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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Antud uurimustöö annab ülevaate ja hinnangu Lõuna – Eestis paiknevate põldude näitel 

millisesse seisundisse on viidud põllumullad mobiilsete tehniliste vahendite poolt (külvi –, 

ratta – ja väljakünni kahjustused), kui neid kasutada oskamatult ja ebaratsionaalselt. 

Eesmärgiks on prognoosida ja töötada välja kahjustuste hindamise meetod erinevate 

viljelusmeetodite (sh. otsekülv) korral ning teostada põllumuldade tallatavuse seire ja 

kahjustuste komplekshindamine. Antud uurimustöösse on kaasatud instrumentaalseteks 

osadeks GPS – seadmed ja mulla deformatsiooni ning jääkdeformatsiooni mõõteseade, mis 

võimaldavad hankida koht spetsiifilist informatsiooni (site specific information). Lisaks 

võimaldab GPS – seadmete kasutamine määrata ja parendada põllul esinevate kahjustuste 

ulatust ja iseloomu. Selleks, et vähendada ja prognoosida mobiilsete tehniliste vahendite poolt 

tingitud ja mulla liigtihenemise ning tallamisega põhjustatud kahjustusi, saame kasutada 

ArcGIS Desktop tarkvara. ArcGIS Desktop tarkvara kasutus annab veel võimaluse uuringute 

tulemusi muuta arusaadavamaks ja atraktiivsemaks ning aitab operatiivselt nõustada ja suunata 

talunikku, näiteks luues tarkvara abil kahjustuste kaart. Lisaks GIS – i tehnoloogia rakenduste 

kasutamine parendab efektiivsust põllumajandusteaduses ja – praktikas. 
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ABSTRACT 

 

Leiaru, A. Complex evaluation of compactedness of South – Estonia arable soils. – Tartu: 

2015. 78 pages, 22 figures, 9 tables, format A4. Master´s thesis is written in Estonian 

language. 

 

This study provides an overview and assessments to which state South - Estonian arable soils 

are carried out by using mobile and technical means incompetently and irrationally. The 

objective of the study is to anticipate and develop a method of evaluating the effects of 

different cultivation methods (incl. direct sowing) and evolve appropriate soils compactness 

monitoring and evaluation of complex lesions. As intrumental parts of this research GPS 

equipment, soil deformation and permanent deformation measuring devices have been 

included to obtain a site specific information. In addition GPS – devices help to improve 

determing the extent and nature of the lesions. In order to reduce and predict damage of 

mobile technical means and effects of soil compaction, we can use ArcGIS Desktop software.  

ArcGIS Desktop software gives the user the opportunity to make the results of research more 

attractive and understandable. Also it helps to prompt advice and guidance to farmers, for 

example by creating damage maps. In addition using GIS – applications technology improves 

the efficiency of agricultural science and practice. 

 

Keywords: soil, mobile technical means, effects of soil compaction, damages, site specific 

information, GPS, maps, ArcGIS Desktop 
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TÄHISED JA LÜHENDID  

 

GCS – geograafiline koordinaatsüsteem (geographic coordinate system) 

GIS – geoinfosüsteemid (geographic information system) 

GPS – üleilmne asukoha määramise süsteem (global positioning system) 

MTV – mobiilsete tehniliste vahendite poolt tekitatud kahjustused 

PKP – põllumajanduse keskkonnaprogramm 

RPI – Riikliku Projekteerimise Instituut 

vk – mulla aluspõhja väljakünni kahjustuse tegur 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesolev lõputöö tugineb uurimuslikul teemal „Lõuna – Eesti põllumuldade tallatavus seire ja 

komplekshindamine“. Põllul liikudes ja töötades põllumajandustehnika ja agregaatidega 

avaldame mullale mehaanilist mõju ning oskamatult ja ebaratsionaalseid töövõtteid kasutades 

võime tekitada mullale kahju. 

 

Antud teema on aktuaalne, kuna GIS tehnoloogia on tänapäeval laialt kasutusel ja palju 

rakendust leidnud, kuid põllumajanduses ja – praktikas ei ole veel kahjustuste hindamiseks ja 

analüüsimiseks kasutusele võetud. Et mobiilsete tehniliste vahendite poolt (külvi –, ratta – ja 

väljakünni) tekitatud kahjustusi ning mulla liigtihenemisest ja tallamisest tingitud kahjustusi 

oleks võimalik prognoosida ja hinnata, pakutakse antud töö raames välja ArcGIS Desktop 

tarkvara kasutust. Antud tarkvara kasutus annab hea ja lihtsa võimaluse operatiivselt nõustada 

ning suunata põlluharijat ja aitab hoida kokku ülearuseid kulutusi ning säästa loodust 

praktilisel põllumajandustootmisel. 

 

Käesolev magistritöö on jaotatud viieks põhijaotiseks. Nimelt esimeses peatükis käsitletakse ja 

tutvustatakse antud lõputöö probleemi olemust, antakse ülevaade Eestis läbi viidud muldade 

seire kohta ning võrreldakse otseharimise meetodil põhjustatud tehnoradadega kaasnevatest 

probleemidest võrreldes künniga. Sellele lisaks antakse lühiülevaade uurimusprojektist 

“Erinevate viljelusmeetodite (sh. otsekülv) rakendusteadlik kompleksuuring”. Peatüki lõpus 

tutvustatakse Abja – Paluoja katsekohas läbi viidud ETKI poolt 2012 – 2014 aastal 

viljelusviisidealaste uuringute tulemusi ning antakse ülevaade mulla tallamise ja tallatavuse 

lähtealustest ja liigtihenemisega kaasnevatest probleemidest Abja – Paluoja katsekohas. 

 

Magistritöö teises peatükis antakse ülevaade uurimustöö objekist ja katsemeetodist ning 

tuuakse välja lõputöö ja katsetuste eesmärk. Lähemalt tutvutakse katsetööde põllul 

kasutatavatest ja katse läbiviimise seadmetest, et hankida koht spetsiifilist informatsiooni (site 

specific information) kahjustuste kohta ning tutvustatakse lühidalt kaardirakendus ArcGIS 

Desktop võimalustest. 
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Antud magistritöö kolmandas peatükis kirjeldatakse katsemetoodika valiku põhimõtet ning 

tutvustatakse katsemetoodikat lähemalt. Antakse ülevaade põldkatsetel masina 

tehnoloogilistest tõrgetest tingitud kahjustuste, mulla tallamisest tingitud kahjustuste ja mulla 

aluspõhja väljakünnist tingitud kahjustuste määramistest. Seejärel kirjeldatakse põldkatsetel 

kasutatavatest ja katse läbiviidud seadmete poolt fikseeritud kahjustuste ja kahjustuskohtade 

koht spetsiifilise informatsiooni (site specific information) kaardirakenduse ning kaardikihi 

loomisest ArcGIS Desktop aplikatsiooni ArcMapi vahendusel. 

