ja TCIII  katsevariantide kuivaine sisaldused  

 

Katse 
Kontroll HS+biosüsi 

Algus Lõpp Algus Lõpp 

TCII 26,9 % 23,8 % 27,6 % 26,9 % 

TCIII 29,4 % 27,7 % 31,0 % 29,5 % 
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Katse alguses puudus lahustunud orgaanilise lämmastiku sisalduses (DON) katsevariantidel 

statistiline erinevus (joonis 13). Katse lõpuks oli DON sisaldus mõlema variandi puhul 

tõusnud, mis on eeldavalt tingitud asjaolust, et lahustumatu osa lagunes kompostimise käigus. 

Variantide vaheline DON sisalduse tõus jäi katse lõpuks samaks, mis tähendab, et biosöe 

lisamine komposti ei mõjutanud variantide DON sisaldust katse jooksul erinevalt.  

 

 

Joonis 13. Komposti lahustunud orgaanilise lämmastiku sisalduse (g kg-1) muutus võrrelduna 

katse algust ja lõppu kahe variandi (kontroll, HS+biosüsi) vahel. Tähed a, b joonisel näitavad 

statistiliselt usutavat erinevust (p<0,05) nii katsevariantide kui ka katse alguse ja lõpu vahel. 

 

 

3.4. Kasvuhoonegaaside emissioon 

 

Kõigi uuritud gaaside emissioon muutus temperatuuri tõusuga ja suurimad emissioonid 

registreeriti termofiilses faasis, mida on näha ka CO2 eraldumisest (joonis 14). Süsihappegaasi 

(CO2) emissioon on seotud mikroorganismide aktiivsusega, kuna mida rohkem lagundatakse 

orgaanilist ainet hapniku juuresolekul seda enam CO2 eraldub. Antud jooniselt pole võimalik 

CO2 eraldumise erinevust katsevariantide vahel tuvastada. Samuti puudub statistiline usutavus 

(p<0,735) kumulatiivsel CO2 emissioonil variantide vahel (joonis 15). See võib olla 

põhjustatud sellest, et variandi sisene varieeruvus oli suur. Samas on jooniselt 15 näha trendi, 

et biosöega variandis on summaarne emissioon natuke väiksem, mis annab alust, et katset 

võiks korrata.  
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Joonis 14. CO2 emissiooni (g m-2h-1) dünaamika kompostimisperioodi vältel võrrelduna 

biosöeta ja biosöega variante. 

 

 

 

Joonis 15. CO2 kumulatiivne emissioon (g m-2h-1) biosöeta ja biosöega variandi vahel. Täht a 

joonisel näitab statistiliselt usutavat erinevust (p<0,05) nii katsevariantide kui ka katse alguse 

ja lõpu vahel. 

 

 

Dilämmastikoksiidi (N2O) intensiivne eraldumine (joonis 16) toimus  esimese 10 päeva 

jooksul peamiselt termofiilses faasis. Hiljem oli eraldumine minimaalne, kuid katse lõpu 

poole hakkas N2O jälle rohkem eralduma. Emissiooni tõusu on märgata, kui kompostid 

paigutati vannidesse toatemperatuurile (18-25°C) järelküpsema. N2O emissiooni suurenemine 
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järelvalmimise perioodil võis olla tingitud mikroorganismide elutegevuse intensiivsuse 

suurenemisest ümbritseva õhu temperatuuri mõjul. 

 

 

Joonis 16. N2O emissiooni (mg m-2h-1) dünaamika kompostimisperioodi vältel võrrelduna 

biosöeta ja biosöega variante. 

 

 

Kumulatiivse N2O emissiooni jooniselt 17 on näha, et nii biosöeta kui ka biosöega variantide 

vahel esineb statistiliselt usutav erinevus (p<0,01). Seega kinnitab antud katsed seda, et 

biosöe lisamine mulda vähendab N2O emissiooni. Saadud tulemus on kooskõlas Wang et al. 

(2013) uurimistulemustega, mis näitas, et biosöe lisamine vähendab N2O emissioon. Yanai et al. 

