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LÜHIKOKKUVÕTE 

 
Laun, T. Hiiumaa põllumulla füüsikalise seisundi hindamine uudsete indikaatorite abil. 

Magistritöö – Tartu, Eesti Maaülikool, 2015. 90 lehekülge, 52 joonist, 18 tabelit, 7 tehnilist 

joonist, formaat A4. Eesti keeles. 

Antud uurimusliku magistritöö eesmärgiks on uudsete indikaatorite abil hinnangu andmine 

tihenemisele, niiskusele ja struktuursusele, et määrata põllumulla füüsikaline seisund. Töö 

raames antakse lühike ülevaade erinevatest ohtudest mullale ja põhiparameetritest 

põllumulla kvaliteedi hindamiseks. Tutvustatakse lühidalt ka bioloogilisi, keemilisi ja 

füüsikalisi parameetreid ning nende tähtsust. 

Töös kirjeldatakse ülevaatlikult põllumulla kvaliteedi hindamise parameetrite ja nende 

mõõtmise metoodikaid ning seadmeid. Samuti antakse ülevaade ekspress-diagnostilistest 

võtetest põllumulla füüsikalise seisundi hindamiseks ja tutvustatakse antud metoodika 

kasutamist kahe erineva harimisintensiivsusega põllul. Sooritatakse põld- ja laborkatsed 

lasuvustiheduse, niiskuse ja struktuursuse määramiseks tihendamata ja kuni ekstremaalsete 

väärtusteni tihendatud mullaga, et näidata rasketehnika mõju põldude füüsikalisele 

seisundile. Põld- ja laborkatsete tulemuste põhjal õhukuiva ja niiske mullaga arvutatakse 

tihenemise-, niiskuse- ja struktuursuse indeksid ning lõpphinnangu andmise jaoks ka 

lihtsustatud kompleksindikaator. 

Võtmesõnad: põllumuld, tihenemine, niiskus, struktuursus, lasuvustihedus, 

harimisintensiivsus, mulla füüsikaline seisund, kompleksindikaator. 

  

 

 



 

3 

 

 

ABSTRACT 

 
Laun, T. Assessment of Arable Soil Physical Condition of Hiiumaa by Using Modern 

Indicators. Master’s thesis – Tartu, Estonian University of Life Sciences, 2015. 90 pages, 

52 figures, 18 tables, 7 technical drawings, format A4. In Estonian language. 

The aim of this thesis is to use modern indicators for compaction, moisture and structure to 

evaluate physical condition of arable soil. It presents a short summary of different 

parameters used to evaluate soil and gives an overview of the dangers that can change 

arable soil quality. 

Different parameters and measuring techniques are evaluated in the thesis and express-

diagnostic measurement and analysis method proposed for fast evaluation of soil physical 

condition. In addition, two fields with different cultivation intensity are measured in situ 

for soil bulk density, moisture and structurality. Laboratory experiments are also conducted 

with the same soil, where the soil is compacted into different states up to extreme 

condition, to show the damage that heavy machinery can cause to soil. Indicators of 

compaction, moisture and structure are calculated using the field and laboratory 

measurement results. Final evaluation to both fields is given with the use of simplified 

complex indicator. 

Keywords: arable soil, compaction, moisture, structure, bulk density, cultivation intensity, 

soil physical condition, complex indicator. 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

𝐴  – mulla tihenemise indeks; 

De  – mulla tahke faasi tihedus 2,54 Mg·m
-3

; 

Dm  – mulla lasuvustihedus Mg·m
-3

; 

Ek  – kompleksindikaator;  

FDR – sageduspiirkonna reflektomeetria (ingl. k. frequency domain reflectrometry); 

𝐾𝑠𝑡𝑟  – struktuursuse näitaja; 

Kstr(i)  – konkreetse mõõtmise hetkel mulla struktuursuse näitaja; 

Kstr(max) – maksimaalselt võimalik mulla struktuursuse näitaja; 

Kstr(min) – minimaalselt võimalik mulla struktuursuse näitaja; 

mk  – absoluutselt kuiva mulla mass Mg; 

mn  – niiske mulla mass Mg; 

m2-4,75 – eelistatud mullaagregaadid %; 

m<2  – mitte-eelistatud mullaagregaadid (väiksemad kui 2 mm) %; 

m>4,75 – mitte-eelistatud mullaagregaadid (suuremad kui 4,75 mm) %; 

Pü  – mulla üldpoorsus %; 

Sstr  – mulla struktuursuse indeks; 

TDR – ajapiirkonna reflektromeetria (ingl. k. time domain reflectrometry); 

Vv  – kalibreeritud mahusilindri ruumala m
3
; 

W  – mulla niiskus Mg·Mg
-1

; 

Wfc  – mulla niiskuse indeks; 

𝑊𝑣(𝑖)  – katsetamise hetkel mulla niiskus suhtearvuna väliveemahutavusest; 

Wv(max) – antud lõimisega mulla väliveemahutavus, võrdsustatud ühega; 

𝑊𝑣(𝑚𝑖𝑛) – antud lõimisega mulla niiskus, mis vastab närbumisniiskusele; 

𝛾𝑖  – katse hetkel lasuvustihedus Mg·m
-3

; 

γk  – mulla maksimaalne lasuvustihedus, milles taimed enam ei kasva Mg·m
-3

; 

γmin  – maksimaalselt kobeda mulla lasuvustihedus Mg·m
-3

; 

𝜀𝑖  – poorsuse tegur peale mulla tallamist; 

εmax  – maksimaalselt kobeda mulla poorsuse tegur; 

𝜀𝑚𝑖𝑛  – mulla poorsuse tegur, mis on tihendatud ekstremaalse piirini; 

𝜃  – mulla mahuline niiskus m
3
·m

-3
; 

𝜌W  – vee tihedus Mg·m
-3

. 
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SISSEJUHATUS 

Käesolevas uurimuslikus magistritöös käsitletakse põllumulla füüsikaliste parameetrite 

hindamist uudsete indikaatorite abil ekspressdiagnostiliste võtetega. Lähemalt tutvutakse 

mulla kvaliteedi hindamisega ja ohtudega, mis tekitatakse põllule kui tootmisvahendile 

ning nende ohtude hindamiseks kasutatavate uurimismeetoditega. Lisaks füüsikalistele 

parameetritele antakse lühiülevaade muudest indikaatoritest, mille abil on põllumulda 

võimalik hinnata. 

Teema on aktuaalne, kuna talunikel puuduvad tihti vahendid ja metoodika põllumulla 

seisundi kiireks hindamiseks. Selleks pakutakse antud töö raames välja füüsikaliste 

parameetrite hindamiseks ekspressdiagnostilisi võtteid ning vastavaid indekseid, mille abil 

kiirendada põllumullale hinnangu andmist. Töös käsitletavad uudsed indeksid on 

tihenemise, struktuursuse ja niiskuse indeks. Lisaks pakutakse välja struktuursuse 

uurimiseks lihtsasti konstrueeritav ja soodne seade, mille abil täiustada katsemetoodikat, et 

vähendada katsete varieeruvust ning tagada vajalik täpsus. 

Magistritöö on liigendatud viieks põhijaotiseks. Esimeses peatükis tutvustatakse lõputöö 

probleemi olemust, eesmärki, mida soovitakse saavutada ning selle saavutamiseks 

võimalikke võtteid. Lisaks kirjeldatakse põllumulda kui tootmisvahendit ning ohte, mis 

võivad mullastiku seisukorda mõjutada. Peatüki lõpus antakse lühiülevaade põllumulla 

kvaliteedi hindamise erinevatest põhiparameetritest. 

Teises peatükis tutvutakse uurimistöö objektiga ning kirjeldatakse, miks valiti põllumulla 

hindamiseks just füüsikalised parameetrid ning nendest parameetritest kolm põhilist – 

lasuvustihedus, niiskus ja struktuursus. Seejärel tutvustatakse erinevaid seadmeid ja 

metoodikaid kolme põhiparameetri hindamiseks ning tuuakse välja nende tugevused ja 

nõrkused. 

Kolmandas peatükis põhjendatakse lasuvustiheduse, niiskuse ja struktuursuse hindamiseks 

valitud meetodeid ning tutvustatakse lähemalt katsemetoodikat. Iseloomustatakse 

põldkatsete asukohta, mullastikku ja katsetingimusi. Seejärel kirjeldatakse põld- ja 

laborkatsete läbiviimist ning analüüsitakse esialgseid saadud tulemusi. 
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Neljandas peatükis genereeritakse ideid ja pakutakse välja lahendusi lihtsa 

automaatsõelumisseadme jaoks, mille abil oleks võimalik parendada struktuursuse 

uurimise katsemetoodikat. Võrreldakse ka olemasolevaid seadmeid ja tuuakse välja nende 

puudused ja eelised. Lisaks pakutakse peale riskianalüüsi sooritamist välja esialgne 

lihtsustatud eskiisprojekt konstrueeritava seadme jaoks. 

Viiendas peatükis tutvustatakse uudsete indikaatoritega põllumulla tihenemise, niiskuse ja 

struktuursuse uurimistulemusi ning analüüsitakse põhjalikult põld- ja laborkatsete 

metoodikat. Peatüki lõpus antakse lõpphinnang katsetatavale põllumullale, kasutades 

selleks kompleksindikaatorit. 
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1. PROBLEEMI OLEMUS  

1.1. Lõputöö eesmärk 

Antud lõputöö eesmärgiks on uurida Hiiumaa näitel uudsete indikaatorite abil põllumulla 

füüsikalist seisundit iga-aastaselt haritud ja harva haritud põllul. Uurimuse läbiviimiseks 

sooritada põld- ja laborkatsed mulla rikkumata struktuuri ning ekstremaalsete väärtusteni 

tihendatud mullaproovide abil ning hinnati tulemusi, kasutades ekspressdiagnostikat ning 

uudseid põllumulla hindamise indikaatoreid. 

1.2. Lõputöö ülesannete püstitus 

Uurimusliku lõputöö eesmärkide täitmiseks püstitati järgnevad ülesanded: 

1. anda ülevaade põllumulla kvaliteedi hindamisest ja ohtudest; 

2. tutvustada füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi parameetreid põllumulla hindamiseks; 

3. anda ülevaade lasuvustiheduse, niiskuse ja struktuursuse leidmise võimalustest 

erinevate seadmete ja meetodite abil; 

4. tutvustada lõputöös kasutatud metoodikat lasuvustiheduse, niiskuse ja struktuursuse 

leidmiseks; 

5. sooritada põld- ja laborkatsed nimetatud kolme füüsikalise parameetri leidmiseks; 

6. kirjeldada struktuursuse katsemetoodika parendamise võimalusi automaat-

sõelumisseadme abil; 

7. anda uudsete indikaatorite abil lõpphinnang katsetuste käigus kasutatud põllumullale. 

Püstitatud ülesannete abil viidi läbi vajalikud katsetused ning arvutati välja tihenemise, 

niiskuse ja struktuursuse indeksid põllumulla hindamiseks. 

1.3. Katsetuste eesmärk 

Lõputöös sooritatud katsetuste eesmärk oli võtta mullaproove kahelt erineva 

harimisintensiivsusega põllult, et leida erisusi antud põldude lasuvustiheduse, niiskuse ja 

struktuursuse vahel. Laborkatsetuste eesmärgiks oli tihendada põllumulda kuni 

ekstremaalsete väärtusteni, et anda hinnang rasketehnika mõjust antud põllumullale. 
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1.4. Põllumuld kui tootmisvahend 

Muld kui maakoore kõige pealmise kihi õhuke ja pude kiht, mis koosneb erinevatest 

mikroorganismidest, mineraalidest ning orgaanilistest osakestest, on inimkonnale ühtlasi 

ka tähtis tootmisvahend nii põllunduse kui ka metsanduse seisukohalt. Põllumullal 

kasvavad inimkonna toitmiseks vajalikud saadused kui ka kariloomade toiduks vajalikud 

kultuurid. Mulla olulisemateks funktsioonideks peetaksegi [1]: 

1. bioproduktsiooni ehk sööda, biomassi ja toidu tootmist; 

2. bioloogilise mitmekesisuse säilitamist liikide elupaigana; 

3. keskkonna loodusliku tasakaalu säilitamist põhjavee ja mullaõhu säilitamise, kvaliteedi 

parandamise, filtreerimise ja puhverdamisega; 

4. ehitustooraine allikaks olemist (savi, liiv, kruus); 

5. tehnoloogilise ja kultuurilise keskkonna kujundaks olemist parkide, haljasalade ning 

teede näol; 

6. geoloogilise ja arheoloogilise pärandi varamuks olemist. 

Funktsioonidest esimesed kolm on mulla ökoloogilised talitlused ning viimased kolm 

inimkonna sotsiaal-majanduslikud hüved [1]. Seoses inimkonna tegevusega hüvede 

saavutamisel on aga mullale kui tootmisvahendile võimalik põhjustada mitmeid ohtusid. 

1.4.1. Ohud mullale 

Mulla kvaliteeti saab hinnata, mõõtes mitmeid erinevaid mullas toimuvaid protsesse ja 

mullastiku omadusi. Mullastiku omadused peavad olema lihtsasti mõõdetavad, katma 

kõikide erinevaid mullatüüpe, olema ajaliselt varieeruvad ning väga tundlikud 

keskkonnamuutustele ja mulla majandamisele [2]. Mullastiku kvaliteedi hindamise 

seisukohalt on tähtis hinnata mulla ohtusid. Põhilised ohud, mis mullastikku ähvardavad on 

järgnevad [3]: 

1. pinnase erosioon; 

2. mulla saastumine; 

3. orgaanilise aine ja biomitmekesisuse langus; 

4. mullastiku liigtihenemine; 

5. sooldumine; 

6. üleujutused ja maalihked; 

7. mulla katmine vettpidava materjaliga. 
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Eestis ähvardab muldasid kõige enam katmine, saastumine, orgaanilise aine ja 

biomitmekesisuse langus ning erosioon (joonis 1). Põllumullad on kõige tundlikumad just 

orgaanilise aine kaole, mille looduslikud kulutajad on mullaelustik ja läbinõrguv vesi ning 

inimtekkelisteks eemaldatav saak ja mulla harimine. Hiiumaa muldade seisukohalt on 

ohtlik ka liigtihenemine, kuna seal on enamasti savilõimisega gleimullad, mis on rohke 

niiskuse tõttu tihenemisele altid [4]. 

 

Joonis 1. Mulla erosioon põllul [5] 

 

Ida-Virumaa muldasid ohustab eelkõige põlevkivikaevandamise tagajärjel tekkivad 

kahjustused. Kuna tänapäeval kasutatakse nii all- kui ka maapealkavanduse vorme (joonis 

2), on  nendest sõltuvad ohud erinevad. Allmaakaevanduste ajast sisse langenud käikude 

koha peal võib pinnastik langeda kuni 2,2 meetrit, mis toob piirkonna liigniiskete 

mineraal- ja soomuldade tõttu kaasa sagedast soostumist. Samuti muutuvad või lakkavad 

töötamast metsade ja põldude alused veerežiimid, mis omakorda vähendavad põldude 

saagikust ja viljakust [4]. 

 

Joonis 2. Aidu pealmaakaevandus [6] 
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Pealmaakaevandustest järele jäänud karjäärides üritatakse mullastikku taastada 

metsastamise abiga kuid ka siin esinevad teatavad probleemid. Põlevkivikaevandusalade 

rekultiveerimine ei ole keskkonnaohtlik kuid endiste fosforiidikaevanduste metsastamine 

on aluspinna puistematerjali tõttu võimeline ise süttima tänu diktüoneemaargiliidi 

koostises oleva orgaanilise aine ja püriidi oksüdeerimisprotsessile. Süttimise tagajärjel aga 

võib atmosfääri paiskuda mulda laekunud gaasid ja raskemetallid (vask, plii, arseen, 

väävel, tsink, hõbe ja molübdeen) [4]. 

Pealmaakaevandamisel toimub kaevandamine kuni 30 meetri sügavuseni ning sellist tüüpi 

kaevandamist kasutatakse siis, kui katend on õhuke ja kergesti eemaldatav. 

Tootmisüksusteks on karjäär ehk kaeveala on pealt avatud. Kokku on Eestis 

põlevkivileiukoha üldpindala 2973 km
2
, millest maardlapinda 1700 km

2
 [7]. 

1.4.2. Mulla kvaliteet 

Eristatakse kahte erinevat tüüpi mulla kvaliteedi omadusi - mullale sisemiselt omane (ingl. 

k. inherent quality) ja dünaamiline kvaliteet (ingl. k. dynamic quality). Mulla sisemiseks 

kvaliteediks loetakse mulla tüübist ja ehitusest sõltuvalt võimet toimida (liivane pinnases 

neelab kiiremini vett kui savine, madala aluspõhjakivimiga muldadel on vähem ruumi 

puujuurte jaoks jne.). Sellised mullale sisemiselt omased näitajad on püsivad ja raskesti 

muudetavad ning enamasti võrreldakse erinevat tüüpi muldasid just omavahel, kasutades 

selleks sisemisi omadusi. Pinnase traditsioonilistes uuringutes ongi keskendutud enamasti 

sisemiste omaduste praktilisele tõlgendamisele [3]. 

Mulla dünaamiliseks kvaliteediks loetakse mulla muutumist vastavalt selle harimisele. 

Harimine mõjutab otseselt mulla orgaanilise aine sisaldust, struktuuri, tallatavust ja vee- 

ning toitainete mahutavust. Kokkuvõtvalt võib mulla üldist kvaliteeti põllumullana pidada 

sisemiste omaduste (sobivus kindlat liiki harimisele) ja dünaamiliste omaduste (mulla 

viljakus) summaks [3]. 

1.5. Põllumulla seisundi hindamise indikaatorid 

Põllumulla kvaliteedi hindamisel kasutatakse indikaatoreid, mis on üldjoontes jagatud 

füüsikalisteks, keemilisteks ja bioloogilisteks (tabel 1). Keemilised ja enamus füüsikalisi 



 

13 

 

indikaatoreid kuulub mulla sisemiste omaduste ning bioloogilised indikaatorid 

dünaamiliste omaduste kirjeldamiseks [3]. 