 

Neljandas peatükis antakse ülevaade põldkatsete tulemustest ja analüüsitakse mulla 

liigtihenemisest, aluspõhja väljakünnist ja masina tehnoloogilistest tõrgetest tingitud 

kahjustatud alasi Abja – Paluoja Sukahärma Märdi talu, Karuküla Partsi talu ja Haage Agro 

OÜ Peedimäe katsepõldudel. Peatüki lõpus antakse lõpphinnang Abja – Paluoja Sukahärma 

Märdi talu, Karuküla Partsi talu ja Haage Agro OÜ Peedime katsepõldudel esinevatest 

kahjustustest ja mõningad lahendused kahjustuste eemaldamiseks. 

 

Magistritöö viimases viiendas peatükis esitatakse mulla deformatsiooni ja jääkdeformatsiooni 

mõõteseadet, mille abil on võimalik mõõta ja hinnata mullas tekkiva deformatsiooni ja 

jääkdeformatsiooni suurust, kui sõita katsekohast üle raske põllumajandustehnika masinaga. 

Sellele lisaks antakse ülevaade ja võrreldakse olemasolevate seadmetega, tuuakse välja nende 

puudused ja eelised ning kasutades loovusetöörista, pakutakse välja uusi ideid ja lahendusi 

mõõteseadme parendamiseks. Tehniliste joonistena on esitatud lahendused, mis aitaks 

parendada mulla deformatsiooni ja jääkdeformatsooni mõõteseadme mõõtemetoodikat. 
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1. PROBLEEMI OLEMUS  

1.1 Seire üldmõiste ja ülevaade Eestis läbi viidud muldade seire kohta 

Põllumuldade seire aitab selgitada muldkattes toimuvate muutuste iseloomu ja hinnata nende 

keskkonnaohtlikkust ning võimalikke kahjulikke tagajärgi. Selleks eristatakse rida erinevaid 

seire suundi, milleks on huumuskate seire, saasteseire, taksonoomiline seire, degradatsiooni 

seire jt. Paraku on mullaseire jaotus mõnevõrra ebaselge, sest osa suundadest kattuvad ning 

enamik keskkonnaseiret on kompleksse iseloomuga, mitte üksikprotsesse käsitlevad. 

Mullaseire ülesanded on üldtunnustatud ning haarab see ka põllumuldade seiret, kus erilist 

tähelepanu pööratakse antropogeensete muutuste selgitamisele mullas – masindegradatsioon 

(tallamine). Põllumajandus on eelkõige huvitatud muldade produktsioonivõime püsimisest ja 

tõstmisest ning selleks peame teadma ja jälgima kõikide põllul toimuvate protsesside 

dünaamikat [1]. 

 

Muldade agrokeemiliste omaduste laiaulatuslikum määramine Eestis algas juba 1928. aastal 

ning esimene süstemaatiline kompleksne põllumuldade seire viidi läbi aastatel 1983 – 1994. 

Süstemaatilist komplekset põllumuldade seiret alustati uuesti aastal 2002. Vahepealse 

katkestuse põhjustas seiret tegevate asutuste reorganiseerimine ja rahapuudus. Projekti algus 

oli RPI ”Eesti Põllumajandusprojektis”, jätkus RE ”Eesti Maauuringutes” ja käesoleval ajal on 

vastavad kohustused Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire bürool [1 – 2]. 

 

Põllumuldade seire objektideks olid leostunud, rähksed rendsiinad, leetjad, näivleetunud ning 

vastavad kuivendatud gleistunud mullad. Lisaks nendele olid veel mõned erodeeritud ja 

kuivendatud gleimullad. Seire vaaltusväljakud rajati põldudele, kus kasutati teravilja 

ülekaaluga külvikordi ja kus oli vastav muld valdav. Vaatlusväljakute ala suurus oli 0,4 või 

0,8 ha. Antud väljakutele asetati kindlate vahemaadega 40 vaatluslappi, hinnanguliselt oli 

vaatluslapi suurus ~ 1 m2. Kokku rajati 79 vaatlusväljakut 3160 vaatluslapiga. Vaatluslappide 

asukohad fikseeriti taasleidmiseks kordusuuringutel geodeetiliselt. Vaatluslappidel mõõdeti 

huumushorisondi tüsedus ja võeti keskmine mullaproov ning lasuvustiheduse proovid 

erinevatel sügavustelt. Antud põllumuldade seiresamm oli 3 aastat. Kogu mullaprofiili 

iseloomustamiseks tehti vaaltusväljakule veel 3 – 5 sügavkaevet, kus võeti mullaproovid 
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horisontide kaupa. Seiresamm oli ettenähtud 10 – 15 aastat. Kõigil vaatlusväljakutel jõuti teha 

uurimusi 2, osal 3 korda. Sügavkaevetest pikema seiresammu tõttu kordusuurimisi ei jõutud 

teha [1]. 

 

Põllumuldade seire hindamiseks vaaltuslappidel mõõdeti või määrati jälgimiseks kiiremini 

muutuvad (dünaamilised) näitajad, mis on otseselt seotud maaviljelusega – huumuse sisaldus 

(arvutati ka huumusvaru), huumushorisondi tüsedus, lasuvustihendus, pHKCl, liikuv P ja K 

ning peenkivide (Ø 1 – 20 cm) sisaldus. Sügavakaevete proovidest määrati kõik eelloetletud 

näitajad ning lisaks ka veel mulla lõimis, neeldunud alused, eripind, liikuv alumiinium, 

hüdrolüütiline ja asendushappesus. Seire perioodil kogutud andmete statistiline töötlus algas 

vaatlusväljakute kaupa kohe peale andmete laekumist. Vaaltusväljakute kõigi algandmete 

kokkuvõtetest jõuti avaldada mullarühmade (agroallrühmade) lõikes andmed ainult 

automorfsete muldade kohta (Eesti mullastik arvudes VIII, 1989). Kokkuvõtteid ja võrdlusi on 

tehtud mulla lasuvustihedusest, huumushorisondi tüsedusest moreenitasandikel ning muldade 

peen – ja väikekivisusest [1]. 