(2007) katses vähenes N2O emissioon isegi 89% võrra. Niivõrd suurt biosöe mõju seletati 

sellega, et vähenes lämmastiku ühendite kättesaadavus denitrifitseerivatele bakteritele, kuna 

biosüsi suudab efektiivselt adsorbeerida lisaks ammoniaagile ka nitraatiooni. Kuna käesolevas 

töös langes ka lämmastiku osakaal, siis võis N2O madalam emissioon olla tingitud sellest, et 

lämmastik eraldus kompostimissprotsessis biosöega variandis peamiselt N2-na. Selle 

põhjuseks võis olla nii nitrifikatsiooni kui ka denitrifikatsiooni efektiivne toimimine. Biosöe 

lisamine suurendas kuivaine sisaldust kompostimisprotsessis (tabel 11) ning seeläbi ka 

õhustamine paranes, luues nitrifikatsiooni läbiviivatele bakteritele soodsama keskkonna. 

Samas esines kompostimissegus ka anaeroobseid piirkondi, kus sai toimida denitrifikatsioon. 

Antud hüpotees on oletuslik ning vajab edaspidist uuringut selle tõestamiseks.   
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Joonis 17. N2O kumulatiivne emissioon (mg m-2h-1) biosöeta ja biosöega variandi vahel. 

Tähed a, b joonisel näitavad statistiliselt usutavat erinevust (p<0,05) nii katsevariantide kui ka 

katse alguse ja lõpu vahel. 

 

 

Sarnaselt N2O emissiooniga eraldub ka metaan kõikide variantide puhul rohkem 20 esimese 

päevaga (joonis 18). Katse lõpus oli eraldumine väga väike või puudus üldse. CH4 eraldumine 

oli tingitud kompostimises anaeroobse keskkonna tekkimisega, kuna hapnikuvabas 

keskkonnas lagundatakse orgaaniline aine CO2, CH4 ja veeks.  

 

 

Joonis 18. CH4 emissiooni (mg m-2h-1) dünaamika kompostimisperioodi vältel võrrelduna 

biosöeta ja biosöega variante. 
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Kumulatiivselt CH4 emisioonilist on näha, et statistilist erinevust biosöeta ja biosöega 

variantide vahel pole (joonis 19). Seega võib arvata, et biosöe lisamine komposti ei mõjuta 

CH4 eraldumist. CH4 emissiooni vähendamine kompostis on võimalik optimaalse õhustamise 

teel (Chowdhury et al., 2014). Käesoleva katse puhul võib oletada, et hoolimata regulaarsest 

segamisest, millega püüti tagada piisav O2 juurdepääs, tekkisid siiski mikropiirkonnad, kus 

esines anaeroobne keskkond ja põhjustas CH4 eraldumist.  

 

 

Joonis 19. CH4 kumulatiivne emissioon (mg m-2h-1) biosöeta ja biosöega variandi vahel. Täht 

a joonisel näitab statistiliselt usutavat erinevust (p<0,05) nii katsevariantide kui ka katse 

alguse ja lõpu vahel. 

 

 

Kasvuhoonegaaside emissiooni tulemustest oli näha, et orgaaniliste jäätmete 

kooskompostimine biosöega vähendas N2O eraldumist. CO2 emissioon oli võrreldes 

kontrollvariandiga sarnane. Samas oli katsevariantide sisene varieeruvus suur ning pigem 

näitas summaarne emissiooni trend mõnevõrra väiksemat tulemust kontrollvariandist. CH4 

emissioon oli katsevariandiga sarnane. Samas on CH4 emissiooni võimalik vähendad 

efektiivsema õhutamisega, mis võis käesolevas töös oli mõnevõrra puudulik. Seega võib 

kõike eelnevat arvestades öelda, et biosöe lisamine kompostimisprotsessi aitab vähendad 

kasvuhoonegaaside emissiooni.   
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolevas töös püütakse leida biosöe mõju orgaaniliste jäätmete kooskompostimise ning 

komposti kvaliteedile. Uuritakse kas biosöe kasutamine kompostimisel kiirendab 

kompostimisprotsessi, muudab C ja N sisaldust ning vähendab kasvuhoonegaaside emissioon. 

Samuti uuritakse kas biosöega kompostimine tagab homogeensema niiskusesisalduse ning 

kõrgema temperatuuri ja pH. 

 

Tulemuste saamiseks viidi läbi kompostimiskatse turba allapanu hobusesõnnikuga, kus kahe 

katse peale kokku oli 4 kontrollvarianti ning 4 biosöega varianti. Katse vältel mõõdeti 

temperatuuri, võeti proovid keemilisteks analüüside teostamiseks ning koguti gaasid 

kasvuhoonegaaside emissiooni arvutamiseks.  