Tabel 1. Põllumulla kvaliteedi hindamise indikaatorid [2, 3, 8] 

Füüsikalised Keemilised Bioloogilised 

mulla lõimis värv orgaanilise aine sisaldus 

kivisus happelisus (pH) organismide populatsioon 

struktuursus karbonaadisisaldus 
orgaanilise materjali 

osakesed 

lasuvustihedus soolsus mikroobne biomass 

poorsus naatriumi küllastus mulla õhustatuse määr 

mullaagregaatide struktuurne 

stabiilsus 
elektrijuhtivus seenjuurte kooslus 

pinnase kooriku tekkimine toitaineterikkus 
nematoodide ja vihmausside 

arvukus 

pinnase tihenemine mürgiste elementide sisaldus ensüümide aktiivsus 

drenaaž mullaviljakus rasvhapete profiilid 

veemahutavus toitaineringlus saasteainete biosaadavus 

vee imbuvus  bakteriaalne sisaldus 

veejuhtivus  dehüdrogenaasi sisaldus 

pindmise kihi sügavus  fosfataasi aktiivsus 

õhu läbilaskvus  arüülsulfataasi aktiivsus 

savi mineraloogia  nukleiinhappe analüüs 

kontsistents 

(märg, niiske, kuiv) 

  

aluspõhjakivimi sügavus   

hapniku difusioon   

pinnase tugevus   

künnikihi paksus   

temperatuur   

 

Põllumulda on võimalik lisaks indikaatoritele hinnata ka saagikusega pinnaühikult. Sellisel 

juhul tuleb meeles pidada, et hindamisel tuleb arvesse võtta vaid neid muldi, mida 

kasutatakse samatüübiliselt ning samal inimtegevusega intensiivsuse tasemel [9]. 

1.5.1 Põllumulla keemiliste omaduste hindamise indikaatorid 

Keemiliste parameetreid võib pidada nii mulla sisemiste omaduste hulka kui ka 

dünaamiliste omaduste hulka kuuluvaks, sõltuvalt sellest, kas ained on mullas juba olemas 

või viiakse neid sinna juurde kunstlikult näiteks väetamise teel [3, 10]. 

Mitmete keemiliste parameetrite hindamiseks on välja töötatud protseduurid, mille abil 

hinnata mulda. Näitena võib tuua Euroopa Komisjoni direktiivi 86/278/EEC, mis määrab 

ära raskemetallide (kaadium, vask, nikkel, plii, tsink, elavhõbe ja kroom) kriitilise 
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kontsentratsiooni pinnases. Põldude reoveesetetega väetamisel (joonis 3)  tuleb jälgida, et 

nimetatud direktiiviga paika pandud piirväärtusi ei ületataks. Selle sama direktiiviga on 

liitunud ka Eesti Vabariik [3, 11]. 

 

Joonis 3. Reoveesetete laotamine põllule [12] 

Üheks tähtsaimaks keemiliseks parameetriks peetakse mulla happelisust (pH), mille abil on 

võimalik ette näha muutusi mulla soolsuse, elektrijuhtivuse, pinnase struktuurse 

stabiilsuse, juurte kasvu piirangute, juurte haiguste esinemissageduse, bioloogilise 

aktiivsuse ja toitainete olemasolu kohta. Samuti võimaldab happelisus näidata mõnede 

pestitsiidide säilimise, jaotumise ja liikuvuse kohta pinnases. Mulla happelisus näitab ära 

põllumulla võimet olla kasvulavaks erinevatele põllukultuuridele, enamustele kultuuridele 

sobib pH tase 6 kuni 7,5. Allapoole pH väärtuse 5,5 vajavad põllukultuurid lupjamist ning 

leeliselised mullad (pH väärtus üle 8,4) vastavaid meetmeid happelisuse vähendamiseks. 

Mulla happelisus koos soolsuse ja taimedele kättesaadava toitainete hulgaga on Ameerika 

Ühendriikide Põllumajandusministeeriumi poolt valitud muldade keemiliste omaduste 

kvaliteedi hindamise põhilisteks indikaatoriteks  [2, 3, 10]. 

Orgaanilise ainese mass mullas määrab mulla kvaliteedi, kuna ta suurendab 

veemahutavust, suurendab elektrijuhtivust ja seob mullaosakesi omavahel, mis 

stabiliseerib mulla ning vähendab omakorda erosiooni ohtu. Lisaks vähendab ta 

pestitsiidide, raskemetallide ja muude saasteainete negatiivset mõju (joonis 4) pinnasele [2, 

10]. 

 

Joonis 4. Raskemetallide mõju mullale Hiinas [13] 
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Taimedele kättesaadavad toitained nagu lämmastik, kaalium, fosfor ja väävel näitavad 

jätkusuutlikku maakasutust, mille kaudu saab hinnata saagikust ja teravilja valgusisaldust. 

Toitainete hulka suurendatakse väetamisega, kuid liigne väetamine toob endaga samuti 

kaasa kesskonnariske (vetikate biomassi suurenemist jne) [2, 10]. 

1.5.2 Põllumulla bioloogiliste omaduste hindamise indikaatorid 

Mullastiku bioloogiliste parameetrite kohta ei ole samal hulgal informatsiooni, kui mulla 

keemiliste ja füüsikaliste parameetrite kohta, hoolimata sellest, et elavate organismide 

kogusumma mõju mullale on tõestatud. Boniteedinäitajatest võib bioloogiliste 

parameetritena märkida toitainete tasakaalu, mulla struktuuri, mikroobset biomassi, mulla 

õhustatuse määra, rasvhapete profiile, mikroobide mitmekesisust, nematoodide ja 

vihmausside arvukust ja ensüümide aktiivsust. Ameerika Ühendriikide 

Põllumajandusministeerium on mullastiku hindamiseks bioloogiliste parameetrite seast 

valinud organismide populatsioonide arvukuse ja mulla õhustatuse määra, mis peaksid 

minimaalselt sisalduma mullastiku kvaliteedi hindamisel. [2, 3, 10]. 

Mulla õhustatuse määra on lihtne mõõta, kasutades selleks kaasaskantavat 

süsihappegaasianalüsaatorit ning vastavaid abivahendeid (joonis 5). Selline meetod annab 

võimaluse sooritada mõõtmisi kiirelt ja mobiilselt, sest kogu süsteem on kerge ning 

lihtsasti paigaldatav. Samuti kulub ühe mõõtmise jaoks vaid ligikaudu 5 minutit [2, 14]. 

 

Joonis 5. Mulla õhustatuse määra mõõtmine (1- süsihappegaasianalüsaator, 2- õhupump, 

3- mõõtesilindrid) [14] 

Eesti muldade uurimisel on põhiliselt uuritud nematoodide ja vihmausside hulka. 

Vihmausside arvukuse abil saab hinnata üldist mullaviljakust, liigtallamist ja mullas aset 



 

16 

 

leidnud keemilisi muutusi. Nematoodid iseloomustavad mulla bioloogilist saastumist ja 

halvenevat fütosanitaarset seisundit [4]. 

Lisaks organismide arvukusele ja õhustatuse määrale annab mõõta mullas leiduvaid 

ensüüme, mis reguleerivad ökosüsteemi funktsioneerimist ja on tähtsal kohal orgaanilise 

aine lagundamise protsessis. Ensüümid on vajalikud mullas elutsevate mikroorganismide 

toimimiseks, mulla struktuuri stabiliseerimiseks, orgaanilise aine moodustamiseks ja 

üldiseks toitaineringluseks. Potentsiaalselt kasulikeks mõõdetavateks ensüümideks on 

dehüdrogenaas, beeta-glükosidiaas, ureaas, amidaas, fosfataas ja arüülsulfataas [2, 10]. 

1.5.3 Põllumulla füüsikaliste omaduste hindamise indikaatorid 

Mulla omaduste füüsikalised indikaatorid näitavad ökosüsteemi võimet omastada, 

hoiustada, edastada ja pakkuda taimedele vett, hapnikku ja toitaineid. Indikaatorite hulka 

kuuluvad mullastiku struktuursus, poorsus, mullaagregaatide struktuurne stabiilsus, 

veejuhitavus, vee imbuvus, lasuvustihedus ja pinnase kooriku tekkimine. Ameerika 

Ühendiriikide Põllumajandusministeerium on nendest parameetritest valinud mulla 

füüsikaliste omaduste hindamise indikaatoriteks mulla lõimise (joonis 6), struktuursuse, 

lasuvustiheduse, mullaagregaatide struktuurse stabiilsuse, lasuvustiheduse, vee imbumise 

ja pealmise pinnasekihi sügavuse [2, 3]. 

 

Joonis 6. Mulla lõimis (1- ibe e. savi, 2- aleuriidikas savi, 3- liivsavi, 4- raske liivsavi, 5- 

keskmine liivsavi, 6- kerge liivsavi, 7- sõre liiv, 8- siduv liiv, 9- saviliiv, 10- liivsavi, 11- 

aleuriidne liivsavi, 12- tolm) [15] 
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Muutused põllumulla füüsikalistes indikaatoritest on enamasti põhjustatud 

meteoroloogilistest faktoritest, aastasest maaharimise plaanist, taimestikust ning 

põlluharimise viisist. Uurimused on näidanud, et mullastiku kvaliteeti ja kogu 

põllupidamise süsteemi jätkusuutlikkust on võimalik hinnata vaid põhilisi füüsikalisi 

indikaatoreid kasutades [10]. 

Eestis peetakse peamisteks mulla üldfüüsikalisteks omadusteks tahke faasi tihedust, 

lasuvustihedust, üldpoorsust ning mulla eripinda. Tahke faasi tihedus ehk mulla erikaal on 

1 m
3
 mulla tahkete osakeste absoluutkuiv mass, mõõdetuna megagrammides. See näitaja 

sõltub suuresti mulla mineraloogilisest koostisest ja mineraal- ning orgaanilise osa 

vahekorrast mullas [1]. 

Mulla lasuvustihedus on 1 m
3
 rikkumata ehitusega mulla absoluutkuiv mass, mõõdetuna 

megagrammides. See parameeter on üks põhilise mullaviljakuse näitajaid ning selle abil 

saab arvutada mulla poorsust, samuti vee ja taimetoiteelementide varu pinnaühiku kohta. 

Mulla lasuvustihedus kahaneb mulla veesisalduse ja huumuse suurenemisega [1, 16]. 

Mullastiku üldpoorsus (joonis 7) näitab struktuuriagregaatidesiseste ja -vaheliste pooride 

summaarset osakaalu, mõõdetuna protsentidena mulla üldmahus ning see arvutatakse 

mulla tahke faasi tiheduse ja lasuvustiheduse põhjal. Üldpoorsus sõltub kõlvikust, 

lõimisest, huumusesisaldusest, struktuursusest ja mullaharimismeetoditest. [1, 16] 

     

Joonis 7. Mulla üldpoorsus (hea, keskmine, halb) [17] 

Mulla eripind on mullastiku tahkete osakeste summaarne välispind massi- või 

ruumalaühiku kohta. Eripind sõltub peamisele lõimisest, huumuse- ja kolloidide sisaldusest 

ning vähemal määral neeldunud katioonidest ja mulla keemilisest ning mineoroloogilisest 

koostisest. [1, 16]  
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2. UURIMISTÖÖ OBJEKTID JA KATSEMEETODID 

2.1. Põllumulla kvaliteedi hindamise parameetrite valik 

Põllumulla uuringud on näidanud, et maaharimise jätkusuutlikkust ja mulla kvaliteeti on 

võimalik hinnata vaid füüsikalisi indikaatoreid kasutades. Antud uurimistöö raames 

otsustati mulla kvaliteedi hindamiseks valida füüsikalistest parameetritest lasuvustihedus, 

niiskus (joonis 8) ja struktuursus, kuna nende parameetrite järgi on vajadusel võimalik 

anda hinnang ka mõnede bioloogiliste ja keemiliste parameetrite kohta, samuti on need 

ühed tähtsamad mulda iseloomustavad tegurid. Samuti kasutatakse nimetatud kolme 

parameetrit mullastiku uurimiseks mõeldud seadmete kalibreerimiseks [10, 18, 19]. 

 

Joonis 8. Mulla niiskuse astmed (maksimaalne veemahutavus, väliveemahutavus, 

närbumispunkt) [20] 

Lasuvustihedust peetakse mullastiku seisukohalt üheks tähtsamaks tunnuseks, mida 

kasutatakse mulla kvaliteedi hindamise mudelites parameetrina. Lasuvustiheduse järgi saab 

kaudselt hinnata mulla üldpoorsust, tihenemist, tekstuuri, mullasüsiniku ja orgaanilise 

ainese olemasolu. Mulla lasuvustihedust kasutatakse mitmetes regressioonimudelites, et 

hinnata põllumulla üldist kvaliteeti ja sobivust põllukultuuride harimiseks. Eesti 

mullateaduses on lasuvustihedus ära toodud ka ühe põhiparameetrina füüsikaliste 

omaduste hulgas [16, 18]. 

Mullaniiskuse järgi on võimalik hinnata taimedele vajaliku vee kogust, sademete äravoolu 

ja neeldumist pinnasesse, erosiooni ohtu ning kaudselt ka pinnase tihenemist. Eesti 

mullaseire andmetel mõjutab mullaniiskus ka taimedele vajaliku huumushorisondi 

tüsedust. Lasuvustihedus ja mulla niiskus on omavahel samuti sõltuvuses, eriti liigniiskete 

muldade puhul [21].  
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Mullastiku struktuursust peetakse samuti mitmetes riikides (sealhulgas Ameerika 

Ühendriikides) mulla kvaliteedi hindamise seisukohalt tähtsaks indikaatoriks. Agregaatide 

suuruse ja kuju järgi on võimalik hinnata põllumulla sobivust taimekasvatuseks, samuti 

põllumulla vastupanu tuuleerosioonile ja pinnase hõõrdumisele [3, 22]. 

2.2. Mulla lasuvustiheduse määramine 

Lasuvustihedus on mulla dünaamiline omadus, mis muutub vastavalt mulla struktuursetele 

seisundile. Muld, kui poorne keskkond, koosneb tahkest ainest (mineraalid ja orgaanilised 

ained) ja selle vahel asuvatest pooridest, mida täidavad vesi ja õhk. Mulla lasuvustihedus 

on teada oleva ruumalaga proovi mass jagatuna puistemahuga. Ideaalse mulla korral oleks 

mullas piisavalt vett, õhku ja ruumi taimejuurtele ning piisavalt tuge ja mineraalaineid 

kasvamiseks. Põlluharimise seisukohalt on tähtis lasuvustihedust uurida, kuna see annab 

lisaks tagasisidet ka mulla tihenemise või liigtihenemise kohta [18]. 

Lasuvustiheduse mõõtmiseks on välja mõeldud neli peamist viisi [23, 24]: 

1. südamiku meetod (ingl. k. core method); 

2. mullakamaka meetod (ingl. k. clod method); 

3. kaevemeetod (ingl. k. excavation method); 

4. radiatsiooni meetod. 

Südamiku meetod on üks vanimaid kasutuses olevaid meetodeid lasuvustiheduse 

mõõtmiseks. Metoodika kujutab endast metallist või plastikust teadaoleva ruumalaga 

silindri maapinda surumist ning seejärel silindri hoolikat eemaldamist, üleliigsest mullast 

puhastamist ja proovi talletamist, kaalumist, kuivatamist ja uuesti kaalumist (joonis 9). 

 

Joonis 9. Näide südamikumeetodi kasutamisest põllul [25] 
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Südamiku meetodile on välja pakutud modifikatsioone silindrite ruumalade ja ehituse, 

samuti silindri maapinda surumise või löömise ning silindrist mulla eemaldamise kohta. 

Kõige parem on südamiku meetodit kasutada vähekivistel põldudel, kuna vegetatsioon ja 

kivid võivad rikkuda proovi võtmise ning hiljem ka lasuvustiheduse täpse hindamise [23, 

24]. 

Kohtades, kus südamiku meetodil proovide võtmine on raskendatud, saab kasutada 

mullakamaka meetodil lasuvustiheduse leidmist. Selleks kastetakse mullakamakas vett 

tõrjuva vedeliku sisse (elavhõbe) või kaetakse vett mitte läbilaskva ainega- parafiini 

vahaga, sarani vaiguga või kolloodiumiga. Seejärel kasutatakse Archimedese printsiipi, 

mis väidab, et iga vedelikku asetatud objekt kaotab oma kaalust nii palju, kui palju kaalub 

vedelik selle objekti ruumala suuruses, et leida lasuvustihedus (joonis 10) [23, 24]. 

 

Joonis 10. Mullakamaka meetod lasuvustiheduse mõõtmiseks (1- mullakamakas, 2- 

mullakamaka kastmine sarani vaigu sisse, 3- sarani vaiguga kaetud mullakamaka 

kaalumine vees) [26] 

Kaevemeetodit lasuvustiheduse leidmiseks kasutatakse kivise pinnase uurimisel, kui 

südamiku ja mullakamaka metoodikat rakendada ei saa. Kaevemeetod kujutab endast 

pinnase kaevandamist, kaevatud mullast kivide eemaldamist, kivideta mullast niiskuse 

eemaldamist kuivatamise teel, mulla kaalumist ning kaeveaugu täitmist vee või liivaga, et 

selgitada välja kaeveaugu ruumala (joonis 11) [23, 24]. 

Liivaga ruumala mõõtmisel kasutatakse spetsiaalset aparatuuri ning kõrgkvaliteetset liiva, 

mille mahuühiku mass on teada. Veega täitmisel asetatakse kaeveauku kas õhukesest 
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kummist membraan või kile, mis täidetakse teadaoleva tihedusega vedelikuga (vesi vms.) 

[26]. 

 

Joonis 11. Kaevemeetodil kasutatavad ruumala mõõtmise seadmed (vasakul liivaga, 

paremal veega) [26] 

Radiatsiooni meetod kasutab gammakiirgust, et mõõta mulla lasuvustihedust. 

Mõõtmismeetodeid on kaks: edastamis- (ingl. k. transmission) ja hajutamistehnika (ingl. k. 

scattering technique). Edastamismeetodi puhul puuritakse mulda kaks ava, millest ühte 

lastakse gammakiirguse allikas ning teise Geigeri loendur, mis mõõdab läbi mulla temani 

jõudnud kiirgusosakeste arvu, mille järgi on võimalik arvutada lasuvustihedust, kui seade 

on korrektselt kalibreeritud. Hajutamistehnika puhul sisaldab mõõteseadeldis ainult ühte 

sondi, mille alumises otsas on eraldatud kiirgusallikas ning üleval pool Geigeri loendur, 

mis loendab mullas tagasi peegeldunud gammaosakeste arvu (joonis 12) [24]. 