 

Seoses Euroopa Liitu astumisega muutus Eestis kohustuslikuks rakendada põllumajanduse 

keskkonnaprogrammi (PKP). Antud programm on ainus kohustuslik põllumajandust puudutav 

programm kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele ja maadele, seal hulgas ka Eestile (EL 

määrus EÜ/1257/1999). Koos PKP rakendamisega alustati ka vastava kompleksseirega nendel 

aladel. Pilootprojekti seiretegevust koordineeris Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus. Alates 

2001. aastal viidi botaanilist, mulla –, mullaelustiku, entomoloogilist, sotsiaalmajanduslikku 

ning maastikulist seiret läbi 10 – nes Palamuse ja 10 – nes Lümandu ning Kihelkonna valdade 

talus. Antud programmi esimeseks eesmärgiks oli dokumenteerida seiretalude mullastiku 

liigiline koosseis seirepõldudel ning iseloomustada nende morfoloogiat, tagada kompleksseire 

vajalik mulla – alane taustinformatsioon. Teiseks selgitada, kas erinevusi ekstensiivse ja 

intensiivse tootmisega alade muldade huumuse – ja toiteainetesisalduse vahel. Ning 

kolmandaks analüüsida ja süstematisserida teisi seire käigus kogutud mullastikuandmeid [3]. 

 

Keskkonnaministeeriumi tellimusel 2001. aastal alustati riikliku keskkonnaseire programmi 

mullaseire allprogrammi täitmist. 2001. aastal, kui investeeriti Eesti erinevate teadusasutuste 
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põllumuldade uuringuid, selgitati seni uuritud alad ja selekteeriti neist maakasutust, 

omandisuhet jne parameetreid arvestades uued potentsiaalsed põllumuldade seirealad. Sellele 

lisaks moodustati valituid alasid iseloomustav andmebaas, mis sisaldas kogu ala taustainfot. 

2002. aastal koostati välitööde metoodika, mis baseerus RPI ”Eesti Põllumajandusprojekti” 

põllumuldade seire metoodikal ning viidi läbi väliuuringud 3 valitud alal. Järgneval 2003. 

aastal jätkati uuringuid ja laboratoorseid analüüse. Sellele lisaks loodi GIS – i põhine 

andmebaas aladest ja uuringutulemustest [1]. 

 

Eesti põllumuldade omadusi, viljakust, kasutussobivust ja levikut on võrdlemisi põhjalikult 

uuritud. Näiteks kogu Eesti maismaad kattev mullastikukaart on digitaliseeritud (mõõtkavas 

1:10 000) ja riikliku põllumuldade seire raames kogutakse pidevalt uut infot. Vaatamata 

rikkalikust mullastikuinfost Eestis on olnud selle kasutamine suhteliselt kesine kasutajaskonna 

tagasihoidlike teadmiste tõttu erialainfo tõlgendamisel. Mullastikuinfo kättesaadavuse vajadus 

ja asjaosalistele arusaadavamaks tegemine on olnud aktuaalne, kuna ebasobivad 

maakasutusviisid põhjustavad looduslike ressursside degradatsiooni ja ebaefektiivset 

majandamist. Olemasolevate digitaliseeritud mullastikukaartide ja – andmebaaside ning 

põllumuldade seire spetsiifiline info on võimalik teisendada tavakasutajale (maakasutajale, kui 

ka põllumajandus – ja keskkonnapoliitika kujundajatele Eesti ja EL tasandil) lihtsamini 

kättesaadavamaks, mõistetavamaks ja otsutusprotsessides rakendatavamateks. Paraku on 

senini kaasaegsed infotehnoloogia võimalused (sh GIS rakendused) olemasoleva 

mullastikuinfo käitlemisel vähe kasutust ja rakendust leidnud [4]. 

1.2 Otsekülv vs künd. Tehnorajad, tehnoradadega kaasnevad probleemid 

Tänapäeva põllumajanduses võime nimetada mulla olulisemaks funktsiooniks tema 

funktsiooni olla taimedele kasvukeskkonnaks. Nimelt taim saab mullast juurte abil eluks 

vajalikke toiteaineid. Olles taimedele kasvukeskkonnaks võime nimetada ka teise tähtsa 

funktisooni, nimelt mullast on saanud raske põllumajandustehnika masinatele liikumistee. 

Sellest lähtuvalt võib öelda, et need kaks funktsiooni on teineteisega vastuolus. Nimelt taimed 

nõuavad kobedat struktuurset mulda, masinate liikumisel aga muld tihendatakse ja lõhutakse 

struktuuragregaadid. Sellise teguviisi tagajärjeks on mullas olevate pooride mahu vähenemine 

ja mulla järk – järguline tolmustamine, mis halvab õhu – ja veerežiimi mullas ning vähendab 
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mulla viljakust. Tallatud ja tihendatud muld vajab järelkobestamist, mis põhimõtteliselt 

tähendab mulla mehaanilist töötlemist ning toob kaasa omakorda struktuuragregaatide 

lõhkumise ja mullaosakeste peenestamise. Lisaks sellele toimub mulla liigtihenemisega 

kaasnevate negatiivsete efektide edasi kandumine sügavamatesse mullakihtidesse. Seda nimelt 

asjaolul, et sinna ei ulata põllu harimisel vastavad tööseadised. Mulla süvakihtidesse tekkinud 

nn. tihes ei kõrvaldu isenenesest ning kui seda taastada esialgse kujule siis see tähendaks suuri 

kulutusi. Sellist negatiivset efekti aitab leevendada maa talvine külmumine – mida vähem 

talvel maa läbi külmub, seda suuremal määral kanduvad mulla tallamise negatiivsed tagajärjed 

järgmistesse aastatesse ning seda suuremat kahju kannatab põllumees. Seoses sellega on välja 

arenemas kaasaja maailma põllumajanduses ja tekkinud lahenduseks mullaharimise uus 

tehnoloogiline suund – mulla minimaalne harimine. Ehk teisisõnu võime üheks selliseks uueks 

tehnoloogiliselt suunaks nimetada külvamist traktori järgi ehk otsekülv. Otsekülvile ülemineku 

eeliseks kündmise eest võib põhjenduseks nimetada mulla minimaalset töötlemist [5 – 7]. 