 

Katse jooksul saadud temperatuuri tulemused näitavad, et neljast biosöega variandist kolm 

jõudsid kiiremini termofiilsesse faasi. Samuti võis näha, et kõikide biosöega variantide 

temperatuur läheb biosöeta variantidest pisut kõrgemale. See annab alust väita, et biosöe 

lisamine komposti tõstab temperatuuri pisut kõrgemale ning toetab ka hüpoteesi, et biosüsi (1) 

kiirendab kompostimisprotsessi. Katse alguses olid pH väärtused mõlema variandi puhul 

samad, kuid kompostimisele omaselt pH langes. Katse lõpus langes kontrollvariandi pH 

madalamale kui biosöega variandis, samas oli viimase pH ikkagi nõrgalt happeline. 

Kuivainesisalduse võrdlus näitab, et biosöega variandid on katse lõpuks hoidnud ühtlasemat 

niiskuse sisaldust, mis võib olla tingitud madalal pürolüüsil toodetud biosöest, millel on 

hüdrofoobsed omadused. 

 

Komposti C ja N sisalduste analüüsi tulemused näitavad, et biosöe lisamine mõjutab C:N 

suhet kogu protsessi vältel ning Nüld sisaldust katsevariantide lõpuks. Variantide C:N suhe oli 

erinev kohe katse alguses, kus biosöe lisamine komposti tõstis C:N suhte kontrollvariandist 

kõrgemale. Katse lõpuks mõlema variandi C:N suhe vähenes, kuid biosüsi hoidis C:N suhte 

stabiilsemana ning ei langenud protsessi vältel nii palju kui kontrollvariant. Nüld sisaldus 

tõusis katse lõpuks võrreldes algusega usutavalt mõlemas katsevariandis. Nüld osakaal tõusis 

biosöega variandis vähem, mis võib olla tingitus sellest, et kas lagundati vähem orgaanilist 
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süsiniku või lämmastiku lendus rohkem. Cüld, DOC, DON sisaldused muutusid võrrelduna 

katse algust ja lõppu, kuid variantide vaheline erinevus puudub. Tulemuste analüüs näitab, et 

biosöe lisamine komposti mõjutab ainult osaliselt C ja N sisaldust (2). 

 

Kasvuhoonegaaside emissiooni tulemused näitavad, et biosöe lisamine komposti vähendas 

N2O eraldumist. Katsevariantide vaheline erinevus puudus CO2 ja CH4 emissioonil. CO2 

puhul oli katsevariantide sisene varieeruvus suur ning pigem näitas summaarne emissiooni 

trend mõnevõrra väiksemat eraldumist kontrollvariandist. Erinevuste puudus CH4 emissioonil 

võis olla tingitud väheefektiivsest õhustamisest antud katses. Eelnevat arvestades võib öelda, 

et biosöe lisamine kompostimisprotsessi aitab vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni, 

eeskätt N2O emissiooni (3). 

 

Katsetulemused näitavad osalist biosöe positiivset mõju kompostimisele ning komposti 

kvaliteedile. Kuid edasisteks uuringuteks tuleks kindlasti analüüsid biosöe mõju toitainetele 

kaole kompostis ning täiustada kasvuhoonegaaside kogumise metoodikat. Samuti tuleks võtta 

proovid mikrobioloogilise DNA jaoks, mis  aitaksid aru saada millised mikroobid aitavad 

kasvuhoonegaaside vähenemisele enam kaasa. Samuti tasuks teha põld- ja taimkatsed 

saamaks aru kuidas biosüsi mõjutab saagikust ning toitainete omastamist. 
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SUMMARY  

 

Kivirüüt, K. The effect of biochar on composting and compost quality. Master´s thesis in 
Agricultural Production and Marketing. 62 pages, 3 chapters, 11 tables, 19 figures. Estonian 
University of Life Sciences, Kreutzwaldi 5, Tartu. 22.05.2014. In Estonian. 
 