 

Joonis 12. Hajumistehnikat kasutav radiatsioonimeetodil töötav seade [27] 
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Gammaosakeste abil tiheduse uurimisel on mitmeid eeliseid teiste meetodite ees, kuna 

mõõtmisi saab korraldada kohapeal, mõõtmised on kiired ja ei riku mulda ning sügavamaid 

kihte on võimalik mõõta ilma kaevandamata ja seega mulla struktuuri lõhkumata. Samas 

on antud meetodil ka mõned puudused. Kuna tegu on keerulise aparatuuriga, on kogu 

seadme ja selle lisade soetamine kulukas. Samuti peab seadet kasutav operaator olema 

eriväljaõppega, et masinat vastavalt vajadusele kalibreerida, seadistada ja sellega töötada. 

Operaator peab olema treenitud ka radiatsiooni ja kiirguskaitse kõikides aspektides [28]. 

2.3. Mulla niiskuse määramine  

Mulda, kui poorset keskkonda, võib niiskuse seisukohast pidada õhu, vee ja tahke aine 

kombinatsiooniks. Nende kolme komponendi suhe (joonis 13) määrab vee liikumise 

mullas, mulla võime toimida lahustina ja vee kättesaadavuse taimedele. Mulla niiskuse 

mõõtmisi saab jagada järgnevalt: kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt. Kvantitatiivse mõõtmise 

korral tehakse kindlaks mullas leiduva vee hulk ja kvalitatiivne mõõtmine näitab ära, kui 

kõvasti hoitakse niiskust mullaosakeste poolt [29, 30]. 

 

Joonis 13. Mullaosakeste, õhu ja vee vahelist suhet iseloomustav skeem (1- õhk, 2- muld, 

3- vesi) [29] 

Poorsete materjalide niiskuse mõõtmiseks on kolm peamist viisi: gravimeetrilised, 

potentsiaali- ja mahulised mõõtmised (ingl. k. volumetric measurements). Mõõtmismeetodi 

valik põhineb suuresti sellest, mille jaoks informatsiooni vaja on (näitena võib tuua, et 

taimekasvatuse bioloog soovib niiskust määrata potentsiaalide vahe mõõtmise meetodiga, 

kuna nii toimub ka pidev taime reageerimine niiskusele mullas). Gravimeetriline niiskuse 

määramine, teise nimega ligedus (ingl. k. wetness), oli kõige laiemalt kasutust leidev 

niiskuse määramise metoodika, kuna tegu on lihtsa ja selgesti mõistetava mõõtmisega. 
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Seevastu niisutatud põllukultuuride kasvatamiseks kasutatakse enamasti niiskuse mahulist 

määramist, kuna see on lihtsasti konverteeritav taimede kasvuks vajaliku vee hulgaks. 

Elektrooniliste mõõteriistade levikuga ongi mahuline mõõtmine saanud oma kiiruse ja 

lihtsuse poolest enimkasutatavaks metoodikaks [29]. 

2.3.1. Kvantitatiivsed niiskuse määramise meetodid 

Mullaniiskuse kvantitatiivse määramise meetodite hulka kuuluvad gravimeetriline niiskuse 

leidmine, neutronite hajumine ja dielektriline läbitavus. Nimetatud kolm meetodit annavad 

kasutajale väärtuse mullas leiduva niiskuse koguse kohta [29, 30]. 

Gravimeetriline meetod on otsene viis hindamaks kogu mullas olemasoleva ja mitte 

kättesaadava vee kogust. Selleks võetakse mullast proov, kaalutakse see, kuivatatakse 

ahjus (tavaliselt 100…110°C juures) pikema perioodi jooksul (24…48 tundi), kaalutakse 

uuesti kuiva mulla mass ning seejärel saadakse tulemuseks niiske ja täiesti kuiva mulla 

omavaheline suhe. Kui on teada ka kogutud mulla maht, on võimalik teada saada mahuline 

veesisaldus (joonis 14). Enamasti piisab, kui mullaproov on 50…100 g raske [29, 30]. 

 

Joonis 14. Autori gravimeetrilise meetodiga kogutud mullaproovid 

Gravimeetriline meetodi miinusteks on suur aja- ja tööjõukulu, vajaminevate 

laborseadmete, kaalu ja ahju olemasolu. Samuti ei ole võimalik proove võtta täpselt ühe ja 

sama koha pealt, kuna esialgse proovi võtmisega rikutakse proovide võtmise asukoht. 

Lisaks on tarvis võtta mitmeid proove, et teada saada pinnases leiduva vee ruumiline 

varieeruvus. Gravimeetrilist meetodit kasutatakse tihti niiskuse kaudse sisalduse 

määramise seadmete kalibreerimiseks [29, 30]. 
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Neutronite hajumist kasutatavad mõõteseadeldised ehk neutronsondid mõõdavad kogu 

mullavee sisaldust, kui seadmed on korralikult kalibreeritud gravimeetrilise meetodiga 

kogutud andmetega. Sellise meetodiga hinnatakse mullas niiskuse hulka seal leiduva 

vesiniku koguse järgi, kuna mullas leidub vesinikku just kõige rohkem vees. Neutronsond 

kujutab endast kiiret neutroneid kiirgavat seadeldist ning vastuvõtjat, mis paigaldatakse 

mulda õigele sügavusele (joonis 15) [29, 30]. 

 

Joonis 15. Neutronsond mulla niiskuse mõõtmiseks [31] 

Neutronid eraldatakse ümbritsevasse keskkonda, kus nad kaotavad energiat, põrgates 

kokku teiste aatomitega. Kuna vesiniku aatomid on neutronitega sarnase massiga, 

aeglustavad just nemad neutroneid kõige paremini. Kokkupõrgete tulemusena moodustub 

termalisatsiooni tõttu pilv aeglaseid molekule, mida mõõdab sondis asetsev vastuvõtja. 

Antud tüüpi mõõtmiste miinuseks on seadme kõrge hind (3300…4250 EUR), operaatori 

koolitamise maksumused ning kiirgusoht, kuna seadme tööks vajalikud kiired ja suure 

energiaga neutronid on radioaktiivse lagunemise produkt [29, 30]. 

Dielektrilist läbitavust mõõtvad seadmed töötavad põhimõttel, et mõõtes 30…1000 MHz 

sageduse juures mulla elektromagnetilisi omadusi, saame mullas leiduva õhu 

dielektriliseks  väärtuseks 1, tahke aine väärtuseks 2…5 ja vee väärtuseks 80,18. Kuna vee 

dielektriline väärtus erineb oluliselt õhu ja tahke aine väärtusest, saab seda kasutada 

niiskuse leidmiseks. Nimetatud katsemeetodiga mõõdetakse mittejuhi ehk dielektriku 

võimsust edastada elektromagnetilisi laineid või impulsse. Mullavee mahuliseks 
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hindamiseks on välja töötatud kaks põhilist suunda- ajapiirkonna reflektromeetria (ingl. k. 

time domain reflectrometry, edaspidi TDR) ja sageduspiirkonna reflektromeetria (ingl. k. 

frequency domain reflectrometry, edaspidi FDR). Kuna kumbki meetoditest ei kasuta 

radioaktiivseid osakesi, puudub vajadus seadmete operaatorite koolitamiseks ning seadme 

hoiustamise ja kontrolli kulud vähenevad samuti võrreldes neutronsondi kuludega [29, 30]. 

Seadmed, mis kasutavad TDR meetodit, saadavad mööda kaablit kõrgsagedusliku 

elektromagnetlaine sondideni, mis asuvad mullas (joonis 16). Elektromagnetlaine 

peegeldub ühelt sondilt teisele ning tagasi seadmesse, mis mõõdab ajavahemiku, mis kulus 

impulsi või laine saatmiseks ja tagasipeegeldumiseks. Väiksem ajakulu tähendab 

väiksemat mullaniiskust [29, 30]. 

     

Joonis 16. TDR seadme sondid ja nende tekitatud elektrivälja jaotus (1- ühe, 2- kahe, 3- 

kolme, 4- neljasondiline mõõteotsik ja selle poolt tekitatud elektriväli) [29] 

Kuigi TDR seadmed on kallid (hinnad ligikaudu 7550 EUR), on nende mahulised 

mõõtmistulemused õigesti kalibreerituna täpsed ning mõõtmisi on võimalik sooritada 

mitmes kohas samaaegselt [30]. 

Seadmed, mis töötavad FDR põhimõttel, kasutavad raadiolaineid, et mõõta mulla 

mahtuvust. Muld töötab mahtuvuse vooluahelas dielektrikuna, mis on osa kõrge 

sagedusega transistor ostsillaatori tagasisideahelast, mis töötavad enamasti sagedusel 

100...150 MHz. Mulla mahtuvus on mõõtemeetodist tulenevalt soetud dielektrilise 
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konstandiga, nagu TDR meetodi puhul. Välja on töötatud kaks erinevat seadet (joonis 17), 

mis kasutavad FDR meetodit- juurdepääsutoru süsteem (ingl. k. access tube system) ja 

käsilükkesond (ingl. k. hand-push probe) [29, 30]. 

 

Joonis 17. Juurdepääsutoru süsteem ja käsilükkesond, mis töötavad FDR meetodil [32, 33] 

Juurdepääsutoru süsteemil töötavad seadmed töötavad põhimõttel, kus plastikust toru 

(tüüpiliselt PVC materjalist ehk polüvinüülkloriidist) paigaldatakse mulda ning mööda toru 

lastakse alla elektroodid, mille abil samal ajal erinevalt sügavustelt mõõtmisi sooritatakse. 

Sellise meetodi puhul tuleb tähelepanu pöörata plastikust toru ja mulla tihedale kontaktile, 

et mõõtetulemused oleks täpsed. Üksikud mõõteseadmed maksavad ligikaudu 3800 EUR, 

kuid on võimalik osta ka mõõtesüsteeme, mis suudavad automaatseid mõõtmisi sooritada 

minimaalselt põllu neljas erinevas osas. Sellised süsteemid maksavad umbkaudu 11400 

EUR kuid õige kalibreerimisega osutuvad väga efektiivseks niiskuse mõõtmise seadmeks 

[29, 30]. 

Lihtsamad FDR seadmed ehk käsilükkesondid sooritavad kiireid, lihtsaid, odavaid ja 

pinnalähedasi kvalitatiivseid mullaniiskuse mõõtmisi (skaalal 1...100, mida kõrgem näit, 

seda kõrgem niiskus). Odavamad seadmed maksavad 480 EUR ning neid on hea kasutada 

pinnapealsete juurtega taimede kasvatamisel [30]. 

2.3.1. Kvalitatiivsed niiskuse määramise meetodid 

Kvalitatiivsed mullaniiskuse määramise meetodid näitavad, kui kõvasti hoiavad 

mullaosakesed kinni veeosakesi. Mida kõvemini hoitakse kinni niiskust, seda raskem on 
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taimel mullast vett kätte saada. Kuna suhe mullaniiskuse ja kapillaarrõhu (ingl. k. soil 

moisture tension) vahel ei ole lineaarne ning varieerub suuresti mulla tüübist ja sügavusest, 

kasutatakse kvalitatiivseid niiskuse määramise meetodeid selleks, et pigem hinnata 

taimedele vajaliku vee olemasolu mitte niiskuse kogust mullas. Kvalitatiivse niiskuse 

määramiseks kasutatakse enamasti tensiomeetreid ja poorse ehitusega plokke  [29, 30]. 

Tensiomeeter on aparaat mullaniiskuse kapillaarrõhu mõõtmiseks, mis koosneb klaasist 

või plastikust torust, mille alumisel poolel asub poorsest materjalist keraamiline ots ning 

ülemisel poolel sisse ehitatud vaakumnäidik (joonis 18). Plastist või klaasist toru sees on 

vesi, mis tensiomeetri paigaldamisel viiakse alarõhu seisundisse. Kui mullaniiskus 

väheneb, tõmmatakse tensiomeetrist vett välja ja näidik näitab alarõhu kasvu. Niiskuse 

suurenemisel tõmbab torus olev alarõhk vett tensiomeetrisse ja vaakumnäidiku näit langeb. 

Tensiomeetri kasutamine mullaniiskuse hindamiseks eeldab täpset paigaldamist, kuna 

seadme keraamiline ots peab olema mullaga vahetus kontaktis. Kasuks tuleb odav 

soetamine (hinnad alates 45 EUR seadme kohta) [29, 30]. 

 

Joonis 18. Tensiomeeter [34] 

Poorse ehitusega plokid on valmistatud kipsist, klaasi ja kipsi segust, keraamikast, 

nailonist või klaaskiust (joonis 19). Mullaniiskuse hindamiseks paigaldatakse nad 

vajalikule sügavusele ning ajapikku ühtlustub poorse ploki niiskus ümbritseva mulla 

niiskusega ning seejärel on võimalik mõõta mulla kapillaarrõhku. Rõhu mõõtmiseks 

kasutatakse kahte tüüpi plokke- elektrilise takistuse (ingl. k. electrical resistance) ja 
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soojuskadu (ingl. k. thermal dissipation) mõõtmisega. Plokkide puhul on samuti tähtis 

kontakt ümbritseva mullaga, et tagada adekvaatsed mõõtetulemused [29, 30]. 

 

Joonis 19. Kipsist valmistatud elektrilist takistust mõõtev poorne plokk [35] 

Elektrilise takistuse puhul paigaldatakse ploki sisse kaks elektroodi, mille takistust 

mõõdetakse maapinnal. Mida kõrgem takistus, seda madalam niiskus plokis ja seega 

kõrgem kapillaarrõhk kogu ümbritsevas mullas. Soojuskadu mõõtva ploki puhul 

paigaldatakse ploki sisemusse väike radiaator, mis on maapinnale ühendatud 

temperatuurianduriga. Mõõtmiseks ühendatakse ahelasse pingeallikas ning jälgitakse 

soojuskadu radiaatorist seda ümbritsevasse plokki. Poorsete plokkide hinnad koos vajalike 

anduritega algavad 190 EUR seadme kohta  [29, 30]. 

Lisaks eelpool nimetatud meetodile on võimalik mulla niiskust hinnata ka 

mitteinvasiivsete meetoditega, mille eeliseks on see, et mulla struktuuri ei lõhuta ning 

põllule pole tarvis kaevata mõõtmisteks vajalikke süvendeid. Mitteinvasiivsete meetodite 

hulka kuuluvad mikrolainete peegeldumise ja sumbumise, lähiinfrapuna peegeldumise, 

gammakiirguse sumbumise, tuumamagnetresonantsi ja georadari kasutamist niiskuse 

uurimiseks [29]. 

2.4. Mulla struktuursuse määramine  

Mulla struktuursuse all mõistetakse mulla omadust pudeneda erisuuruse ja –kujuga 

agregaatideks ehk sõmerateks. Agregaatide mõõtmed, kuju ja asetus üksteise suhtes 
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määravad mulla struktuuri morfoloogilise tüübi. Suuruse alusel eristatakse makroagregaate 

(läbimõõt 0,25...10 mm) ja mikroagregaate (läbimõõt alla 0,25 mm) [36]. 

Makroagregaadid jaotatakse struktuuri järgi kolme klassi (S. Zahharovi järgi)- 

kuubitaolised, prismataolised ja plaaditaolised.  Kuubitaolise struktuuri klassi kuuluvad 

agregaadid, mille mõõtmed kolme risttelje suunas on peaaegu ühesugused. Prismataolise 

struktuuri klassis olevatel agregaatidel on vertikaalsuunas väljavenitatud ning plaaditaolise 

struktuuri klassis horisontaalsuunas väljavenitatud kuju (joonis 20) [36]. 

 

Joonis 20. Mulla makroagregaatide liigitus struktuuri järgi (I- kuubitaoline, 

II- prismataoline, III- plaaditaoline; 1- jämetompjas, 2- keskmiselt tompjas, 3- peentomjas, 

4- tolmjas, 5- jämepähkeljas, 6- keskmiselt pähkeljas, 7- peenpähkeljas, 8- jämeteraline, 

9- keskmiselt teraline, 10- peenteraline, 11- mullahelmed, 12- jämetulpjas, 13- keskmiselt 

tulpjas, 14- jämepristmaatiline, 15- keskmiselt prismaatiline, 16 ja 17- peenprismaatiline, 

18- kiltjas, 19- plaatjas, 20- lehtjas, 21 ja 22- soomusjas) [36] 

Põllumajanduslikust küljest on kõige väärtuslikumaks peetud 1...10 mm läbimõõduga 

tompjad ja teralise struktuuriga agregaadid, mille poorsus on vähemalt 40%, uuemate 

andmete järgi 2...5 mm läbimõõduga makroagregaate [36, 37]. 

Mullastiku struktuursuse uurimiseks on loodud kaudseid ja otseseid meetodeid. Kõige 

levinumaks meetodiks on mulla sõelumine. Viimase aja edasiarengutest võib välja tuua ka 

foto- ja videotöötluse ning erinevate kolmedimensiooniliste skanneerivate seadmete 

kasutamise struktuursuse uurimiseks. Kaudse meetodina saab hinnata mulla struktuursuse 

selle visuaalse vaatlemise teel enne ja pärast mulla käega lagundamist [38, 39, 40]. 
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2.4.1. Otsesed meetodid mullastiku struktuursuse uurimiseks 

Mulla sõelumisel ja agregaatide suuruse määramisel kasutatakse kuiv- ja märgsõelumist. 

Kuivsõelumist saab sooritada ringliikumisega sõeladega (joonis 21) (ingl. k. rotary sieve) 

või siis tasapinnalise liikumisega sõeladega. Tasapinnalist sõelumist saab sooritada käsitsi 

või mehaaniliselt horisontaalse, vertikaalse või üheaegse horisontaalse ja vertikaalse 

aparatuuriga (joonis 22). Sõelumist saab kasutada nii absoluutkuiva kui ka niiske 

põllumulla agregaatide suuruse hindamiseks [38]. 

 

Joonis 21. Ringliikumise põhimõttel töötavad sõelad [41, 42] 

Agregaatide suuruse hindamisel sõelumismeetodi puhul on tähtis mullaproovi kogumine. 

Eelistatud on kasutada labidaga mullaproovi võtmist silindriga võtmise asemel, kuna see 

lõhub vähem mulla struktuuri. Lisaks tuleb sõelumise juures pöörata tähelepanu sõelumise 

ajalisele kestvusele ja intensiivsusele. Liigse sõelumise korral hakkavad mullaagregaadid 

lagunema ja tulemus ei tule adekvaatne. Allikad annavad masinsõelumiseks vajaliku aja 

erinevalt (5...30 s) kuid kõige enam mõjutab sõelumiseks vajalikku aega mulla tüüp [38]. 

 

Joonis 22. Tasapinnalise sõelumise jaoks kasutatavad sõelad [43] 
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Märgsõelumise korral viiakse sõelumist läbi vee all või tasapinnaliste sõelade vette 

kastmisega kindlalt kõrguselt (31,8 mm), kindla tsükliga (30 korda) ja kindla koguajaga 

(30 minuti jooksul) [38]. 