 

Otsekülvi mullaharimise tööpõhimõte seisneb sisuliselt kompleksagregaatide kasutamises, kus 

saavutatakse mitu tööoperatsiooni ühe agregaadi töökäiguga. Kuid paraku võib tekkida 

otsekülviga mulla ülemistes kihtides probleem, nimelt mulla ülemistes kihtides küll 

kobestatakse aga sagedaste ülesõitudega põllumajandustehnikaga ja mitte kündmisega me 

tihendame mulda ning aastast – aastasse selline negatiivne efekt kandub edasi mulla 

alumistesse kihtidesse. Nimelt tähelepanu vajab asjaolu, kus igal aastal otsekülviga põllul 

jäävad vanad masinate käiguosad (controlled traffic systems) ja tehnorajad (tramlines) alles 

ning uue külvi korraga tekitatakse uued. Masinate käiguosade, kui ka tehnorajade korral 

toimub aastate pikkune pinnase tihenemine ning selle tagajärjeks on tihendatud muld ja võib 

olla vähene saagikus [7 – 9]. Siinkohal peab rõhutama asjaolu, et hetkel puudub kindel 

ülevaade ning tuleks lähemalt uurida otsekülviga mullaharimise tehnoloogia korral 

tehnorajade poolt tekitatud kahjustuste seiret. Nimelt põllu kündmisega kulutame küll rohkem 

energiat ja kütust, kuna takistus on suur, aga iga aastase kündmisega me eemaldame masinate 

käiguosade jäljed kui ka tehnorajad. Lisaks sellele kasutame otsekülvi viljelusmeetodi korral 

rohkem herbitsiidega pritsimistõrjetöid kahjurite ja haiguste eemaldamiseks kui seda 

kündmise korral. 
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Masinate käiguosa toimel ja samuti ka harimisorganite mehhaanilise mõjutuse tagajärjeks 

väheneb mullas stuktuuragregaatide sisaldus. Nimelt mulla struktuuragregaatide lõhkumine 

suurendab mulla kõvadust kui ka lasuvustihedust. Mulla ülemäära tallamine raske 

põllumajandustehnikaga kahjustab kõiki mulla füüsikalisi omadusi ning liialt tihe ja kõva 

muld takistab taimejuurte väljaarenemist ja levimist (isegi võib peatada selle). Sellest tingitud 

vähene toiteainete omastamine tihendatud aladel vähendab teravilja konkurentsivõimet 

umbrohtudega. Nõrgalt väljaarenenud juuresüsteemiga taimedel väheneb vee – ja toiteainete 

omastamise võime ning taimed ei ole enam võimelised edukalt kasvama ja välja arenama ning 

tagajärjeks väheneb neilt saadav saak. Nimelt taime saab nimetada, kui energeetiliseks 

üksuseks, mis tiheda ja tallatud mulla pinnases raiskab aega ja ebaratsionaalselt energiat 

juurestiku välja arendamiseks. Sellest lähtuvalt tekib taimedel konkurents ehk kompleks 

keerulisi probleeme [5: 10 – 11]. 

  

 

Joonis 1. Traktori massi (kg) mõju mulla tihenemisele (kPa) vastavalt mulla horisondi 

sügavusele (cm) [12] 

 

Põllul masinatega töötades peab teadma ja oskama hinnata, kuidas traktor tihendab mulda, 

eriti sügavamaid mullakihte (joonis 1). Mulla tihenemine ei sõltu mitte üksnes traktori massist, 

vaid ka rehvide laiusest ja sellest, kuidas jaotub surve pinnaühiku kohta. Mulla 

tehnoloogilisest omadusest peab kindlasti arvestama mulla küpsuse ja eriveotakistustega, et 
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tagada mullaharimise optimaalne aeg ja kvaliteet ning optimeerida traktori koormust ja 

kütusekulu [12]. 

1.3 Erinevate viljelusmeetodite (sh. otsekülvi) rakendusteadlik 

kompleksuuring“ uurimusprojekti lühiiseloomustus 

Koostöös Eesti Maaülikooli, Jõgeva Sordiaretuse Instituudi, Eesti Maaviljeluse Instituudi ja 

Põllumajandusuuringute Keskusega käivitus 2012. aasta kevadel riikliku programmi 

“Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arengutegevus aastatel 2009 – 2014” 

uurimusprojekt “Erinevate viljelusmeetodite (sh. otsekülvi) rakendusteadlik kompleksuuring”. 

Antud projekti eesmärgiks oli anda ülevaade ja selgitada otsekülvi rakendamisvõimalusi 

erinevates Eesti agroklimaatilistes tingimustes ning selgitada künnilt otsekülvile ülemineku 

majanduslike ja ökoloogilisi aspekte. Sellele lisaks täpsustati kompleksuuringu mitmeid 

otsekülvi rakendamisega seotuid tegureid (agregaatide ja muldade sobivused, külvinormid 

jne), anti ülevaate otsekülvi mõju mulla ja taimeosade mikrobioloogilisele ning põllu üldisele 

fütosanitaarsele seisundile, erinevates viljelusmeetodite kasutusvõimalusi kasvuhoonegaaside 

(KHG) emissiooni leevendamiseks ja aitas prognoosida kliimamuutuste mõju põllukultuuride 

omahinnale uuritavate viljelusmeetodite korral [13 – 15]. 
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Tabel 1.1. Katsepõldudel kasutatud külviagregaatide loetelu, aastatel 2012 – 2013 [14: 16] 

Põld Külvik ja selle haardelaius 
Traktori 
võimsus, 

kW 
O1 Otsekülvik VM300, 3 m 67 
O2/K2 Otsekülvik VM400, 4m 104 
O3 Otsekülvik VM400, 4m 123 
K3 Tavakülvik VRapid400C, 4m 189 
O5 Otsekülvik CrossSlot, 5,8 m 250 
K5 Tavakülvik Horsch Bronto, 6m 150 
O6 Otsekülvik CrossSlot, 6,2m 275 
O7 Otsekülvik Great Plains, 1,8 m 60 

O8/K8 
Otsekülvik Great Plains, 6 m 
Otsekülvik Great Plains, 9 m 

150 
231 

 

Uurimusprojekti “Erinevate viljelusmeetodite (sh. otsekülvi) rakendusteadlik 

kompleksuuring” katsepõldudel kasutatud külviagregaatide loetelu 2012 – 2013. aastatel on 

esitatud tabelis 1.1. 