Rapid growth of the population and increasing consumption that comes with it has brought 
along more intensive tillage which causes the decrease of organic substance of soil, the 
increase leaching of nutrients and the growth of the emission of the green house gases (CO2, 
N2O, CH4). Previous problems can be relieved by adding the biochar to the soil. The char 
produced in anaerobic environment is used to improve the quality of the soil, to stimulate the 
growth of the plants and to bind carbon to the soil. The qualities of  biochar increase the pH of 
soil, increase the absorptive capacity of the cations, and decreases the leaching and emission 
of nutrients. In the experiments done so far mainly pure (not enriched with nutrients) biochar 
has been used. By now the opinion has been reached that the biochar has to be enriched with 
nutrients before adding it to the soil. It can be done, for example, by mixing it with the 
organic waste, compost, mineral fertilizer, or adding the biochar into the composting process. 
In current work, the linkage between the results of different world-wide experiments done so 
far is tried to be found. Does adding the biochar into the composting process increase the 
microbiologic activity of the soil, binds the carbon better to the soil and decreases the 
emission of the green house gases. It is also studied whether composting with biochar 
provides more homogeneous humidity, and higher temperature and pH. 
 

The goal of current master’s thesis is to analyze the effect of the biochar on composting 
(through segregation of CO2, N2O, CH4 ) and on the quality of the compost (by determining 
the content of Ctot, Ntot, DOC, DON and pH). Coming from this goal, it is tried to find 
answers to following hypotheses – (1) the use of the biochar in composting  accelerates the 
composting process, (2) the use of the biochar decreases the emission of the green house 
gases (CO2, N2O, CH4), (3) the use of biochar in composting changes the content of C and N.  
 

To obtain the results the composting experiment with peat litter horse manure was conducted, 
in two experiments there were all together 4 control versions and 4 biochar versions. Biochar 
was added in the amount of 10% of the source material’s dry ingredient content. During the 
experiment the temperature was measured, samples for chemical analyses were taken and the 
gases collected to calculate the emission of green house gases. The data was processed by the 
statistics program R version 3.0.3 and to assess the credibility of variables the multivariate 
analysis of variance was conducted. 
 
The results of the temperature measured and analyzed during the experiment show that from 
four biochar variables three reached thermophilic phase. It can also be seen that the 
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temperature of all the biochar versions gets higher than the versions without the biochar. It 
gives ground to claim that adding biochar to the compost rises the temperature little bit higher 
and also accelerates the composting process. In the beginning of the experiment the pH values 
of both versions were the same, but as usual to the composting process the pH level dropped 
in both versions almost one unit. The comparison of the dry ingredient content shows that the 
biochar versions kept more homogeneous humidity level - this can be caused by the biochar 
produced on low pyrolysis, which has hydrophobic qualities. 
 

The results of the analysis of the C and N content show that adding the biochar effects the 
C:N ratio during the whole process and the content of Ntot by the end of the experiments. The 
C:N ratio of the versions was different from the beginning of the experiment – adding the 
biochar to the compost lifted the C:N ratio higher from the control version. By the end of the 
experiment the C:N ratio of both versions decreased, but the biochar kept the C:N ratio more 
stable and it didn’t decrease during the process as much as the control version. The content of 
Ntot increased credibly by the end of the experiment in both versions. The proportion of Ntot 
increased less in the biochar version, which may have been because less organic carbon was 
decomposed or more nitrogen was volatilized. The contents of Ctot, DOC, DON changed 
comparing the beginning and the end of the experiment, but the difference between the 
versions doesn’t exist. This shows that adding biochar to the compost doesn’t change the 
contents of C and N within all the variables studied.  
 

The results of the green house gas emissions show that adding the biochar to the compost 
decreased the segregation of N2O. There was no difference between the experimental versions 
concerning the CO2 and CH4 emissions. For CO2 the variance between the experimental 
versions was quite big and the gross emission trend showed somewhat less segregation than 
the control version. Lack of difference concerning CH4 emission may have been due to 
inefficient aeration during the experiment. Taking previous into account, it can be said that 
adding biochar to the composting process helps to decrease the emission of the green house 
gases, especially N2O emissions. 
 
The test results show partial positive effect of biochar to composting and compost quality. But 
in further studies the analyses of the effect of the biochar to the loss of nutrients in the 
compost should be made and the methods of collecting the green house gases should be 
improved. Also, field and vegetal experiments could be made to understand how biochar 
affects the crop yield and the assimilation of the nutrients. 
 
 
Keywords: compost, biochar, greenhouse gases 
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