Foto- ja videotöötluse abil mullastiku struktuursuse uurimine on veel algusjärgus, kuigi 

tänu tehnoloogia arengule on märgata edasiminekuid ka antud uurimisvallas. Üldjuhul on 

nimetatud meetoditega proovitud uurida mullastiku poorsust kuid nende abil on võimalik 

ka mullastiku struktuursuse uuringud (joonis 23). Enamasti eelneb foto- ja skanneerivate 

meetodite kasutamisele siiski ka sõelumine, et mõõta vaid põllumajanduslikult seisukohalt 

väärtuslikke makroagregaate. 

 

Joonis 23. 2D Kompuutertomograafia meetodiga sooritatud ülesvõtted mullast [39] 

Peale kompuutertomograafia või muul viisil proovide pildistamist (joonis 24) 

analüüsitakse mullaosakeste suurust või mulla üldpoorsust erinevate matemaatiliste 

mudelite ja algoritmidega, mis annavad hinnangu struktuursuse ja poorsuse kohta. 

 
Joonis 24. Mullastiku uurimine (kompuutertomograafia pilt mullast, mahuline 

kolmedimensiooniline kujutis pooridest, lõplik pildianalüüs) [40] 

Kahjuks on kompuutertomograafiaga mullastikuproovide võtmine kulukas ning ulatuslik 

foto- või videotöötlus aeganõudev, samas on see üheks võimaluseks mullastiku uurimiseks 

ilma mulla struktuuri lõhkumata [39, 40]. 
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2.4.2. Kaudsed meetodid mullastiku struktuursuse uurimiseks 

Mullastiku  struktuursuse uurimise kaudsete meetoditena on välja pakutud kahte erinevat 

viisi: mullaagregaatide käsitsi lagundamise teel leitud makroagregaatide kuju visuaalne 

hindamine ja vihmausside või nematoodi arv kindlal maa-alal. Kuigi nimetatud meetodid 

ei anna täpset vastet mullaagregaatide suuruse kohta, on nende järgi võimalik anda üldine 

hinnang mullastiku struktuursele seisukorrale [44]. 

Käsitsi mullaagregaatide lagundamine annab hinnangu mullastiku tihenemisele ning 

erosioonitundilikkusele. Südamikumeetodiga mullaproovi käega lagundades võib hinnata 

mullastiku osakesi ja sellega seoses struktuursust järgnevalt: kuubitaolised keskmise 

suurusega mullaagregaadid tähendavad suurepärast mullastiku struktuuri, prismataolised 

head, suured kuubitaolised normaalset ja plaaditaolised halba mullastiku struktuuri, kuna 

plaaditaoline struktuur annab märku mullastiku liigtihenemisest [44]. 

Nematoodi või vihmaussi arvukust võib samuti pidada üheks mullastiku struktuursuse 

näitajaks, kuna liigtihendatud ja halva struktuursuse mullas leidub neid vähem kui hea 

struktuursusega mullas. On välja pakutud, et labidatäies mullas võiks vihmausside või 

nematoodide arvukus näidata mulla struktuursust järgnevalt: 0…5 tähendab halba, 6…10 

normaalset ja üle 10 head mullastiku struktuursust [44]. 
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3. KATSEMETOODIKA 

3.1. Katsetatava piirkonna mullastiku üldiseloomustus 

Eesti vahelduv pinnamood ja geoloogiline ehitus on kujundanud jääajajärgse taimkatte ja 

veeolude mosaiiksuse, mis põhjustab jällegi muldkatte mitmekesisuse. Enamus Eesti 

geoloogilise aluspõhja materjaliks on lubjakivid ning sellest tuleneva murdmaterjali tõttu 

on umbkaudu 75% mulla lähtekivimitest karbonaatsed. Eesti mullastikule on iseloomulik 

suur kivisus ning suur osatähtsus soostunud ja soomuldade osas [45]. 

Hiiumaa mullastikus on suur osatähtsus liivmuldadel (joonis 25), enamikku saarest katavad 

gleiliivmullad, saare siseosas on ulatuslikult madalsoo- ja leet-glei-liivmuldi. Eesti mõistes 

on Hiiumaa mullad kõige vähemviljakamad, keskmine boniteet jääb 100 punktilises 

süsteemis alla 40. Tegemist on toitainetevaese merepõhjast kerkinud alaga, mis kohati 

kannatab põua ja kohati liigniiskuse käes [45]. 

 

Joonis 25. Hiiumaa mullatüübid (1- paepealsed liivsavimullad, 2 rähk-liivsavimullad, 

3- leostunud ja leetjad liivsavimullad, 4- leede- ja leetunud liivmullad, 5- näivleetunud 

saviliivmullad liivsavil ja liivsavimullad, 6- leet-glei-liivmullad, 7 gleiliiv-, savi-, liiv-, 

savi-, liivsavi- ja mitmekihilise lõimisega mullad, 8- glei-savimullad, 9- madalsoomullad, 

10- raba- ja siirdesoomullad, 11- lammimullad, 12- erodeeritud, erosiooniohtlike, 

deluviaal-, glei- ja soomuldade kompleksid (liiv-, saviliiv- ja liivsavimullad)) [45]. 

Antud uurimuses võeti põldkatsete proovid Hiiumaa lõunapoolsest osast, kus 

domineerivad gleiliiv-, liiv, liivsavi ja mitmekihilise lõimisega mullad. Mullaproovid võeti 
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Metsalauka küla Niidi talu kahelt erineva harimisintensiivsusega põllult– iga-aastaselt 

haritavalt põllult (koordinaatidel 58° 43´ 3,9´´ N ja 22° 34´ 28,4´´ E) ning harva haritavalt 

heinamaalt (koordinaatidel 58° 43´ 15,0´´ N ja 22° 34´ 33,3´´ E) (joonis 26). [45, 46]. 

 

Joonis 26. Mullaproovide võtmise asukohad (1- iga-aastaselt haritud põld, 2- harva haritud 

heinamaa) [47] 

Iga-aastaselt haritaval põllul kasvatatakse söödakartulit ning harva haritaval põllul 

kasvatati heina ning valmistati silo viimati kolme aasta eest, peale mida jäi maa sööti. Enne 

heina kasvatamist kasutati põldu teraviljakasvatamiseks. Katsetuste eesmärk oli uurida 

mullastiku struktuursust, niiskust ja lasuvustihedust seoses põlluharimisintensiivsusega. 

Proovid võeti oktoobri lõpus leostunud gleimuldadega aladelt, kus leidub mullas 

mehaanilise klassifikatsiooni järgi ka liiva ja kruusast liiva [45, 46]. 

3.2. Põldkatsed 

Põldkatsete käigus mõõdeti kahe erineva harimisintensiivsusega põllul lasuvustihedust, 

niiskust ning struktuursust. Mõlemate põldude puhul oli katsemetoodika sarnane, erinedes 

vaid selle poolest, et pikalt harimata põllul tuli enne katsete tegemist eemaldada 

mullakamar ning sellega kaasnev bioloogiline mass, mis oleksid seganud proovide võtmist 

1 

2 
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ning muutnud lõppresultaati. Proovide võtmise aparatuur oli pärit Eesti Maaülikoolist  ning 

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusest, lisaks oli põldkatsetel kaasas autori enda kaal 

mullaproovide massi välja selgitamiseks. Katsetulemused salvestati esialgu märkmikusse 

ning kanti hiljem sisse andmetöötlustarkvarasse MS Excel. 

3.2.1. Lasuvustiheduse määramine 

Lasuvustihedus (Dm), mis on 1 m
3 

absoluutkuiva rikkumata struktuursusega mulla mass 

[16], mõõdetuna megagrammides (Mg·m
-3

), leiti südamikumeetodil, kasutades A. 

Litvinovi kalibreeritud mahusilindrit (50 cm
3
). Südamikmeetodite valiku kasuks aitas 

langetada juba olemasolev katseaparatuur, kuna antud tüüpi põldkatseid on ka varem 

nimetatud meetodi ja vahenditega sooritatud. Lisaks on võimalik südamikmeetodil ja 

kalibreeritud mahusilindriga võetud proovidel lisaks lasuvustihedusele leida ka niiskus ja 

mahuline niiskus. 

Proovid võeti kahelt erineva harimisintensiivsusega põllult, kolmelt erinevalt sügavuselt ja 

kolmes korduses- maapinnalt, 10 cm sügavuselt ja 20 cm sügavuselt. Selleks suruti 

mahusilinder maasse, kasutades spetsiaalselt väljatöötatud pidet, mille ühes otsas on 

vajalike aste mahusilindri jaoks ning teises otsas mullaproovi silindrist eemaldamiseks 

mõeldud osa (joonis 27). Selle konstruktsiooni autoriks on Edvin Nugis. 

  

Joonis 27. Lasuvustiheduse proovi võtmine, kasutades mahusilindrit 
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Seejärel kaevati silinder ettevaatlikult välja, kasutades  väikesegabariidilist kühvlit, ning 

eemaldati noaga üleliigne muld, et alles jääks vaid mahusilindri sees olev 50 cm
3 

rikkumata struktuursusega proov. Peale puhastamist suruti pideme teise osaga mullaproov 

alumiiniumist märgistatud topsi (joonis 28) ning suleti kaanega. Iga topsi kaane peal oli 

mullaproovi identifitseeriv number, mis kanti vastavasse tabelisse, teadmaks, milliselt 

sügavuselt ja harimisintensiivsusega põllult on antud proov võetud. On leitud, et enamasti 

piisab 50...100 g mullast, et saada adekvaatseid tulemusi niiskuse ja lasuvustiheduse 

leidmiseks. [48]. 

Peale mullaproovide võtmist puhastati topsi välispind üleliigsest mullast ning kaaluti koos 

mullaprooviga, et saada teada niiske mulla mass, mida hiljem kasutada mullaniiskuse 

arvutamiseks. Seejärel transporditi mullaproovid kindlalt topsidesse suletuna Eesti 

Maaülikooli kütuselaborisse, kus vastavas õhutusega ahjus kuivatati proovid 104°C juures 

24 kuni 28 tunni jooksul, et tagada piisav muldade kuivus. Uurimused on näidanud, et 

proovide kuivatamine vahemikus 100...110°C ning 24...48 tunni jooksul on piisav, et leida 

mullaniiskust ning lasuvustihedust [48, 49]. 

Enne ahjus kuivatamist eemaldati topsidelt kaaned, et muldadest eralduv niiskus ei jääks 

topsi sisse. Topsi kaaned paigaldati proovide alla, et hiljem proovid vahetusse ei läheks, 

kuna topside ja kaante numbrid ei langenud suures osas kokku. [29, 49]. 

  

Joonis 28. Mullaproovi eemaldamine mahusilindrist ja paigaldamine alumiiniumtopsi 

Lasuvustiheduse leidmise kõige tähtsamakas osaks on proovi võtmise käigus säilitada 

rikkumata mulla struktuur. Ehkki südamikumeetodiga võetud proovide võtmisel esineb 

teatud deformatsioon silindri külgedel, on antud meetodit kasutatud proovide võtmiseks 

varemgi ja seega on tulemused adekvaatsed [37]. 
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Lasuvustihedus arvutati valemiga [29]: 

Dm= 
mk

Vv

,                                                                                                                            (4.1) 

kus Dm on lasuvustihedus Mg·m
-3

; 

 mk – absoluutselt kuiva mulla mass Mg; 

 Vv – kalibreeritud mahusilindri ruumala m
3
. 

Arvutustulemused kanti tabelisse (tabel 2), et hilisema analüüsi käigus selgitada välja 

erinevusi iga-aastaselt haritud ning harimata põllu vahel ning samuti uurida põllumulla 

üldist seisukorda lasuvustihedusest lähtuvalt.  

Tabel 2. Rikkumata struktuuriga põlluproovide lasuvustihedus 

 Sügavus, 

cm 

Tops Tühja topsi 

mass, g 

Kuiva mulla 

mass topsiga, g 

Abs. kuiva 

mulla mass, g 

Lasuvustihedus,  

Mg·m
-3

 

H
ar

im
at

a 
p
õ
ld

 

0...10 Г40902 32 80 48 0,96 

0...10 И40827 30 85 55 1,10 

0...10 Г56432 32 91 59 1,18 

11...20 Я91527 31 88 57 1,14 

11...20 0072 36 97 61 1,22 

11...20 E16055 31 98 67 1,34 

21...30 У75078 31 99 68 1,36 

21...30 F18289 31 100 69 1,36 

21...30 У8369 32 101 69 1,38 

Ig
aa

as
ta

se
lt

 h
ar

it
u
d

 p
õ
ld

 0...10 У66758 31 74 43 0,86 

0...10 P52967 32 78 46 0,92 

0...10 027 22 65 43 0,86 

11...20 У70122 31 88 57 1,14 

11...20 У16328 31 77 46 0,92 

11...20 У19887 31 86 55 1,10 

21...30 И33350 30 83 53 1,06 

21...30 035 23 89 66 1,32 

21...30 E16074 32 97 65 1,30 

 

Antud tabelist on võimalik esmasel vaatlusel juba näha erinevusi iga-aastaselt haritud põllu 

ja harimata põllu vahel. 

3.2.2. Niiskuse määramine 

Niiskuse määramise jaoks vajalike proovidena saab kasutada juba lasuvustiheduse leidmise 

jaoks võetud mullaproove, mis olid võetud gravimeetrilise meetodiga. Gravimeetriline 

meetod on kvantitatiivne analüüsimeetod, mis põhineb puhta aine massi määramisel. 
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Selleks kaaluti niiske mulla proovid koheselt peale nende võtmist ning märgiti tulemused 

vastavasse tabelisse (tabel 3). Seejärel kuivatati mullaproovid 24 kuni 28 tunni jooksul 

104°C ventileeritavas ahjus (joonis 29) ning kaaluti peale ahjust eemaldamist uuesti ja 

arvutati niiskus. Tuleb märkida, et standardse katsemetoodika korral oleks proovid vaja 

enne kaalumist eksikaatoris maha jahutada, kuid antud juhul kaaluti proovid 15 minuti 

jooksul peale ahjust eemaldamist [50]. 

 

Joonis 29. Mulla niiskusproovid ahjus 

Gravimeetriline niiskus arvutati valemiga [29]: 

W = 
mn – mk

mk
,                                                                                                                    (4.2) 

kus W on niiskus Mg·Mg
-1

; 

 mn – niiske mulla mass Mg. 

Lisaks gravimeetrilisele niiskusele on võimalik arvutada ka mahuline niiskus, kui on teada 

lasuvustihedus, valemiga [29]: 

𝜃 = 
Dm

ρw
∙ 𝑊,                                                                                                                       (4.3) 

kus 𝜃 on mahuline niiskus m
3
·m

-3
; 

 𝜌W – vee tihedus Mg·m
-3

. 

Mahulist niiskust kasutatakse just põllumajanduses ja taimeteaduses, et arvestada 

erinevatele kultuuridele vajamineva vee kogust seoses niisutamise efektiivsusega. 
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Mahulise niiskuse järgi on võimalik kaudselt hinnata, kas põldu tuleks kuivendada, 

niisutada või on seal hetkel optimaalne kogus vett taimede kasvuks. Selleks on leitud 

erinevad piirid väliveemahutavuse, taimede närbumispunkti ja veeküllastuse kohta [51]. 

Tabel 3. Rikkumata struktuuriga põlluproovide niiskus ja mahuline niiskus 

 Sügavus, 

cm 

Tops Tühja 

topsi 

mass, g 

Abs. 

kuiva 

mulla 

mass, g 

Niiske 

mulla 

mass 

topsiga, g 

Niiske 

mulla 

mass, 

g 

Niiskus, 

Mg·Mg
-1

 

Mahuline 

niiskus, 

m
3
·m

-3
 

H
ar

im
at

a 
p

õ
ld

 

0...10 Г40902 32 48 94 62 0,29 0,28 

0...10 И40827 30 55 100 70 0,27 0,30 

0...10 Г56432 32 59 102 70 0,19 0,22 

11...20 Я91527 31 57 98 67 0,18 0,20 

11...20 0072 36 61 110 74 0,21 0,26 

11...20 E16055 31 67 112 81 0,21 0,28 

21...30 У75078 31 68 110 79 0,16 0,22 

21...30 F18289 31 69 112 81 0,17 0,24 

21...30 У8369 32 69 112 80 0,16 0,22 

Ig
aa

as
ta

se
lt

 h
ar

it
u
d
 p

õ
ld

 0...10 У66758 31 43 82 51 0,19 0,16 

0...10 P52967 32 46 88 56 0,22 0,20 

0...10 027 22 43 72 50 0,16 0,14 

11...20 У70122 31 57 98 67 0,18 0,20 

11...20 У16328 31 46 86 55 0,20 0,18 

11...20 У19887 31 55 94 63 0,15 0,16 

21...30 И33350 30 53 92 62 0,17 0,18 

21...30 035 23 66 100 77 0,17 0,22 

21...30 E16074 32 64 108 76 0,19 0,22 

 

Esmasel vaatlusel selgub, et kuigi on olemas erisused erinevatelt põldudelt võetud 

proovide vahel, on antud mullatüübile vastavalt pinnases piisav kogus taimedele vajalikku 

vett. Samuti on näha kõikumised erinevate väärtuste vahel, mis suure tõenäosusega on 

tingitud põldude kivisusest, mis omakorda võib kaasa tuua topsiproovides leiduvate kivide 

mõju niiskuse arvutamisel, kuna niiskuse arvutuste ei ole arvestatud kivide massi ja 

ruumalaga [51]. 

3.3. Laboratoorsed katsed 

Laboratoorsed katsetused viidi läbi Eesti Maaülikooli põllumajandustehnika- ja 

kütuselaboris, mis asuvad tehnikamajas. Põllumajandustehnika laboris korraldati enamus 

katsetusi lasuvustiheduse ja struktuursuse leidmiseks tihenemise imiteerimise abil. 

Kütuselabori ventileeritud elektriahju kasutati mulla niiskuse leidmiseks. 
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Katsetuste eesmärk oli imiteerida erineva tihenemisastmega muldasid, et saada teada nende 

lasuvustihedus, struktuursus ja niiskus ning leitud parameetrite abil hinnata erinevate 

põllumuldade seisundit. Muldade tihendamiseks kasutati põllumajandustehnika laboris 

asuvat statsionaarset seadet, mis on mõeldud mulla muutumatu mahuga tihendamiseks 

katsesilindris [52] ning tihenemise mõõtmiseks normaalpingete mõõturit (joonis 30). 