 

Muld on taimede elu – ja kasvukeskkonnaks ning kui mulda liigselt tallata raske 

põllumajandustehnikga siis selle tulemusena kahjustame taimede kasvuks soodsat 

elukeskkonda, kuna muld on samuti elusorganism. Kui me mõjutame mulda raske 

põllumajandustehnikaga, siis selle tagajärjel viime mulla tasakaalust välja. Tabelis 1.1 esitatud 

katsepõldudel kasutatavate külviagregaatide loetelu põhjal võime väita, et masinaiseloom 

mulda tallata on sarnane, kuid tehnoloogia seisukoha pealt on seadmed erinevad ning erinevad 

seadmed tallavad mulda erinevalt. Tabelis 1.1 esitatud seadmete järgi kaob võrdlus erinevate 

muldade ja erinevate seadmete vahel ära. Autori seiukoht on, et antud hetkel saame võrrelda 

ainult Sukahärma Märdi talu katsepõlde, kuna nendel katsepõldudel teostati sama masinaga 

põllutöid.  

1.4 Abja-Paluoja katsekohas läbi viidud ETKI poolt (2012-2014) 

viljelusviisidealaste uuringute  lühiiseloomustus ja analüüs 

Uurimusprojekti “Erinevate viljelusmeetodite (sh. otsekülvi) rakendusteadlik 

kompleksuuring” kuuluva Sukahärma Märdi talu, Veskimäe küla, Abja valla katsepõldudel 

koostas Edvin Nugis 2012. aastal metoodika mullaproovide võtmiseks ja analüüsimiseks. 
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Mullaproovid võeti põldudelt O2, K2 ja OK2. Põldudel valiti kohad ja fikseeriti selliselt, et 

mis jäävadki jätkuvate uuringute püsivateks aladeks. Lisaks märgistati põllul vastavad 

reeperid. Valitud kohtades fikseeriti sammuga 5 m nn. Z – skeemi järgi (joonisel 1.1)  5 

proovivõtu punkti, kus hiljem määrati muldade – lasuvustihedus (Mg m-3) erinevate 

mullakihtide sügavustel (0 – 10, 11 – 20, 21 – 30 cm); kõvadus ehk tihkus (MPa) kuni 

sügavuseni 70 cm; Ejikelkampi mahusilindriga määratud mulla niiskus (% g/g) ja mulla 

mahuline niiskus (% vol) samades mullakihtides, kus määrati lasuvustihedus; mahuline 

niiskus (% vol) mulla kõvadus, mulla struktuursus labori tingimustes (mulla proovid võetud 0 

– 20 cm sügavuselt) [14]. 

 

 

Joonis 1.1. Katsepõllul reeperite fikseerimiseks kasutatav nn. Z – skeem [17] 

 

Abja – Paluoja Sukahärma Märdi talu katsepõldudel teostati mullaharimise tehnoloogia 

seisukohalt viimati otsekülvi põllul mullaharimist 2010. aastal. Künni põllul K2 teostati 

mullaharimise tehnoloogia poolest enne külvi künd ja tasandav harismisoperatsioon – sõltuvalt 

tootjast, oli kas libistamine, rullimine või kultiveerimine. 2013. aastal lisandus Sukahärma 

Märdi talu katsepõldude loetellu juurde põld OK2. Antud põllul alustati otsekülviga 2013. 

saagiaastal ning 2012. aastal eelnes künd. OK2 katseala moodustub põllu K2 osast, mis jäeti 

2012. aastal septembris kündmata ning sinna tehti otsekülv [14: 16]. 

 

Sukahärma Märdi talu katsepõldudel koostas Edvin Nugis aastatel 2012, 2013 ja 2014 

muldade lasuvustiheduse mõõtmised. Antud tulemused on kantud tabelisse (tabel 1.2, tabel 1.3 

ja tabel 1.4) 
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Mulla lasuvustihedus on üks tähtsamaid mulla viljakust iseloomustavaid näitajaid, kuna selle 

muutumine mõjutab praktiliselt kõiki mulla omadusi (kõvadus, veeläbilaskvus, mulla üld – ja 

aeratsioonipoorus) ning taimede kasvutingimusi, seda nii huumushorisondis kui ka sellest 

sügavamal [5]. 

 

Edvin Nugise poolt mõõdetud Sukahärma Märdi talu katsepõldudel O2, OK2 ja K2 2012. 

aasta mõõtmistulemused (tabel 1.2) näitavad, et võrreldavas paaris (O2/K2) oli pealmises 

mullakihis (0 – 10 cm) lasuvustihedus künni puhul usutavalt väiksem ning mullaharimise ja 

otsekülviga varianditega võrreldavas paaris (OK2/O2) sügavaimas mullakihis (21 – 30 cm) 

lasuvustihedus suurem [18].  

 

Tabel 1.2. Sukahärma Märdi talu, Jüri Patuse katsepõldude muldade keskmised 

lasuvustihedused 2012. aastal, Mg m-3 (LT) sõltuvalt sügavusest [14] 

Sügavus, cm LT LT LT 
 O2 K2 OK21 

0-10 1.41 1.10 1.42 
11-20 1.47 1.43 1.42 
21-30 1.48 1.57 1.64 

1OK2 – on katseala, kus osa K2 jäeti 2012. aasta septembris kündmata ja sinna tehti otsekülv. 

 

Tabel 1.3. Sukahärma Märdi talu, Jüri Patuse katsepõldude muldade keskmised 

lasuvustihedused 2013. aastal, Mg m-3 (LT) sõltuvalt sügavusest [16] 

Sügavus, cm LT LT LT 
 O2 K2 OK21 

0-10 1.43 1.45 1.53 
11-20 1.42 1.43 1.49 
21-30 1.50 1.61 1.60 

1OK2 – on katseala, kus osa K2 jäeti 2012. aasta septembris kündmata ja sinna tehti otsekülv. 