Lasuvustiheduse ja niiskuse leidmiseks kasutati nagu põldkatsete puhulgi 

südamikumeetodil proovide võtmist ning struktuursus leiti käsisõelumismeetodi abil.  

 

Joonis 30. Normaalpingete mõõtur 

Laborkatsed sooritati sama mullaga, mis põldkatsed. Katsetusteks vajaminev muld 

transporditi kinnistes kilekottides laborisse, et nende niiskus muutuks minimaalselt ning 

alustati koheselt katsete läbiviimisega. Katseid sooritati niiske ja kuiva mullaga mõlemalt 

põllult (intensiivselt haritud ning harimata). 

3.3.1. Mulla tihendamise seade 

Mulla tihendamise seadet (joonis 31) kasutati põllumulla erineva tihendamise astme 

imiteerimiseks. Katse käigus asetati seadme juurde kuuluva suure silindri põhja 

normaalpingete mõõtur, kinnitati silindri põhi kile ja kummipaela abil ning täideti mullaga. 

Mullaga täidetud silinder koos normaalpingete mõõturiga asetati seadme töölauale, silindri 

peale asetati lisasilinder, mis täideti mullaga. Seadme töölaua tõstmisel tungraua abil 

kergitati silindrit ja lisasilindrit seadme talla vastu, mis surus mulla kokku. Vajalik 

tihenemine saadi teada normaalpingete mõõturi abil. 
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Peale vajaliku tihenemise saavutamist lasti tungraua abil töölaud alla ning eemaldati 

lisasilinder koos sinna sisse jäänud üleliigse mullaga. Õige tihenemise astmega muld jäi 

muutumatu mahuga alumisse silindrisse. Tihendatud mulda kasutati edaspidistes katsetes 

lasuvustiheduse, niiskuse ja struktuursuse leidmiseks. 

 

Joonis 31. Mulla tihendamise seade koos silindri ja lisasilindriga 

Katse käigus püüti imiteerida reaalselt põllul tekkivat olukorda, kus raskete masinate 

toimel on muld tihendatud kuni ekstremaalse piirini. 

3.3.2. Lasuvustiheduse määramine 

Lasuvustiheduse määramiseks sai välja mõeldud ja kasutatud tavametoodika edasiarendust. 

Tavametoodika puhul on võimalik arvutada lasuvustihedus suure silindri mahu ja mulla 

massi järgi, antud töös kasutati aga uudset katsemetoodikat, mille kohta on kavas sisse 

anda ka patenditaotlus. Uudse metoodika korral asetati enne pressimist suurde silindrisse 

erinevatele kõrgustele ja -asukohtadele kolm Litvinovi 50 cm
3 

mahusilindrit (joonis 32).  

              

Joonis 32. Uudse metoodikaga silindrite asetus (1, 2, 3 – Litvinovi 50 cm
3
 mahusilindrid) 
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Enne tihendamist kaaluti silindrid koos mullaga ning mõõtetulemused kanti katsetulemuste 

tabelisse. Peale tihendamist oli võimalik mõõta silindrite asukoha muutust suure silindri 

suhtes võrreldes esialgsega, samuti silindrite sees olevat tihendatud mulda kasutada 

lasuvustiheduse arvutamiseks. Katsetused sooritati kahelt erinevalt põllult võetud mullaga, 

mõlemalt põllult kuiva (tabel 4) ning niiske mullaga (tabel 5). Katsetuste seeriad viidi läbi 

igal korral erineva tihenemise astmega (normaalpinge 50, 200, 400 kPa), et imiteerida 

rasketehnika mõju mullale. 

Tabel 4. Erineva tihenemise astmega õhukuiva mulla lasuvustiheduse katsetulemused 

K
u

iv
 

Mulla 

normaal-

pinge, 

kPa 

Tops  Silindri 

kõrgus 

enne 

pressi, 

mm 

Silindri 

kõrgus 

peale 

pressi, 

mm 

Kuiva 

mulla 

mass 

topsiga 

peale 

pressi, g 

Mahu-

silindri 

mass 

mullaga 

enne 

pressi, g 

Abs. 

kuiva 

mulla 

mass, 

g 

Lasuvus-

tihedus, 

Mg·m
-3

 

H
ar

im
at

a 
p
õ
ld

 

50 Г40963 85 98 111 94 66 1,32 

50 Г40923 48 72 107 98 67 1,34 

50 0072 0 40 106 96 66 1,32 

200 Г56473 93 95 107 96 66 1,32 

200 Г56432 58 75 106 95 65 1,30 

200 И40815 0 41 111 102 72 1,44 

400 027 85 97 101 89 69 1,37 

400 И34947 46 75 115 97 74 1,48 

400 035 0 44 105 96 72 1,44 

Ig
aa

as
ta

se
lt

 h
ar

it
u
d
 p

õ
ld

 50 У19353 85 100 104 95 64 1,28 

50 Г40902 40 70 101 90 64 1,28 

50 И40827 0 34 105 95 66 1,32 

200 Я91527 98 102 108 97 67 1,34 

200 У19887 65 75 113 94 66 1,32 

200 У16328 0 38 109 91 68 1,36 

400 Г53584 96 105 114 95 69 1,38 

400 E16361 45 78 107 93 65 1,30 

400 У10689 0 51 108 95 68 1,36 

 

Esialgsete kuiva mullaga sooritatud katsetulemuste põhjal võib täheldada tihenemise 

kasvamisega lasuvustiheduse kasvu, on märgata ka proovide suurt erinevust, mida võib 

seletada põldude kivisusega ja sellega seoses kivide sattumisega topsiproovidesse. Samuti 

suureneb väikeste mahusilindrite asukoha muutus tihenemise astme kasvuga ehk 

mahusilindrid vajuvad suurema normaalpinge korral sügavamale suure silindri põhja. 

Niiske mullaga sooritatud katsetustel on võimalik märgata sarnaseid tendentse. Samuti on 

katsetulemustest näha, et suure silindri sisse asetatud mahusilindrite asendid ei muutu 

lineaarselt, ehk võib öelda, et suure silindri sees ei toimu tihenemine kogu silindri ulatuses 
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ühtlaselt, vaid see silindri osa, mis on vastu tihenemise seadme talda, on rohkem 

tihendatud kui osa, mis jääb vastu seadme töölauda.  

Tabel 5. Erineva tihenemise astmega niiske mulla lasuvustiheduse katsetulemused 

N
ii

sk
e 

Mulla 

normaal-

pinge, 

kPa 

Tops  Silindri 

kõrgus 

enne 

pressi, 

mm 

Silindri 

kõrgus 

peale 

pressi, 

mm 

Niiske 

mulla 

mass 

topsiga 

peale 

pressi, g 

Mahu-

silindri 

mass 

mullaga 

enne 

pressi, g 

Abs. 

kuiva 

mulla 

mass, 

g 

Lasuvus-

tihedus, 

Mg·m
-3

 

H
ar

im
at

a 
p

õ
ld

 

50 У75078 82 89 104 104 62 1,24 

50 0096 52 66 110 104 64 1,28 

50 22 0 37 113 107 62 1,24 

200 T68007 80 90 115 108 69 1,38 

200 715 45 70 121 108 75 1,50 

200 483 0 45 122 105 70 1,40 

400 У8369 85 95 119 104 75 1,50 

400 И40827 47 80 120 104 78 1,56 

400 У66758 0 55 116 107 75 1,50 

Ig
aa

as
ta

se
lt

 h
ar

it
u
d
 p

õ
ld

 50 У70122 100 103 106 93 64 1,28 

50 Г40902 65 68 105 94 66 1,32 

50 И40827 0 18 104 91 66 1,32 

200 Я91527 94 98 104 95 68 1,36 

200 У19887 45 68 106 99 67 1,34 

200 У16328 0 50 107 96 67 1,34 

400 У19805 89 99 108 96 67 1,33 

400 У70409 44 78 110 96 68 1,36 

400 T25698 0 55 112 97 68 1,36 

 

Esmase analüüsi puhul võib öelda, et erinevused niiske ja kuiva mulla vahel on olemas, 

samuti tekivad mõlema mulla puhul erisused iga-aastaselt haritud ning harimata põllu 

vahel. 

3.3.3. Niiskuse määramine 

Niiskuse määramine laborkatsete käigus toimis sarnaselt põllukatsetega. Katsed sooritati 

Eesti Maaülikooli kütuselabori seadmeid kasutades. Lasuvustiheduse leidmise jaoks 

vajalikud kindla mahuga silindriproovid kaaluti enne ahju sisestamist ning uuesti peale 24 

kuni 28 tunni kuivatamist 104 °C ahjust välja võttes. Ahjus olles eemaldati topsiproovide 

kaaned, et niiskus saaks topsist välja. Arvestades tulemustest maha kuivatustopside massi 

oli võimalik arvutada nii gravimeetriline kui ka mahuline niiskus mõlema 

harimisintensiivsuse ning niiskusastmega põllul (tabelid 6 ja 7). 
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Katsetulemustest peaksid olema välja loetavad erisused mõlema põllu- ning mullatüübi 

vahel, samuti peaks neist olema võimalik välja lugeda taimedele vajaliku vee 

kättesaadavust. 

Tabel 6. Erineva tihenemise astmega õhukuiva mulla niiskuse leidmise katsetulemused 

K
u

iv
 

Mulla 

normaal-

pinge, 

kPa 

Tops  Kuiva mulla 

mass topsiga 

peale pressi, 

g 

Kuiva 

mulla mass, 

g 

Abs. kuiva 

mulla mass, 

g 

Niiskus, 

Mg·Mg
-1

 

Mahuline 

niiskus, 

m
3
·m

-3
 

H
ar

im
at

a 
p

õ
ld

 

50 Г40963 111 79 66 0,19 0,28 

50 Г40923 107 75 67 0,12 0,16 

50 0072 106 70 66 0,06 0,08 

200 Г56473 107 75 66 0,14 0,18 

200 Г56432 106 74 65 0,14 0,18 

200 И40815 111 81 72 0,13 0,18 

400 027 101 79 69 0,15 0,21 

400 И34947 115 85 74 0,15 0,22 

400 035 105 82 72 0,14 0,20 

Ig
aa

as
ta

se
lt

 h
ar

it
u
d
 p

õ
ld

 50 У19353 104 73 64 0,14 0,18 

50 Г40902 101 69 62 0,11 0,14 

50 И40827 105 75 67 0,12 0,16 

200 Я91527 108 77 67 0,15 0,20 

200 У19887 113 82 72 0,14 0,19 

200 У16328 109 78 69 0,13 0,18 

400 Г53584 114 81 69 0,17 0,24 

400 E16361 107 75 65 0,15 0,20 

400 У10689 108 77 68 0,13 0,18 

 

Esmasest andmete analüüsist selgub, et niiskuse tulemused varieeruvad suurtes piirides. 

Ilmselt on tulemused jällegi sõltuvad proovitopsidesse sattunud kividest ning Hiiumaa 

muldade üldisest kivisusest (joonis 33), mis oli jälgitav mulla laborkatsete käigus tõstmisel 

katsesilindritesse. 

 

Joonis 33. Laborkatsete käigus eemaldatud suuremad kivid 
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Samuti on märgata, et mulla normaalpinge kasvu korral suureneb ka mulla niiskus. Seda 

võib seletada katsemetoodikast tulenevalt sellega, et mullaveel ei olnud võimalik silindrist 

pressimise käigus kuhugi kaduda. Silindri põhi oli kaetud kilega ja kinnitatud silindri 

külge, kasutades kummipaela ning samuti puudusid tihendamisseadme tallal piisav arv 

avasid mullavee pääsemiseks keskkonda, akumuleerus kogu niiskus pressitud mullaproovi 

sisse. 

Tabel 7. Erineva tihenemise astmega niiske mulla niiskuse leidmise katsetulemused 

N
ii

sk
e 

Mulla 

normaal-

pinge, 

kPa 

Tops  Niiske mulla 

mass topsiga 

peale pressi, 

g 

Niiske 

mulla mass, 

g 

Abs. kuiva 

mulla mass, 

g 

Niiskus, 

Mg·Mg
-1

 

Mahuline 

niiskus, 

m
3
·m

-3
 

H
ar

im
at

a 
p
õ
ld

 

50 У75078 104 73 62 0,18 0,22 

50 0096 110 73 64 0,14 0,18 

50 22 113 73 62 0,18 0,22 

200 T68007 115 82 69 0,19 0,26 

200 715 121 83 75 0,11 0,16 

200 483 122 84 70 0,20 0,28 

400 У8369 119 87 75 0,16 0,24 

400 И40827 120 90 78 0,15 0,24 

400 У66758 116 85 75 0,13 0,20 

Ig
aa

as
ta

se
lt

 h
ar

it
u
d
 p

õ
ld

 50 У70122 106 75 67 0,12 0,15 

50 Г40902 105 73 64 0,14 0,19 

50 И40827 104 74 66 0,12 0,16 

200 Я91527 104 73 64 0,14 0,19 

200 У19887 106 75 66 0,14 0,18 

200 У16328 107 76 66 0,15 0,21 

400 У19805 108 77 67 0,15 0,20 

400 У70409 110 79 68 0,16 0,22 

400 T25698 112 79 68 0,16 0,22 

 

Niiske mulla puhul võib märgata üldise niiskuse kasvu võrreldes õhukuiva mullaga, mida 

oli ka oodata ning väiksemat varieeruvust erinevate tulemuste vahel. 

3.3.4. Struktuursuse määramine 

Mulla struktuursus on mulla omadus pudeneda mitmesuguste suuruse ja kujuga 

agregaatideks ehk sõmerateks, mis tekivad mullas esineva huumuse, kolloidide ja 

ibeosakeste mõjul, mis mullaosakesi kokku kleebivad. Struktuursuse määramiseks kasutati 

käsisõelumist, hinnates põlluharimiseks eelistatavate ja mitte-eelistatavate 

mullaagregaatide protsentuaalset erinevust. Antud metoodikat kasutatakse just 

Skandinaavia riikides mulla struktuursuse leidmiseks. Katsed sooritati Eesti Maaülikoolis 
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ning Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes kasutuses olevate sõeladega (joonis 34), 

fraktsioonidega 4,75 mm ja 2 mm. Mulla makroagregaate, mis on suuremad kui 4,75 mm 

ja väiksemad kui 2 mm, peetakse mitte-eelistatud agregaatideks ning mullaagregaate, mis 

on 2...4,75 mm, eelistatud agregaatideks [1, 37, 53]. 

 

Joonis 34. Struktuursuse uurimiseks kasutatavad standardsõelad 

Mulla struktuursuse näitaja arvutamiseks kasutatakse valemit [53]: 

 

𝐾𝑠𝑡𝑟 = 
m2-4,75 

m<2 + m>4,75
,                                                                                                         (4.4) 

 

kus 𝐾𝑠𝑡𝑟 on struktuursuse näitaja; 

 m2-4,75 – eelistatud mullaagregaadid %; 

m<2 – mitte-eelistatud mullaagregaadid (väiksemad kui 2 mm) %; 

m>4,75 – mitte-eelistatud mullaagregaadid (suuremad kui 4,75 mm) %. 

Katsemetoodika kohaselt asetatakse kaks sõela üksteise peale kahanevas järjekorras ning 

kõige alla asetatakse alus. Seejärel asetati kõige suurema fraktsiooniga ülemisele sõelale 

(4,75 mm) mullaproov ning sõeluti käsitsi horisontaalse meetodiga ehk sõelumine toimus 

ainult horisontaalsel tasapinnal. Seejärel kaaluti erinevate sõelade (4,75 mm ja 2 mm) ning 

aluse sisu, et saada teada mulla üldmass ning sõeladel asuvate erinevate fraktsioonidega 

mullaagregaatide massid. Sõelumisel tuli olla ettevaatlik, kuna ülesõelumise korral 

mullaagregaadid lagunevad kergesti ja tulemused võivad suurtes piirides varieeruda ning 

olla mitteadekvaatsed. Samuti tuleb sõelumist proovida läbi viia sama intensiivsuse ning 

ajaga, et tulemused oleksid võrreldavad. 
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Struktuursus leiti mõlema põllu mullaga (erineva harimisintensiivsusega niiske ja õhukuiva 

mullaga) normaalolekus (ilma tihendamata 0 kPa) ning peale tihendamist vastaval seadmel 

(normaalpinge 50, 200, 400 kPa). Õhukuiva mullaga sooritatud tulemused kanti vastavasse 

tabelisse (tabel 8). 

Tabel 8. Põllumulla struktuursuse katsetulemused õhukuiva mullaga 

 

K
u

iv
 

Mulla 

normaal-

pinge, 

kPa 

Mitte-

eelistatavad 

agregaadid, 

m<2 

Mitte-

eelistatavad 

agregaadid, 

m>4,75 

Eelistatavad 

agregaadid, 

m2-4,75  

Struktuursuse 

näitaja, 

𝐾𝑠𝑡𝑟 
 

mass, 

g 

% mass, 

g 

% mass, 

g 

% 

 

Harimata 

põld 

0 42 12,4 139 41,0 158 46,6 0,87 

50 49 10,8 204 45,0 200 44,2 0,79 

200 40 9,3 212 49,2 179 41,5 0,71 

400 61 12,1 293 58,4 148 29,5 0,42 

Iga-

aastaselt 

haritud 

põld 

0 211 29,3 162 22,4 348 48,3 0,93 

50 57 7,6 342 45,4 354 47,0 0,89 

200 102 12,4 357 43,3 366 44,3 0,80 

400 163 15,4 561 53,0 335 31,6 0,46 

 

Tulemuste esialgse analüüsi põhjal võib öelda, et erineva harimisintensiivsusega põllu 

struktuursused on võrreldavad kuid siiski väikeste erisustega. Samuti on võimalik 

täheldada, et struktuursus ja tihenemine ei paista olevat lineaarses seoses ning mulla 

normaalrõhu kasvuga väheneb mingist piirist alates struktuursus järsult. Kuiva harimata 

põllu puhul on märgata natukene madalamat struktuursust kui kuiva iga-aastaselt haritud 

põllul. Niiske mullaga sooritatud erineva tihenemise astmega sooritatud katse- ja 

arvutustulemused on märgitud alljärgnevasse tabelisse (tabel 9). 