 

OK2 lasuvustihedus sügavamas (21 – 30 cm) kihis (tabel 1.2) võib seletada künnialuse tihese 

tekkega, kuna katsepõllule OK2 eelnes enne 2013. saagiaastat 2012. aastal künd ning künni 

K2 lasuvustihedus (tabel 1.2) ülemises mullakihis (0 – 10 cm) võrdlev erinevus O2 ja OK2 –

ga tuleneb mulla kihi iseärasusest, kus mulla kündmine kobestab mulla ülemist kihti. 

 



18 

 

Tabel 1.4. Sukahärma Märdi talu, Jüri Patuse katsepõldude muldade keskmised 

lasuvustihedused 2014. aastal, Mg m-3 (LT) sõltuvalt sügavusest [18] 

Sügavus, cm LT  LT  LT  
 O2 K2 OK21 

0-10 1.47 1.33 1.52 
11-20 1.46 1.35 1.47 
21-30 1.48 1.57 1.55 

1OK2 – on katseala, kus osa K2 jäeti 2012. aasta septembris kündmata ja sinna tehti otsekülv. 

 

2013. aasta ja 2014. aasta (tabelid 1.3 ja 1.4) katsetulemused näitavad, et  katsepaaride O2/K2 

ülemistes kihtides (0 – 10 ja 11 – 20 cm) lasuvustiheduste vahed ei ole usutavad ning 

sügavamas (21 – 30 cm) mullakihis oli 2013. aastal K2 katsekohas lasuvustihedus usutavalt 

suurem, mida võib põhjendada künnitihese tekkega. Künnitihese tekke põhjus on tingitud 

adraterast, kus kündmisel (mullalõikeprosessil) surutakse muld adratera sahaga vaopõhjas 

kokku [18]. 

1.5 Mulla tallamise ja tallatavuse lähtealustest ja liigtihenemisega 

kaasnevatest probleemidest Abja – Paluoja katsekohas 

Sukahärma Märdi talu katsepõldudel otsekülv (O2), otsekülv künnil (OK2) ja künnil (K2) 

kasutati mulla tihkuse ehk kõvaduse (MPa) mõõtmiseks Eijkelkamp penetrologgerit (joonis 

1.2.). 
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Joonis 1.2. Eijkelkampi penetrologger mulla tihkuse ehk kõvaduse (MPa) mõõtmiseks [18] 

 

Antud seadmega teostati 2012. aastal Taavi Võsa, 2013. aastal ja 2014. aastal Aadu Pandla 

poolt mõõtmised ning koostati penetrogrammid (joonis 1.3, 1.4 ja 1.5). Joonistel 1.3, 1.4 ja 1.5  

 

 

Joonis 1.3. Sukahärma Märdi talu, Abja – Paluoja Jüri Patuse katsepõllu otsekülvi (O2) 

penetrogrammi mulla tihkuse ehk kõvaduse väärtused (MPa) vastavalt mulla horisondi 

sügavusele (cm) aastatel 2013 – 2014 [18] 
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Joonis 1.4. Sukahärma Märdi talu, Abja – Paluoja Jüri Patuse katsepõllu otsekülv künnil 

(OK2) penetrogrammi mulla tihkuse ehk kõvaduse väärtused (MPa) vastavalt mulla horisondi 

sügavusele (cm) aastatel 2013 – 2014 [18] 

 

esitatud penetrogrammide põhjal on võimalik saada ülevaade muutustest, mis on toimunud 

uuringute aastatel Sukahärma Märdi talu, Abja – Paluoja katsekohtades. 

Aastatel 2013 – 2014 katsekohas läbiviidud uuringute ja nende põhjal koostatud 

penetrogrammide (joonis 1.3, 1.4 ja 1.5) kohta võib öelda, et 2014. aasta mulla kõvadus ehk 

tihkus erineb märgatavalt 2013. aastaga võrreldes. Võib tõdeda, et “aastad ei ole vennad”, 

nimelt hakkab eredalt silma erinevus katsekohtades, kus on künni või muu harimisega 

tegemist (näiteks K2, O2) [18]. Abja – Paluoja mullal K2 võib täheldada erinevust nimelt 

mullakihtides (0 – 10, 11 – 20 ja 21 – 30 cm) aastate vahelist erinevust. Penetrogrammidest 

(joonis 1.3, 1.4 ja 1.5) võib öelda, et aluskihid katsekohas K2 on tihedamad võrreldes 

katsepaaride O2/OK2 otsekülvi ja otsekülv künniga. Põhjusteks võib nimetada näiteks 

aluspõhjade erinevust ning künnitihese tekkega alumistes kihtides. Kuid samas võib tõdeda, et 

ülemine mullakiht (0 – 10 cm) katsekohas O2 otsekülviga on tihedam võrreldes katsepaaride 

K2/OK2 künni ja otsekülv künniga. Nimelt probleem võib tingitud olla mullaharimise 

tehnoloogiatest ja operatsioonidest, kus ülemist mullakihti (0 – 10 cm) küll kobestatakse aga 

sagedaste ülesõitudega põllumajandustehnikaga tihendame mulda. 
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Joonis 1.5. Sukahärma Märdi talu, Abja – Paluoja Jüri Patuse katsepõllu künni (K2) 

penetrogrammi mulla tihkuse ehk kõvaduse väärtused (MPa) vastavalt mulla horisondi 

sügavusele (cm) aastatel 2013 – 2014 [18] 

 

Sukahärma Märdi talu, Abja – Paluoja katsepõldude penetrogrammidel (joonis 1.3, 1.4 ja 1.5) 

on selgesti eristatav nn. paun (pouch) ehk mulla tihkuse (MPa) järk – järguline sügavuti 

suurenemine ülemistes kihtides kuni teatud piirini. Sellele järgneb teatud mullakihtide 

sügavuseni mulla tihkuse ehk kõvaduse näitajate langus, mis on tingitud mulla osakeste 

nihkedeforamtsioonist masinate rataste normaalsurve tagajärjel. Mulla tihkuse järk – järgulisi 

muutusi nn. paunu võib suurel või väiksemal määral täheldada mullakihtides alati. Näiteks 

ülemine paun (pouch) mullakihis tekib peale kevadtöid masinatega põllul mullatallamise 

tagajärjel ning alumise pauna (pouch) tekke põhjus tuleneb aga mulla liigse tihenemise 

kumulatiivse protsessi tulemina, mis tekib mitmeaastase mullatallamise tagajärjel. Lisaks on 

penetrogrammiga võimalik kaudselt hinnata ja teada saada, millise mullalõimisega on 

tegemist. Näiteks Abja – Paluoja katsepõldudel (O2, OK2 ja K2) on tegemist saviliiva (savi 

sisaldus 10 – 20 %) mullalõimisega [16: 18 – 19]. 