Tabel 9. Põllumulla struktuursuse katsetulemused niiske mullaga 

 

N
ii

sk
e 

Mulla 

normaal-

pinge, 

kPa 

Mitte-

eelistatavad 

agregaadid, 

m<2 

Mitte-

eelistatavad 

agregaadid, 

m>4,75 

Eelistatavad 

agregaadid, 

m2-4,75  

Struktuursuse 

näitaja, 

𝐾𝑠𝑡𝑟 
 

mass, 

g 

% mass, 

g 

% mass, 

g 

% 

 

Harimata 

põld 

0 28 7,0 174 43,3 200 49,7 0,99 

50 24 6,8 167 47,6 160 45,6 0,84 

200 44 13,3 153 46,1 135 40,6 0,69 

400 41 6,3 384 58,7 229 35,0 0,53 

Iga-

aastaselt 

haritud 

põld 

0 22 5,3 161 38,7 233 56,0 1,27 

50 16 3,3 222 46,0 245 50,7 1,03 

200 26 8,0 148 45,4 152 46,6 0,87 

400 23 7,8 166 56,1 107 36,1 0,56 
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Kas niiske mullaga sooritatud katsetuste tulemuste  esialgse analüüsi põhjal on märgata 

erisusi sõltuvalt harimisintensiivsusest. Lisaks on niiske põllu struktuursus parem võrreldes 

õhukuiva mullaga. Sarnaselt õhukuiva mullaga on ka antud katsetulemustes märgata 

paremat struktuursust iga-aastaselt haritud põllul. 

Kuigi struktuursuse tulemused kahanevad oodatult, võib katsetulemustes siiski märgata 

teoreetilistele alustele vastupidiselt seda, et mitte-eelistatavate agregaatide, mis on suurema 

fraktsiooniga kui 4,75 mm (joonis 35), protsentuaalne kogus ei kasva alati. Tihenemisega 

peaks kasvama ka suuremate makroagregaatide kogus mullas. 

 

Joonis 35. Mitte-eelistatavate makroagregaatide (>4,75 mm) kaalumine 

Tulemused võivad varieeruda sõelumismetoodikast olenevalt, kuna tegu oli 

käsisõelumisega, mille ajalist kestvust ja intensiivsust on raske kogu katseseeria jooksul 

sarnasena hoida ja seoses sellega võisid ka agregaatide ülesõelumisest ja hiljem 

kaalumisest tekkida mõõtmisvead. 
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4. AUTOMAATSÕELUMISSEADE 

4.1. Arendatavale tootele esitatavad toimivusnõuded 

Mulla struktuursuse katsetulemuste esialgse analüüsiga selgus, et katsemetoodika ei ole 

piisavalt usaldusväärne, kuna töö autoril puuduvad vajalikud kogemused muldade 

käsisõelumiseks. Sellest tulenevalt on antud uurimistöös järgnevalt toodud 

automaatsõelumisseadme eskiisprojekt, mille abil oleks võimalik lihtsalt sooritada mulla 

makroagregaatide testimist. 

Tootele esitatavateks nõueteks on projekteerida laborseade, mille abil parendada muldade 

uurimisel kasutatava sõelumismetoodika kvaliteeti ning testide korratavust, järgnevate 

põhiparameetritega: 

1. Seadmesse peavad mahtuma Eesti Maaülikoolis ning Kaitseväe Ühendatud 

Õppeasutustes kasutatavad pinnase struktuursuse uurimiseks kasutatavad sõelad (tähis 

U.S.A Standard Testing Sieve, välisläbimõõt 210,3 mm, kõrgus 50,8 mm). 

2. Sõelade kinnitamine ja eemaldamine seadmele peab olema lihtne kiire, et vähendada 

üldist testimise aega võrreldes sõelumise protsessi kestvusega. 

3. Seade peab olema piisavalt kompaktne, et mahtuda koolis kasutatavatele 

standardsetele õppelaudadele. 

4. Seadme pöörete kiirus peab olema reguleeritav, et tagada erinevate pinnaste 

sõelumiseks vajalik töörežiim. 

5. Seadme tööaeg peab olema reguleeritav, et tagada erinevate pinnaste sõelumiseks 

vajaliku töörežiimi pikkus. 

6. Seade peab töötama horisontaalsõelumisega, et imiteerida käsisõelumist. 

7. Seade peab olema töökindel, et garanteerida pinnaseproovide töötlemine tolmustes ja 

mullaosakesterohketes tingimustes, samuti kuivade ja niiskete pinnaseproovide 

käsitlemiseks. 

8. Seade peab töötama vooluvõrgus 220 V ja 50 Hz ning olema varustatud vastavate 

kaitsete eest ülekoormusel. 

Projekteeritav laborseade oleks mõeldud kasutamiseks sisetingimustes mullastiku 

struktuursuse uurimiseks.  
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4.1.1. Tootele kohandatavate normatiivaktide nimekiri 

Kuna tegu on laborseadmega, siis konkreetseid normatiive on vähe. Eskiisprojektis tuleks 

seadme väljatöötamisel arvestada järgnevate standardite ning normatiivaktidega: 

1. ISO 2591-1:1988 – Testsõelumine. Kogum meetoditest, mis kasutavad testsõelu, mis 

on valmistatud traadist ja perforeeritud metallplaadist. Kirjeldab põhilisi faktoreid, mis 

mõjutavad testsõelumist ja nende tulemusi. Määrab üldised parameetrid, mida tuleb 

järgida aparatuuri, protseduuride ja tulemuste esitamisel [54]. 

2. EN ISO 3746 – ISO 3746:2010 – Akustika. Müraallikate helivõimsuse ha helienergia 

taseme määramine rõhu abil. Seiremeetod, mis kasutab mõõtmisteks ümbritsevat 

pinda peegeltasapinna kohal. Määratleb kindlaks meetodid, millega on võimalik 

kindlaks teha helivõimsuse tase või helienergia tase testitava seadme ümber. 

Helivõimsuse tase arvutatakse standardis välja pakutud mõõtmistulemustele vastavalt 

[55]. 

3. EVS-EN 349:1998+A1:2008 – Masinate ohutus. Minimaalsed vahekaugused 

vältimaks operaatori erinevate kehaosade muljumisohtu. Antud standardiga 

määratakse minimaalsed vahekaugused sõltuvalt operaatori ohustatud kehaosast ning 

see standard on rakendatav siis, kui standardis esitatud meetodiga võib saavutada 

piisava ohutuse. [56]. 

4. EVS-EN 60204-1:2006+A1:2009 – Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: 

Üldnõuded [57]. 

5. IEC 60664-1 – Madalpingesüsteemides kasutatavate seadmete isolatsiooni 

kooskõlastamise regulatsioon [58]. 

6. IP 54 – Piiratud kaitse tolmuosakeste ligipääsule ning kaitstud ükskõik millisest 

suunast tulevatele veepritsmetele [59]. 

Eelkõige tuleks laborseadmele koostada kasutusjuhend, et seadmega ohutult ümber käia ja 

vältida õnnetusi. 

4.2. Analoogseadmete võrdlus arendatava seadmega 

Erinevateks sõelumisoperatsioonideks on valmistatud mitmeid seadmeid. Enamik on kodus 

valmistatud masinad mulla, liiva või mõne muu pinnase sõelumiseks, ehitusmaterjalide 

valmistamise jaoks (segu tootmiseks jne.). Selliste operatsioonide jaoks toodetud seadmed 

on valmistatud kättesaadavatest vahenditest, enamasti töötavad inimjõul (joonis 36). 
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Samuti on valmistatud seadmeid, kus ühendatakse olemasolevad ekstsentrik-käsitööriistad 

sõela külge, mis tööriista töötamisel sõela vibreerima paneb ning sellega pinnast sõelub. 

Lisaks pinnase sõelumisele saab sarnaseid seadmeid kasutada ka viljasaaduste jms. 

sõelumiseks. Antud tüüpi seadmed jätame võrdlusest välja, kuna konkreetsel juhul tuleks 

projekteerida laborisse mõeldud seade. 

 

Joonis 36. Inimjõul töötav seade pinnase sõelumiseks [60] 

Laborseadmetest on valmistatud mitmeid masinaid, millega enamasti sooritatakse 

viljaproovide sõelumist (joonis 37). Seadmed töötavad enamasti vibratsiooniga – 

elektromagnetiline ajam paneb liikuma vedrusüsteemi, mis kannab võnkumised üle 

sõeladele. Sõelutav materjal allutatakse kolmemõõtmelisele liikumisele ning jaotatakse 

võrdselt üle sõela pinna. Selline sõelumismeetod sobib eelkõige kõvade ja vastupidavate 

materjalide sõelumiseks (vili, kivimid jne.) [61]. 

Välja töötatud seadmetest on sobivaid nii kuiva kui ka märja materjali sõelumiseks. Lisaks 

on valmistatud automaatsõelu, mis ise testitavat materjali veega läbi uhuvad. Sellisel juhul 

paigaldatakse vedelikuotsik kõige ülemise sõela peale. Antud tüüpi seadmeid kasutatakse 

eriti peente osakeste sõelumiseks. Samas tuleb meeles pidada, et vedeliku koostis ei tohi 

muuta sõelutava materjali füüsikalis-keemilist koostist [61]. 

 

Joonis 37. Laborkatseteks mõeldud automaatsõelumisagregaat [62] 
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Olemasolevate masinate puuduseks võib lugeda küllaltki kallist hinda ning ebasobivat 

pöörlemiskiirust ja horisontaalse raputamise puudumist, kuna enamus seadmeid töötab 

vibratsiooni meetodil (tabel 10). Arendatav seade peab suutma mulda sõeluda vajaliku aja, 

kuna muld laguneb liigsel sõelumisel liiga väikesteks osakesteks ja uuritavate 

mullaagregaatide suurus ei ole sel juhul korrektne, samuti peab seade töötama kindla aja 

ning kindlatel, madalatel pööretel. 

 

Tabel 10. Üldine võrdlustabel olemasolevate ja projekteeritava seadme vahel [62, 63, 64] 

Parameeter Projekteeritav seade Retsch AS 450 Fritsch Analysette 3 Impact SV005 

Pöörete kiirus 

(p/min) 
30-300 p/min 

Amplituud 

muudetav 

Amplituud 

muudetav 

Amplituud 

muudetav 

Sõelumisrežiim Horisontaalne Vertikaalne Vertikaalne Vertikaalne 

Sõelumisaeg Seadistatav Seadistatav Seadistatav Seadistatav 

Kinnituse tüüp Kiirkinnitus Keeratav Kiirkinnitus Keeratav 

Hind (EUR) 800 9850 4926 1216 

 

Selgub, et ükski võrreldavatest seadmetest ei paku horisontaalse sõelumise võimalust või 

on need liiga kallid, ainult üks seadmetest on kiirkinnitusega kuid kõik on projekteeritava 

seadmega võrreldes liiga kallid. 

4.3. Uute ideede genereerimine 

Leidmaks seadme funktsioneerimiseks olevatele süsteemidele lahendusi, kasutatakse 

loovustööriista nimega morfoloogiline analüüs (tabel 11). Analüüsi jaoks luuakse tabelid, 

mis on struktureeritud selliselt, et nende abil on võimalik määratletud disainiprobleemidele 

lahenduste otsimine. Lahendusi otsitakse toodete kõikidele toote funktsioonidele ja nende 

kombinatsioonidele, et disainida toote ja võimalikult optimaalne ning töökindel lõplik 

variant [65]. 

Morfoloogilise analüüsi üheks eeliseks on kõigi ettevõetud tunnuste variantide ja 

võimaluste läbikammimine, et midagi märkamata ei jääks. See on oluline näiteks iga uue 

teadusuuringu paikapanekul –  kaaluda läbi kõik, mis on teada, mis on vasturääkiv ja kus 

kohast on oodata uusi ja huvitavaid tulemusi [65].  

Morfoloogilise analüüsi puudus on küllaltki suur töömaht, analüüsi segab tavalisest suurem 

kogus ebaotstarbekaid lahendusi, kuid antud analüüsi abil võib leida ootamatuid uudseid 

seoseid, mis aitavad lõppkokkuvõttes projekteeritavat seadet parendada. Antud meetodi 
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arendaja Fritz Zwicky olevat öelnud, et “Morfoloogiline analüüs on lihtsalt korrastatud tee 

asjadele otsavaatamiseks” [65]. 

Tabel 11. Morfoloogiline analüüs projekteeritava sõelumisseadme parameetritele 

Omadus Vahend 

Ajam Elektrimootor Käsiajam Pneumoajam 

Veoülekanne Hammasülekanne Rihmülekanne Kettülekanne 

Sõelumine Ekstsentrikud Elektromagnet Pöörlev 

Juhtimine Käsijuhtimine Mehaaniline Elektrooniline 

Sõelakinnitus Kinnitusrõngas Kinnitusplaat 
Sõela küljes olevad 

kinnitused 

Sõelade pingutus Rihmaga Keeratav Kiirkinnitus 

Detailide ühendused Neetühendused Poltühendused Keevisühendused 

Aluspind Piirajatega plaat Märgitud alaga plaat Ilma märketa plaat 

Vibratsiooni 

summutamine 
Vedrud Kinnitus alusele Vibrosummutid 

Pritsmekindlus Metallkorpus Plastkorpus Tihendid 

Tolmukindlus Metallkorpus Plastkorpus Tihendid 

Mürakindlus Isolatsioon Helikindel korpus Kõrvaklapid 

Elektrikaitse Rikkevoolukaitse Maandus Ohukleebised 

Mootorikaitse Mootorikaitselüliti Sulavkaitsmed Termokaitse 

Pöörete 

reguleerimine 
Käsijuhtimine Ülekandega Elektrooniline 

Aja reguleerimine Elektrooniline Käsijuhtimine Taimeriga 

Töökindlus Testitud lahendused 
Robustsed 

komponendid 
Lihtsad süsteemid 

Ohutus Korpus Ohukleebised Kahekäejuhtimine 

 

Analüüsi käigus välja tulnud omadusi kasutatakse projekteeritava seadme parameetrite 

valikul, lähtudes optimaalsest kasutatavusest ning autori tööalastest kogemustest nimetatud 

võimalustega. 

4.3.1. Arendatava toote konstruktsioonilahenduste analüüs  

Seoses töö autori tööalaste kogemustega meditsiinitehnika valdkonnas kavatsetakse 

seadme disainiprotsessis kasutada sarnaseid lahendusi koos vajalike modifikatsioonidega. 

Antud peatükis kirjeldataksegi pikemalt lahti erinevate konstruktsioonilahenduste valik 

ning analüüsitakse seda seadme funktsiooni põhimõttest. 

Kõik valikud on tehtud, kasutades morfoloogilist analüüsi, mille abil töötati välja antud 

seadme põhisõlmed ning tööprintsiip. Samuti keskenduti analüüsi käigus seadme 

ohutusega seotud punktidele, et proovida hoiduda kasutajate võimalikest vigastustest 
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liikuvate osade tõttu. Morfoloogilise analüüsi tulemusena tuuakse ära seadme 

komponentide valik koos seletustega alljärgnevalt: 

1. Ajam – elektrimootori kasuks räägib see, et lihtsat juhtimissüsteemi kasutades on 

mootori pöörded kergesti muudetavad. Plaanis oleks kasutada 24 VDC mootorit 

võimsusega 100 W (joonis 38). 

 

Joonis 38. Valitud elektrimootori üldmõõtmed [66] 

2. Veoülekanne – ülekande valikul lähtuti tööalastest kogemustest hammasrihmadega 

töötavate seadmete alal. Kasutada tuleks kevlariniidistikuga tugevdatud 

hammasrihmasid, mis ajapikku ei veni, ning alumiiniumist rihmarattaid (joonis 39). 

 

Joonis 39. Rihmaratas ja kevlarist tugevdusega rihm [67] 

3. Sõelumine – saavutamaks sõelumiseks vajalikku ringliikumist kasutatakse 

ekstsentrikvõlle ning vajadusel tasakaalustamiseks vasturaskusi, mis võlli külge 

kinnitatakse.  

4. Juhtimine – mootori pöörete ja kogu seadme juhtimiseks kasutatakse elektroonilist 

juhtimist. Tänapäevased odavad kontrollerid võimaldavad lihtsasti ja soodsalt 



 

55 

 

juhtsüsteeme üles ehitada. Laialdaselt kasutatakse Arduino (joonis 40), Raspberry Pi 

ja BeagleBone kontrollereid. 

 

Joonis 40. Arduino kontroller, mida saaks kasutada juhtimissüsteemiks [68] 

 

5. Sõelade kinnitus – sõelade pealt poolt kinnitamiseks kasutatakse kinnitusplaati, mille 

külge ühendatakse pingutusmehhanism. 

6. Sõelade pingutus – pingutussüsteemiks kasutatakse hammasrihmasid koos vajalike 

lukustitega (joonis 41). 

 

Joonis 41. Sõelade pingutamiseks kasutatavad hammasrihmadega lahendused [63] 

7. Detailide ühendus – erinevate detailide omavahel ühendamiseks kasutatakse poltliiteid 

koos keermeliimiga, et takistada tekkival vibratsioonil ühenduste lahti tulemist. 

8.  Aluspind – sõelad paigutatakse piirajatega alusplaadile, kus sõel kindlalt peal püsib. 

Koos piirajatega alusplaadi ning pealt poolt kasutatava kinnitusplaadiga 

elimineeritakse sõelade libisemise oht ringliikumiste ehk sõelumisprotsessi ajal. 
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9. Vibratsiooni summutamine – sõelumisprotsessi jooksul tekkiva vibratsiooni 

summutamiseks kasutatakse erinevaid vibrosummuteid, mis on tööalaste kogemuste 

põhjal osutunud vastupidavateks ja töökindlateks (joonis 42). 

 

Joonis 42. Vibrosummutid [69] 

10. Pritsmekindlus – tagamaks piisavat kaitset pritsmete eest, paigaldatakse seadme 

elektroonilised komponendid metallist korpuse sisse. 

11. Tolmukindlus – tagamaks piisavat kaitset tolmu ja pisemate pinnaseosakeste vastu, 

paigaldatakse metallkorpuse avadele vastavad kummist või EPDM materjalist 

tihendid. 

12. Mürakindlus – tagamaks kaitset inimese kuulmisteedele lühikese sõelumisprotsessi 

jooksul soovitatakse operaatoril kasutada kuulmiskaitsmeid (paigaldatakse vastavad 

kleebised). 

13. Elektrikaitse – piisava elektrilöögikaitseks maandatakse seadme korpus. 

14. Mootorikaitse – mootori kaitseks paigaldatakse seadmele sulavkaitsmed (joonis 43). 

 

Joonis 43. Mootori kaitseks paigaldatavad sulavkaitsmed [70] 

15. Pöörete reguleerimine – saavutamaks sõelumiseks vajalik pöörlemiskiirus, 

reguleeritakse elektrimootori pöördeid sagedusmuunduri või eraldi kontrollmooduli 

abil. 