 



22 

 

2. UURIMISTÖÖ OBJEKTID JA KATSEMEETODID 

2.1 Lõputöö eesmärk 

Antud uurimustöö eesmärgiks on anda ülevaade Lõuna – Eestis paiknevate põldude näitel 

(Abja – Paluoja Sukahärma Märdi talu põllud, Karuküla Partsi talu põld ja Haage Agro OÜ 

Peedimäe põld), millisesse seisundisse on viidud põllumullad mobiilsete tehniliste vahendite 

poolt (külvi –, ratta – ja väljakünni kahjustused), kui neid kasutada oskamatult ja 

ebaratsionaalselt. Prognoosida ja töötada välja kahjustuste hindamise meetod erinevate 

viljelusmeetodite (sh. otsekülv) korral ning teostada põllumuldade tallatavuse ja kahjustuste 

seire ja komplekshindamine. 

2.2 Lõputöö uudsus 

Antud töö uudsuseks võib nimetada ArcGIS Desktop tarkvara kasutust (teadaolevalt töö autori 

poolt põllumajandusega seotud tehnikateaduses esmakordselt) katsepõldude kahjustuste 

prognoosimiseks ja analüüsimiseks. ArcGIS Desktop tarkvara kasutus annab väga hea ja lihtsa 

võimaluse operatiivselt nõustada ja suunata talunikku. Näiteks koostatakse kaardikihid, kus on 

välja toodud põllu muldade kihid, mobiilsete tehniliste vahendite poolt kahjustatud kohad 

(külvi –, ratta – ja väljakünni kahjustused) ning mulla tallamise ja liigtihenemisega kaasnevate 

(vee loikude) kahjustuste kohad põllul. Kõik see võimaldab prognoosida, analüüsida, hoida 

kokku ülearuseid kulutusi ja säästa loodust praktilisel põllumajandustootmisel. 

2.3 Lõputöö ülesannete püstitus 

Uurimustöö on üles ehitatud järgnevatel ülesannetel: 

1. anda ülevaade Eestis läbi viidud muldade seire kohta; 

2. kirjeldada uurimisprojekti “Erinevate viljelusmeetodite (sh otsekülv) rakendusteaduslik 

kompleksuuring” ja Abja – Paluoja Sukahärma talu katsekohas läbiviidud uuringut; 

3. tutvustada ja kirjeldada põldkatseid ja kaardirakenduste koostamiseks kasutatud seadmete 

kasutust ja kirjeldust; 
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4. kirjeldada ja anda ülevaade Lõuna – Eestis paiknevate katsepõldude (Abja – Paluoja 

Sukahärma Märdi talu põllud, Karuküla Partsi talu põld ja Haage Agro OÜ Peedimäe 

põld) mulla tallamisest ja masina tehnoloogilistest tõrgetest tingitud probleemidest; 

5. teostada katsetulemuste kaardikihtidele kandmine ja tulemuste analüüs ning hindamine; 

6. anda mulla tallamisest, aluspõhja väljakünnist ja masina tehnoloogilistest tõrgetest tingitud 

lõppkahjustuste hinnang; 

7. kirjeldada mulla deformatsiooni ja jääkdeformatsiooni mehaanilist mõõteseadet ning 

konstrueerida  mõõteseadmele kalibreerimisseade. 

2.4 Katsetuse eesmärk 

Katsetuse läbiviimiseks teostati Lõuna – Eestis paiknevatel põldudel (Abja – Paluoja 

Sukahärma Märdi talu põllud, Karuküla Partsi talu põld ja Haage Agro OÜ Peedimäe põld) 

mulla liigtallamisest tingitud kahjustuste (vee lompide)  ning masina tehnoloogilistest tõrgetest 

tingitud kahjustuste (külvi –, ratta – ja väljakünni kahjustused) kaardistamine ja 

mõõdistamine. Katsetuse eesmärgiks oli uurida millisesse seisundisse on viidud põllumullad 

eelnevalt nimetatud katsepõldudel mobiilsete tehniliste vahendite poolt (külvi –, ratta – ja 

väljakünni kahjustused), kui neid kasutada oskamatult ja ebaratsionaalselt ning välja töötada 

katsepõldude kahjustuste prognoosimiseks ja analüüsimiseks metoodika. 

2.5  Katsetööde põllul kasutatavate ja katse läbiviimise seadmete 

Geoxploreri ja Garmin GPSMap62s ning kaardirakenduse kirjeldus 

Koostöös Eesti Maaülikooli, Jõgeva Sordiaretuse Instituudi, Eesti Maaviljeluse Instituudi ja 

Põllumajandusuuringute Keskusega käivitus 2012. aasta kevadel riikliku programmi 

“Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arengutegevus aastatel 2009 – 2014” 

uurimusprojekt “Erinevate viljelusmeetodite (sh. otsekülvi) rakendusteadlik kompleksuuring” 

(PhD Kalvi Tamm projektijuht). Antud projekti eesmärgiks oli anda ülevaade ja selgitada 

otsekülvi rakendamisvõimalusi erinevates Eesti agroklimaatilistes tingimustes ning selgitada 

künnilt otsekülvile ülemineku majanduslike ja ökoloogilisi aspekte [13 – 15]. Antud projekti 

ühe katsekoha katsepõldudel, mis asuvad Sukahärma Märdi talu Abja – Paluoja Viljandi 

maakonnas, teostati 2014. aasta hilissügisel Geoexplorer seadmega (joonis 2.1.) mulla 
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tallamisest ja masina tehnoloogilistest tõrgetest tingitud kahjustuste mõõdistus ja kaardistus. 