16. Aja reguleerimine – sõelumisprotsessi aega reguleeritakse mikrokontrolleri abil. 
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17. Töökindlus – seadme töökindluse tagamiseks projekteeritakse automaatsõelur 

võimalikult lihtsate, robustsete ja vastupidavate lahendustega. 

18. Ohutus – kuna seadmel on küljes liikuvaid osi, tuleks need kindlasti katta vajaliku 

korpusega. Lisaks tuleks seadmele kleepida vastavad ohukleebised kuulmiskaitsmete 

ja nägemiskaitsete kasutamiseks ning märkidega, mis keelavad seadet töötamise ajal 

puudutada (joonis 44). 

 

Joonis 44. Ohukleebiste näited [63] 

 

Üldise ohutuse peaks tagama seadme (joonis 45) kasutusjuhend, mis tuleks paberkujul 

seadme juures hoida. 

 

Joonis 45. Projekteeritav sõelumisseade 
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4.4. Riskianalüüs 

Projekteeritavale seadmele riskianalüüsi koostamiseks kasutatakse kalaluustiku diagrammi 

(joonis 46), mis on mõeldud riskide tekkepõhjuste analüüsimiseks. Tihti kasutatakse 

nimetatud meetodit seadme disaini protsessis riskide juurpõhjuste eemaldamiseks. 

Tootmises kasutatakse tihti ka Ishikawa diagrammi, mis sisaldab endas masina, meetodi, 

materjali, operaatori ja  mõõtmistulemuste analüüsi riskide eemaldamiseks [71]. 

 

 

Riskianalüüsi põhjal võib öelda, et põhilised vead ja vigastused seadme poolt võivad 

tekkida operaatori hooletusest, mis omakorda on põhjustatud ohutusjuhendi 

mittelugemisest. 

  

Joonis 46. Ishikawa diagramm automaatsõelumisseadme riskianalüüsiks 

Seade vigastab inimest 

Masin 

Ohukleebised puudu või vales kohas 

Ei pööra tähelepanu ohukleebistele 

Operaatori käed vales kohas 

Pöörlevad osad vigastavad 

Operaator 

Operaator ei pea vajalikuks 

Ei ole lugenud ohutusjuhendit 

Ei pööra tähelepanu ohukleebistele 

Operaatori käed vales kohas 

Protseduurid 

Riskianalüüs tegemata 

Kasutusjuhend puudulik 

Metoodika halvasti kirjeldatud 

Käsi pingutusrihma vahel 

Materjal 

Projekteerija ülekoormatud 

Projekteerija unustas märkida 

Joonisel puudub märge 

Servadelt kraat eemaldamata 

Koostamisjuhendis pole kleebiste kontrolli 

Pöörlevad osad vigastavad Teravad servad vigastavad 

Ei peetud vajalikuks 
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4.5. Kokkuvõte automaatsõelumisseadmest 

Antud peatüki raames anti ülevaade eskiisprojektist automaatsõelumisseadmele, mis aitaks 

lihtsustada ja parendada pinnaseproovide struktuursuse analüüsimise võimalusi Eesti 

Maaülikoolis ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes. Automaatsõelumisseade töötab 

horisontaalsel sõelumismeetodil, et imiteerida käsisõelumist. Imiteerimiseks kasutatakse 

ekstsentrikuid (lisa A). Seadme tööks vajalik energia tuleb elektrimootorilt, mida juhitakse 

mikrokontrolleri abil. Mootori jõuülekanne seadme ekstsentrikutele toimub läbi 

kahepoolse hammasrihma ja rihmarataste, mis on kinnitatud mootori ja ekstsentrikvõllide 

otstesse (joonis 47). Üldise ohutuse tagamiseks oleks seadme külge kleebitud 

ohukleebised. 

 

Joonis 47. Seadme jõuülekande skeem (1- mootor, 2- ekstsentrikud, 3- hammasrihm) 

Töö esimeses osas esitati nõuded projekteeritavale seadmele, teises osas toodi välja 

normatiivaktide nimekiri, mida tuleks jälgida seadme projekteerimisel. Kolmandas osas 

võrreldi projekteeritavat seadet olemasolevate analoogsete seadmetega, neljandas 

genereeriti loovustööriistade abil projekteeritavale seadmele uusi ideid. Viiendas osas 

analüüsiti arendatava toote konstruktsioonilahendusi ja kuuendas osas toodi välja seadme 

riskianalüüs riskide juurpõhjuste uurimiseks, kasutades kalaluustiku diagrammi. 

Lisaks tuleks antud automaatsõelumisseadmega välja töötada ka makroagregaatide 

uurimiseks vajalik katsemetoodika, kus oleks kirjeldatud erinevatele mullatüüpidele 

optimaalseid pöörlemiskiirusi ning katseaegu. 
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5. LÕPPHINNANG MULLA FÜÜSIKALISELE SEISUNDILE 

5.1. Katsetulemuste analüüs ja hindamine 

Antud uurimistöös sooritati mullastiku füüsikaliste parameetrite uurimiseks põld- ja 

laborkatseid, et saada võrdlusmaterjali erineva harimisintensiivsusega põldude 

hindamiseks. Katsetused sooritati ekspress-diagnostilise meetoditega, kasutades levinud 

ning suhteliselt odavaid seadmeid. Mulla lasuvustihedus ja niiskus leidi südamikumeetodil 

võetud gravimeetriliste proovide abil 50 cm
3 

mahusilindrite abil ning struktuursust uuriti 

standardsete sõelade abil, kus põhirõhk pöörati eelistatavate ja mitte-eelistatavate 

makroagregaatide võrdlemisele [53]. 

Lisaks põldkatsetele viidi läbi ka laborkatsed, et imiteerida rasketehnika ekstreemset mõju 

mullale ning seoses sellega uurida muldade liigtihenemisest tekkivaid muutusi uuritavatele 

parameetritele. Leitud parameetrite abil on järgnevalt arvutatud välja erinevad indeksid 

mulla füüsikaliste omaduste ja nende abil ka üldise seisukorra hindamiseks.  

5.1.1. Mulla tihenemise indeks 

Mulla tihenemise hindamiseks kasutatakse tihenemise indeksit, mis on arvutatav mulla 

üldpoorsuse abil. Tihenemise indeks on üks põhiline ekspressdiagnostikas kasutatav 

indeks, mille abil on võimalik lihtsate meetoditega hinnata põllumulla seisukorda raskete 

seadmete tihenemise tagajärjel (joonis 48). 

 

Joonis 48.  Rasked topeltratastega põllutöömasinad [72] 

Muldade tihenemisele aitas kaasa Eesti Nõukogude Liidus kasutatud ja mõnel pool siiani 

kasutusel olevate raskete traktorite abil põlluharimine. Ligikaudu 20% põllumaadest on 
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intensiivse harimise ja põllumajandusliku tootmise toimel tallatud ning nendel põldudel on 

märgata liigtihenemist. Kuigi tänapäeval on traktorid muutunud uuemaks, ei ole nende 

mass vähenenud. Tallatavuse vähenemiseks on võimalik kasutada topeltrattaid, vähendada 

rehvirõhku või töökäikude arvu ning kasutada õigeid agrotehnilisi võtteid [73, 74].  

Üldpoorsus on mulla tahkete osakeste vahel olevate pooride summaarne maht, mis sõltub 

kõlvikust, lõimisest, huumusesisaldusest, struktuursusest ja maaharimise viisist. Sõltuvalt 

pooride mõõtmetest eristatakse ka kapillaarset (hoiustab mullas vett tänu 

kapillaarjõududele) ja mittekapillaarset poorsust (hoiustab õhku, kuna vesi allub 

gravitatsioonile), antud töös piisaks ainult üldpoorsuse kasutamisest. Mulla üldpoorsus 

arvutati läbi mulla tahke faasi tiheduse ja lasuvustiheduse valemist [1, 16]: 

Pü = 
De − Dm

De
∙100,                                                                                                         (5.1) 

 

kus Pü on üldpoorsus %; 

 𝐷𝑒 – mulla tahke faasi tihedus 2,54 Mg·m
-3

 [16]. 

Üldpoorsuse leidmise järel on võimalik arvutada mulla tihenemise indeks valemist [73,  

75]: 

A = 
εmax − εi

εmax − εmin
,                                                                                                              (5.2) 

kus 𝐴 on mulla tihenemise indeks; 

 εmax – maksimaalselt kobeda mulla poorsuse tegur; 

𝜀𝑖 – poorsuse tegur peale mulla tallamist; 

 𝜀𝑚𝑖𝑛 – mulla poorsuse tegur, mis on tihendatud ekstremaalse piirini. 

Mulle tihenemise indeksit on võimalik arvutada ka otse lasuvustiheduse järgi, kasutades 

valemit  [73, 76]: 

A = 
(γi − γmin)∙γk

(γk − γmin)∙γi
,                                                                                                              (5.3) 

 

kus 𝛾𝑖 on katse hetkel lasuvustihedus Mg·m
-3

; 

γmin – maksimaalselt kobeda mulla lasuvustihedus Mg·m
-3

 [76]; 

 γk – mulla maksimaalne lasuvustihedus, milles taimed enam ei kasva Mg·m
-3

 [76]. 
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Mulla tihenemise indeks arvutatakse nii põldkatsete (tabel 12) käigus võetud analüüside 

kui ka labortingimustes sooritatud rasketehnika imiteerimise andmetele põhinedes (tabel 

13), et anda hinnang mõlemale harimisintensiivsuse poolest erinevale põllule ning pakkuda 

välja võrdlusmomenti raskete masinate oodatavale töötamise tagajärjele nimetatud 

põldudel. 

Tabel 12. Rikkumata struktuuriga põlluproovide üldpoorsus ja tihenemise indeks 

 Sügavus, 

cm 

Lasuvustihedus, 

Mg·m
-3

 

Üldpoorsus, 

% 

Tihenemise 

indeks 

H
ar

im
at

a 
p

õ
ld

 

0...10 0,96 62,20 0,16 

0...10 1,10 56,69 0,37 

0...10 1,18 53,54 0,48 

11...20 1,14 55,12 0,43 

11...20 1,22 51,97 0,52 

11...20 1,34 47,24 0,64 

21...30 1,36 46,46 0,66 

21...30 1,36 46,46 0,66 

21...30 1,38 45,67 0,68 

Ig
aa

as
ta

se
lt

 h
ar

it
u
d
 p

õ
ld

 0...10 0,86 66,14 -0,04 

0...10 0,92 63,78 0,08 

0...10 0,86 66,14 -0,04 

11...20 1,14 55,12 0,43 

11...20 0,92 63,78 0,08 

11...20 1,10 56,69 0,37 

21...30 1,06 58,27 0,32 

21...30 1,32 48,03 0,62 

21...30 1,30 48,82 0,60 

 

Üldpoorsuse seisukohalt on näha, et maapinnale lähemal asuv muld on parema poorsusega 

kui sügavamal asuv pinnas, mis vastab ka üldisele teooriale. Samuti on näha, et poorsus on 

parem iga-aastaselt haritud põllul. 

On märgata, et iga-aastaselt haritud põllu tihenemise indeks on parem kui harva haritud 

põllumulla puhul. Antud nähtust võib seletada sellega, et lasuvustiheduse proovid võeti 

sügavuselt 21…30 cm, mis tähendab, et tegeliku künnisügavuseni ei pruukinud proovide 

võtmise käigus ulatuda, kuna künnisügavus on ligikaudu 24 cm ja künnitihes tekib alates 

sellest piirist. 

Laborkatsete käigus tihendatud muldadele (normaalpingega 50, 200, 400 kPa) arvutati 

samuti üldpoorsus ning tihenemise indeks. Antud labortingimustes liigtihendatud mullad 

peaksid välja tooma tihenemise märgatava kasvu ning näitama ära ka sügavamates 

pinnasekihtides toimuvad protsessid, mis on seotud rasketehnika mõjuga mullale. Lisaks 
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erinevale harimisintensiivsusele sooritati laborkatsed ka niiske ja õhukuiva mullaga, et 

anda aimu õigete agrotehniliste võtete kasutamise mõjust tihenemisele. Valel ajal 

rasketehnikaga põllule minek võib suurendada tihenemist ning sellega seoses ka tulevikus 

vajaminevaid väljaminekuid põllumulla seisukorra parendamiseks näiteks 

sügavkobestamise abil.  

Tabel 13. Tihendatud mullaga põlluproovide üldpoorsus ja tihenemise indeks 

 Mulla 

normaal-

pinge,  

kPa 

Niiske 

mulla 

lasuvus-

tihedus, 

Mg·m
-3

 

Õhukuiva 

mulla 

lasuvus-

tihedus,  

Mg·m
-3

 

Niiske 

mulla üld-

poorsus, 

% 

Õhukuiva 

mulla 

üldpoorsus, 

% 

Niiske 

mulla 

tihenemise 

indeks 

Õhukuiva 

mulla 

tihenemise 

indeks 

H
ar

im
at

a 
p

õ
ld

 

50 1,24 1,32 51,18 48,03 0,54 0,62 

50 1,28 1,34 49,61 47,24 0,58 0,64 

50 1,24 1,32 51,18 48,03 0,54 0,62 

200 1,38 1,32 45,67 48,03 0,68 0,62 

200 1,50 1,30 40,94 48,82 0,77 0,60 

200 1,40 1,44 44,88 43,31 0,70 0,73 

400 1,50 1,37 40,94 46,06 0,77 0,67 

400 1,56 1,48 38,58 41,73 0,82 0,76 

400 1,50 1,44 40,94 43,31 0,77 0,73 

Ig
aa

as
ta

se
lt

 h
ar

it
u
d
 p

õ
ld

 50 1,28 1,28 49,61 49,61 0,58 0,58 

50 1,32 1,28 48,03 49,61 0,62 0,58 

50 1,32 1,32 48,03 48,03 0,62 0,62 

200 1,36 1,34 46,46 47,24 0,66 0,64 

200 1,34 1,32 47,24 48,03 0,64 0,62 

200 1,34 1,36 47,24 46,46 0,64 0,66 

400 1,33 1,38 47,64 45,67 0,63 0,68 

400 1,36 1,30 46,46 48,82 0,66 0,60 

400 1,36 1,36 46,46 46,46 0,66 0,66 

 

On näha, et niiske mulla tihenemise indeks tihendamata seisus madala 

harimisintensiivsusega põllu korral on madalam kui õhukuiva mulla tihenemise indeks. 

Samas võib märgata, et tihenemise suurenemisega kasvab niiske mulla tihenemise indeks 

märgatavalt rohkem kui kuiva mulla tihenemise indeks ehk niiske muld on tallamisele 

vastuvõtlikum kui kuiv muld. 

5.1.2. Mulla niiskuse indeks 

Mulla niiskuse hindamiseks kasutatakse niiskuse indeksit, mis põhineb mulla 

väliveemahutavusel (ingl. k. field capacity). Mulla väliveemahutavus on suurim seotud ja 

rippuva kapillaarvee hulk, mida mõõdetakse massi- või mahuprotsentides, vahel ka 

veesamba kõrgusega. Väliveemahutavus moodustub alati peale lume sulamist, kui 
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gravitatsioonivesi on nõrgunud ja mulla ning atmosfääri vaheline rõhk tasakaalustunud. 

Liivaste muldade väliveemahutavus on tavaliselt alla 12% ning savistes muldades üle 23% 

[1, 77]. 

Niiskuse indeks on analoogne tihenemise indeksiga mulla üldpoorsuse järgi ning 

arvutatakse valemist [76, 78]: 

Wfc = 
Wv(max) − Wv(i)

Wv(max) − Wv(min)
,                                                                                                  (5.4) 

kus Wfc on mulla niiskuse indeks; 

 Wv(max) – antud lõimisega mulla väliveemahutavus, võrdsustatud ühega; 

𝑊𝑣(𝑖) – katsetamise hetkel mulla niiskus suhtearvuna väliveemahutavusest; 

 𝑊𝑣(𝑚𝑖𝑛) – antud lõimisega mulla niiskus, mis vastab närbumisniiskusele. 

Katsetatud põldudel oli tegu leostunud gleimuldadega, mis tähendab, et väliveemahutavus 

on 21…22% [79] ja sellest tulenevalt on närbumisniiskus ehk närbumispunktiniiskus 

suhtearvuna väliveemahutavusest 0,14 (3%). Niiskuse indeks arvutati samamoodi 

rikkumata struktuuriga põlluproovidele (tabel 14) ning laborkatsetes sooritatud niiske ja 

õhukuiva mullaga (tabel 15). Nagu tihenemise indeksi arvutamiselgi, viidi katsed läbi 

erineva harimisintensiivsusega põllu vahel, et hinnata põldude niiskust ja selle abil 

sobivust põlluharimiseks ning mullastiku vahelisi erinevusi kahe põllu vahel (joonis 49). 

 

Joonis 49. Erineva harimisintensiivsusega põllud 

Mulla väliveemahutavust on võimalik ka looduslikes tingimustes katseliselt mõõta, kui 

küllastada mulda ülevalamise teel kuni intensiivse läbiimbumise lõpuni. Seejärel kaetakse 

pinnas aurumise vältimiseks õlgede või kilega ja ühe kuni kahe nädala möödumisel 

võetakse mullaproovid niiskuse määramiseks [36, 80]. 
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Lisaks on välja pakutud ka kaudseid mõõtmisi väliveemahutavuse kindlaks tegemiseks, 

kasutades nö käelist meetodit (ingl. k. touch and feel). Nimetatud meetodiga võetakse 

põllult mullaproov ja surutakse see ainult ühte kätt kasutades kerakujuliseks. Palli kuju ja 

niiskuse järgi on võimalik öelda, mis niiskusastmega on muld erinevate lõimiste korral. 

Väliveemahutavuse korral on palli kuju ümar ning see ei lagune laiali, samuti ei eritu 

pallist vett kuid käele jääb peale pigistamist palli märg kontuur. Antud katsetused on 

suhteliselt ebatäpsed kuid kogenud mullateadlased saavad siiski käelise meetodi abil 

kaudset hinnangut mulla niiskusest ning on võimelised tundma ära ka väliveemahutavuse 

saavutanud mulla [81]. 

Tabel 14. Rikkumata struktuuriga põlluproovide niiskuse indeks 

 Sügavus, cm Niiskus, % 𝑊𝑣(𝑖) Niiskuse indeks, 

Wfc 

H
ar

im
at

a 
p
õ
ld

 

0...10 29 1,32 -0,37 

0...10 27 1,23 -0,26 

0...10 19 0,86 0,16 

11...20 18 0,82 0,21 

11...20 21 0,95 0,05 

11...20 21 0,95 0,05 

21...30 16 0,73 0,32 

21...30 17 0,77 0,26 

21...30 16 0,73 0,32 

Ig
aa

as
ta

se
lt

 h
ar

it
u
d
 p

õ
ld

 0...10 19 0,86 0,16 

0...10 22 1,00 0,00 

0...10 16 0,73 0,32 

11...20 18 0,82 0,21 

11...20 20 0,91 0,11 

11...20 15 0,68 0,37 

21...30 17 0,77 0,26 

21...30 17 0,77 0,26 

21...30 19 0,86 0,16 

 

Laboratoorsetes tingimustes on võimalik põllumulla väliveemahutavust samuti mõõta, 

kasutades vastavaid seadmeid. Väliveemahutavuseks labori tingimustes on vee mass, mis 

jääb mulda alles peale alarõhu -0,33 bar rakendamist mullale, kasutades 

mõõtmismeetodiks hüdraulist veesurvet (ingl. k. hydraulic head) või imemisrõhu (ingl. k.  

suction pressure) hindamist. Antud uurimustöö raames kasutati väliveemahutavuse 

hindamiseks siiski tabelandmeid ning otseste ega kaudsete meetoditega põllul ja 

laboratooriumis väliveemahutavust ei testitud [80]. 
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Põhjustena võib välja tuua suure ajakulu, mis arvestades katsepõldude geograafilise 

asukohaga oleks kaasa toonud suuri kulutusi. Katsepõldudelt katselaborini liikumine 

kestab auto- ja praamisõiduga kokku ligikaudu 6 tundi. 

Tabel 15. Niiske ja õhukuiva mulla laborproovide niiskuse indeks 

 Mulla 

normaal-

pinge, kPa 

𝑊𝑣(𝑖) 

(õhukuiv muld) 

𝑊𝑣(𝑖) 

(niiske muld) 

Õhukuiva mulla 

niiskuse indeks, 

Wfc 

Niiske mulla 

niiskuse indeks, 

Wfc 

H
ar

im
at

a 
p

õ
ld

 

50 0,86 0,82 0,16 0,21 

50 0,55 0,64 0,53 0,42 

50 0,27 0,82 0,85 0,21 

200 0,64 0,86 0,42 0,16 

200 0,64 0,50 0,42 0,58 

200 0,59 0,91 0,48 0,11 

400 0,68 0,73 0,37 0,32 

400 0,68 0,68 0,37 0,37 

400 0,64 0,59 0,42 0,48 

Ig
aa

as
ta

se
lt

 h
ar

it
u
d
 p

õ
ld

 50 0,64 0,55 0,42 0,53 

50 0,50 0,64 0,58 0,42 

50 0,55 0,55 0,53 0,53 

200 0,68 0,64 0,37 0,42 

200 0,64 0,64 0,42 0,42 

200 0,59 0,68 0,48 0,37 

400 0,77 0,68 0,26 0,37 

400 0,68 0,73 0,37 0,32 

400 0,59 0,73 0,48 0,32 

 

Katseandmete põhjal võib järeldada, et kuna niiskuse indeks kasvab niiskuse 

vähenemisega, siis rikkumata struktuuriga põlluproovide korral on harimata põld suurema 

niiskusega kui iga-aastaselt haritud põld. Labortingimustes tihendatud mulla puhul on 

samuti näha, et madala harimisintensiivsusega põllumuld oli niiskem kui iga-aastaselt 

haritud põld. Samuti võib tulemustest järeldada, et mulla normaalrõhu kasvuga niiskus 

kasvab, kuna niiskusel puudus tihendamise silindrist väljapääs ja seega akumuleerus see 

mullaproovis. 

5.1.3. Mulla struktuursuse indeks 

Põllumulla struktuursuse hindamiseks kasutatakse antud uurimustöös struktuursuse 

indeksit, mis põhineb mulla struktuursuse näitajal eelistatavate ja mitte-eelistatavate 

agregaatide korral. Struktuursus on suures osas sõltuv mulla tallamisest raskete masinate 

poolt ning sellega seoses tihenemisest [53]. 
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Struktuursuse indeks arvutatakse järgneva valemi abil [76, 78]: 

Sstr = 
Kstr(max) − Kstr(i)

Kstr(max) − Kstr(min)
,                                                                                           (5.5) 

kus Sstr on mulla struktuursuse indeks; 

 Kstr(max) – maksimaalselt võimalik mulla struktuursuse näitaja [76]; 

Kstr(i) – konkreetse mõõtmise hetkel mulla struktuursuse näitaja; 

 Kstr(min) – minimaalselt võimalik mulla struktuursuse näitaja [76]. 

Mulla struktuursuse indeks arvutati välja mõlema harimisintensiivsusega põllu (tabel 16) ja 

laborkatsetustes tihendatud õhukuiva ja niiske mullaga (tabel 17).  

Tabel 16. Labortingimustes tihendatud põldude mulla struktuursuse indeks 

 

Mulla 

normaal-

pinge, 

kPa 

Õhukuiva 

mulla 

struktuursuse 

näitaja, 

𝐾𝑠𝑡𝑟(𝑖) 

Niiske mulla  

struktuursuse 

näitaja, 

𝐾𝑠𝑡𝑟(𝑖) 

 

Õhukuiva 

mulla 

struktuursuse 

indeks, 

𝑆𝑠𝑡𝑟 

Niiske mulla  

struktuursuse 

indeks, 

𝑆𝑠𝑡𝑟 
 

 

Harimata 

põld 

0 0,87 0,99 0,18 0,01 

50 0,79 0,84 0,29 0,22 

200 0,71 0,69 0,40 0,43 

400 0,42 0,53 0,81 0,65 

 

Iga-aastaselt 

haritud põld 

0 0,93 1,27 0,10 -0,38 

50 0,89 1,03 0,15 -0,04 

200 0,80 0,87 0,28 0,18 

400 0,46 0,56 0,75 0,61 

 

Katseandmete põhjal võib järeldada, et iga-aastaselt haritud põllu struktuursus on parem 

harva haritud põllu omast, kuna struktuursuse indeks väheneb koos struktuursuse kasvuga 

ehk mida väiksem struktuursuse indeks, seda parem. Samuti on näha, et niiskete 

mullaproovide korral on niiskusindeks parem kui kuiva mulla korral, mis ongi oodatav 

tulemus. Struktuursust hinnates tuleb samuti meeles pidada, et iga-aastaselt põllult võetud 

proovid ei pruukinud ulatuda künnitiheseni, kuna need võeti 21…30 cm sügavuselt. Võib 

eeldada, et sügavamalt võetud proovide korral oleks näha iga-aastaselt haritud põllul nii 

struktuursuse kui tihenemise indeksi järsku langust ehk struktuursuse ja tihenemise tõusu. 

5.2. Kompleksindikaator ja lõpphinnang 

Töös välja toodud indeksite (tihenemise, niiskuse ja struktuursuse) põhjal on võimalik luua 

lihtne kompleksindikaator, mis arvestaks kõiki kolme erinevat tulemust eeldades, et iga 
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indeks on hinnanguliselt sama kaaluga. Kompleksindikaator Ek on antud uurimustöös 

arvutatud järgnevalt: 

𝐸𝑘  =  
𝐴 + 𝑆𝑠𝑡𝑟+𝑊𝑓𝑐

3
,                                                                                                 (5.6) 

Antud indikaatori abil saame anda erineva harimisintensiivsusega põldude füüsikalise 

seisundi kohta üldise hinnangu tihenemise, struktuursuse ja niiskuse keskväärtustest. 

Eeldades, et kõikidel haritavatel põldudel on olemas tihendatud pinnast tänu 

põlluharimismasinatele ja nende haakeseadeldistele, on võimalik põlluproovide 

tulemustega koos analüüsida labortingimustes tihendatud mullaproovid, mis imiteerivad 

antud juhul raskeid põlluharimismasinaid. Võrreldes omavahel tabeleid 12 ja 13 on samuti 

näha, et põlluproovidel on erinevates kihtides näha tihenemise kasvu, mis on samuti 

tingitud põllutöömasinate toimest mullale [53]. 

Nimelt tekivad põllutöömasinate toimel mulla erinevates kihtides erineva tihenemisega 

piirkonnad (joonis 50). Pealmises kihis (meie katsetingimuses imiteeritakse seda 50 kPa 

normaalpingega) toimub tihenemine põllumasina ja haakeseadme rataste ning 

ilmastikutingimuste tõttu. Keskmises ehk künnitihese kihis (imiteeritud 400 kPa 

normaalpingega) toimub tihenemine adra mõjul, kuna ülevalpool kihti mulda kobestatakse 

aga allpool atra toimub adra talla mõjul pidev tihenemine. Sügavas kihis (imiteeritud 200 

kPa normaalpingega) on muld tihenenud iga-aastase kündmise tulemusena, kuna seda kihti 

ei kobestata ja tihenemine akumuleerub [53]. 

  

Joonis 50. Tihenemise mõju põllumulla erinevates kihtides [53] 

S
ü
g
av

u
s,

 c
m

 

Koonuse vastupanujõud, MPa 



 

69 

 

Antud tulemused on ära toodud alljärgnevates tabelites niiske (tabel 17) ja õhukuiva mulla 

kohta (tabel 18) erineva harimisintensiivsusega põldudel. 

Tabel 17. Kompleksindikaator erineva harimisintensiivsusega niiskele põllumullale 

 

Niiske 
Tihenemise 

indeksi A 

keskväärtus  

Struktuursuse 

indeksi 𝑆𝑠𝑡𝑟 

keskväärtus 

Niiskuse 

indeksi 𝑊𝑓𝑐 

keskväärtus 

Kompleks-

indikaator, 

Ek 

Harva haritud põld 0,56 0,33 0,20 0,38 

Iga-aastaselt haritud põld 0,45 0,09 0,31 0,28 

 

Andmete põhjal võib järeldada, et kuna iga-aastaseselt haritud põllumulla 

kompleksindikaatori väärtus on väiksem kui harva haritud põllul, on füüsikalise seisundi 

poolest põllu- ja laborkatsete põhjal eelistatud iga-aastaselt haritud põld (mida väiksem on 

kompleksindikaator, seda kvaliteetsem on põllumulla füüsikaline seisund). On näha, et 

ainult niiskuse indeks on iga-aastaselt haritud põllul halvem kui harva haritud põllul. 

Tabel 18. Kompleksindikaator erineva harimisintensiivsusega õhukuivale põllumullale 

 

Õhukuiv 
Tihenemise 

indeksi A 

keskväärtus  

Struktuursuse 

indeksi 𝑆𝑠𝑡𝑟 

keskväärtus 

Niiskuse 

indeksi 𝑊𝑓𝑐 

keskväärtus 

Kompleks-

indikaator, 

Ek 

Harva haritud põld 0,67 0,42 0,45 0,51 

Iga-aastaselt haritud põld 0,63 0,43 0,32 0,46 

 

Analüüsi põhjal võib järeldada, et õhukuiva mullaga tehtud proovid näitavad niiske mulla 

proovidest kehvemaid tulemusi kompleksindikaatori põhjal (joonis 51). Kõige suuremad 

muutused esinevad tihenemise ja niiskuse indeksi arvutamisel eriti just iga-aastaselt 

haritud põllul. 

 

Joonis 51. Keskväärtuste põhjal kompleksindikaatorid niiskele ja õhukuivale mullale 
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Erinevate indeksite lähemal uurimisel selgub, et niiskus indeks on harva haritud põllul 

kõrgema väärtusega ehk siis kehvem kui intensiivselt haritud põllumullal, mis erineb 

niiske mulla analüüsist minimaalselt. Kuigi keskväärtus on struktuursuse indeksil sarnane, 

võib tabelist 16 näha, et laborkatsete käigus tihendatud muldade puhul erinevad tihenemise 

astmete juures erineva harimisintensiivsusega mullad üksteisest oluliselt (joonis 52). 

 

Joonis 52. Tihendatud niiske mulla struktuursuse indeks, mis imiteerib mulla tihenemist 

On näha, et struktuursuse indeks imiteerib põllul toimuvat tihenemist mobiilse tehnilise 

vahendi ehk põllutöömasina toimel ning mulla erinevaid kihte tihenemisest sõltuvalt 

(pealmine kiht, künnitihes, sügav kiht). 

Põllu- ja laborkatsete tulemusena põllumulla füüsikalisele seisundile selgub, et antud 

parameetreid hinnates on põlluharimiseks parem iga-aastaselt haritud põld. Võrreldes iga-

aastaselt haritud põllu tihenemise indeksit varasemalt Kesk-Eestis tehtud tööde andmetega 

[74], võib öelda, et põllumulla seisukord (tabel 12) nii iga-aastaselt kui ka harva haritud 

põllul on parem madalamates mullakihtides (5…15 cm) kuid kehvem sügavamates 

mullakihtides (üle 25 cm). Samas on tihendatud pinnaseproovide (tabel 13) põhjal mõlema 

põllu muld tihenemise seisukohast parem kui Kesk- Eesti näidispõld [74]. 

Hilisemalt võetud proovide põhjal on aga Kesk-Eesti sama põllu tihenemise indikaatorid 

oluliselt kehvemad, kui Hiiumaa iga-aastaselt ja harva haritud põllul. Otseselt ei ole 

võimalik niiskuse ja struktuursuse indeksi järgi Hiiumaa mulda võrrelda, kuna puuduvad 

vajalikud uuringud, kus antud indekseid on kasutatud [74]. 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et Hiiumaa mulla füüsikaline seisukord oli hea ning siiamaani 

taluniku poolt sooritatud põlluharimisvõtted õiged. Mulla struktuursuse, niiskuse, 

lasuvustiheduse ja sellest tuletatud tihenemise indeksi põhjal võib öelda, et harimiseks on 

kasutatud mulla füüsikalise seisukoha poolest sobivaid mobiilseid tehnilisi vahendeid ehk 
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traktoreid ja vastavaid põllutöömasinaid. Võib järeldada, et põlluharimine toimub sobiva 

massi, rehvide, rehvirõhuga traktorite ning haakeseadmetega. 

Kahe erineva harimisintensiivsusega põllu analüüsimisel osutus saagi kasvatamiseks antud 

katsetuste põhjal paremaks just iga-aastaselt haritud põld. Mulla füüsikalise seisundi põhjal 

võib öelda, et iga-aastaselt haritud põld sobib seal hetkel kasvatatava põllukultuuri- kartuli  

kasvatamiseks. Samas tuleks katsetusi läbi viia ka sügavamates mullakihtides, et saada 

täielik ülevaade põllumulla füüsikalisest seisundist ning vajadusest maaparandusvõtete 

võimalikust kasutamisest. 
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KOKKUVÕTE 

Antud magistritöö eesmärgiks oli uudsete indikaatorite abil hinnangu andmine põllumulla 

tihenemisele, niiskusele ja struktuursusele, et määrata mulla füüsikaline seisund kahel 

erineva harimisintensiivsusega põllul. Mulla füüsikalise seisundi järgi on võimalik 

analüüsida põlluharimiseks kasutatud agrotehniliste võtete ja seadmete sobivust. 

Eesmärgi täitmiseks sooritati põld- ja laborkatsed, kus võeti proovid mulla 

lasuvustiheduse, niiskuse ja struktuursuse uurimiseks. Katsete teostamisele eelnes 

kirjandusepõhine uuring bioloogilistest, keemilistest ja füüsikalistest parameetritest, mille 

järgi põllumulla kvaliteeti hinnatakse. Seejärel anti ülevaade erinevates metoodikatest ning 

seadmetest, mille abil on võimalik nimetatud füüsikalisi parameetreid (niiskus, 

lasuvustihedus, struktuursus) mõõta. Uuringu ja olemasolevate seadmete põhjal valiti välja 

sobiv metoodika ning sooritati vajalikud katsed. Katsetulemuste põhjal pakuti välja 

struktuursuse uurimise metoodika parendamine automaatsõelumisseadme abil, et 

suurendada katsete korratavust. Selleks anti seadme valmistamiseks vajalikud parameetrid 

ning ülevaade normatiividest. Samuti sooritati riskianalüüs ning valiti vajalikud 

komponendid . 

Katsetuste tulemused analüüsiti, kasutades selleks tihenemise, niiskuse ja struktuursuse 

indeksit ning lihtsustatud kompleksindikaatorit, mis on osa ekspressdiagnostilisest 

meetodist. Indeksite põhjal võrreldi erineva harimisintensiivsusega põldude mulda ja 

nende sobivust taimekasvatamiseks ning anti hinnang senimaani antud põldudel kasutatud 

agrotehnilistest seadmetest. Tihenemise indeksit kasutades sai anda hinnangu Hiiumaa 

katsemullale võrreldes Kesk-Eestiga. 

Täiendavalt oleks vaja uurida põllumulda sügavamates kihtides, et saada ka künnitihese 

aluses kihis ülevaade mulla struktuursusest, tihenemisest ja niiskusest ning selle kaudu 

anda täpsem hinnang erineva harimisintensiivsusega põldudele. Samuti tuleks uurida 

lihtsustatud kompleksindikaatori sobivust ja anda seal kasutatud parameetritele kaal, mis 

oleks sõltuv mulla boniteedist.  
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ASSESSMENT OF ARABLE SOIL PHYSICAL CONDITION 

USING MODERN INDICATORS 

Summary 

 

The aim of this thesis was to use modern indicators for compaction, moisture and structure 

to evaluate physical condition of arable soil in two fields with different cultivation 

intensity. The physical condition of soil allows us to evaluate the effect of agrotechnical 

machines and methods to soil. 

In situ field and laboratory experiments were conducted to achieve the objective. During 

the experiments samples of bulk density, moisture and structurality were collected. 

Different chemical, biological and physical parameters of soil quality evaluation were 

analyzed prior to the testing. Different methodologies and apparatus were described to 

measure arable soil. A draft project of automated sieve shaker was proposed after the 

evaluation of soil structurality. Automated sieve shaker would help to increase the 

repeatebility of the testing. A list of parameters and standards were introduced and risk 

analysis performed to help choose the components for the sieve shaker. 

The field and laboratory experiments were analysed using indicators for compaction, 

moisture and structurality, which are a part of express-diagnostical method for soil 

evaluation. Two fields with different cultivation intensity were compared using the 

indicators and assessment was given to the agricultural machines and methods used on the 

fields. Comparison of Central Estonian and Hiiumaa soil was conducted using the 

compactness indicator. 

Additionally, experiments should be conducted also in deeper layers to evaluate the effect 

of machines and methods to soil compaction, moisture and structurality. Also, weight for 

different parameters used in complex indicator should be studied. The weight should be 

tied to quality rating of plant growth. 
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