Lisaks projekti kuuluvatele katsepõldudele kaardistati ja mõõdistati 2014. aasta hilissügisel 

uurimusprojekti “Erinevate viljelusmeetodite (sh. otsekülvi) rakendusteadlik kompleksuuring” 

mitte kuuluvate Partsi talu Karuküla Viljandi maakonnas asuva katsepõllul ja Haage Agro OÜ 

Peedimäe Tartu maakonnas asuva katsepõllul Geoexplorer seadmega (joonis 2.1.) mulla 

aluspõhja väljakünnist tingitud kahjustused. Viimastena nimetatud katsepõldudel teostati 

2014. aasta sügisel peale viljakoristust põllukünd. 2015. aasta varakevadel teostati Sukahärma 

Märdi talu Abja – Paluoja katsepõldudel Garmin GPSmap62s seadmega (joonis 2.2.) mulla 

liigtallamisest tingitud kahjustuste (veelompide) kaardistus. Nimelt veelombid tekivad 

kohtadesse, kus põllul olev muld on liigtihendatud ning niisked kohad ei kuiva üheaegselt – 

põllupinnast on mõjutatud mehaaniliselt (tihendatud) ning selle tagajärjeks on pinnase kehv 

õhutus, kuna pinnasepoorid on tallamise tagajärjel kokkusurutud. [20] 

 

Katsepõldudel kahjustuste mõõdistamise ja kaardistamisega saadud andmetega luuakse 

ArcGIS tarkvaraga kaardikihid, kus on välja toodud muldade kaardikihid ja mobiilsete 

tehniliste vahendite poolt kahjustatud kohad põldudel (külvi –, ratta – ja väljakünni 

kahjustused). Lisaks võimaldab antud tarkvara erinevate viljelusmeetodite (sh. otsekülv) 

tallamisest ja liigtihendamisest tingitud kahjustuste prognooside hindamiseks. Sellist 

metoodilist lähenemisviisi võib nimetada kohtspetsiifilise informatsiooni (site specific 

information) hankimiseks, kus GIS´i (geoinfosüsteemi) tarkvara rakendamisele kasutatakse 

põllul kahjustuskohtade fikseerimiseks GPS – seadet. [21 – 22] 

 

2.5.1 Geoexplorer 

Üheks võimaluseks, et saada kohtspetsiifilist informatsiooni (site specific information), saame 

kasutada joonisel 2.1 esitatud GPS – seadet Geoexplorer. Antud seadet on samuti kasutatud 

eelnevalt uurimusprojekti “Erinevate viljelusmeetodite (sh. otsekülvi) rakendusteadlik 

kompleksuuring” nn. Z – skeemi (joonis 1.1) punktide fikseerimiseks. 
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Joonis 2.1. Abja – Paluoja Sukahärma Märdi talu, Karuküla Partsi talu ja Haage Agro OÜ 

Peedimäe katsepõldudel masina tehnoloogilistest tõrgetest tingitud kahjustuste fikseerimiseks 

kasutatav seade Geoexplorer [18] 

 

Joonisel 2.1 esitatud seadme kasutus oli kahjustuste (külvi –, ratta – ja väljakünni kahjustused) 

ja mulla tallamisest ja liigtihendamisest tingitud kahjustuskohtade fikseerimiseks võrdlemisi 

mugav. Sellest tulenevalt kasutati joonisel 2.1 esitatud seadet katsepõldude (Sukahärma Märdi 

talu põllud, Karuküla Partsi talu põld ja Haage Agro OÜ Peedimäe põld) mobiilsete tehniliste 

vahendite tagajärjel tekitatud kahjustuste kaardistamiseks ning kohtspetsiifilise informatsiooni 

(site specific information) saamiseks.  

 

2.5.2 Garmin GPSMap62s seade 

Analoogselt eelnevalt käsitletud seadme Geoexploreri (joonis 2.1) kasutamisega teostati Abja 

– Paluoja Sukahärma Märdi talu katsepõldudel mulla liigtallamisest tingitud kahjustuste 

(veelompide) fikseerimiseks ja kohtspetsiifilise informatsiooni (site specific information) 

hankimiseks Garmin GPSmap62s (joonis 2.2) seadet. 
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Joonis 2.2. Abja – Paluoja Sukahärma Märdi talu katsepõldudel mulla liigtallamisest tingitud 

kahjustuste (veelompide) fikseerimiseks kasutatav seade Garmin GPSmap62s 

 

Antud seadmega (joonis 2.2) oli kahjustuste (mulla liigtallamisest tingitud kahjustuste) 

fikseerimine ja kahjustusala kaardistamine mugavam, kui seda oli Geoexplorer´iga (joonis 

2.1). 

 

2.5.3 ArcGIS Desktop 

ArcGIS Desktop tarkvara on terviklik geoinfosüsteemi lahendus kaardiandmete loomiseks, 

haldamiseks, visualiseerimiseks ja analüüsimiseks. Antud tarkvara abil on võimalik andmete 

geograafilist konteksti seoste kaudu lihtsalt tõlgendada ja eri nähtuste vahelisi suhteid 

analüüsida ning andmeid mitmel erineval viisil modelleerida [23]. Sellest tulenevalt koostati 

katsepõldudel kahjustuste mõõdistamise ja kaardistamisega saadud andmetega ArcGIS 

Desktop tarkvaraga kaardikihid, kus on välja toodud mitmed erinevad kaardikihid (mullakaart, 

põllumassiivide kaart jt), mobiilsete tehniliste vahendite poolt kahjustatud kohad (külvi –, ratta 

– ja väljakünni kahjustused) ning mulla liigtallamisest tingitud kahjustuste (veelompide) 

kohad põldudel. Katsepõldudel kahjustuste kaardistamiseks ja fikseerimiseks kasutati 

eelnevalt nimetatud seadmeid – Geoexplorer ja Garmin GPSmap62s (joonis 2.1 ja 2.2). 
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3. KATSEMETOODIKA 

 

Katsemetoodika koostamisel lähtutakse põhimõttele, et tänapäeva põllumajandusteadus vajaks 

uut kvantitatiivset uurimusmeetodit. Seda nimelt probleemile, et vanaviisi pole enam mõistlik 

ja otstarbekas uuringuid läbi viia. Nüüdisaegse GIS – rakenduste kasutusele võtmistega, mis 

sisaldavad muldade seire ja kaardistamisega kogutud andmeid, hinnanguid ning erinevaid 

mudeleid, aitab parendada ja tõsta efektiivsust põllumajandusteaduses ja – praktikas. Sellest 

lähtuvalt on antud uurimustöösse kaasatud instrumentaalseteks osadeks GPS – seadmed 

(Geoexplorer ja Garmin GPSmap62s) ning GIS – süsteemide laialdaste võimalustega katsete 

planeeringuks, analüüsimiseks ja visualiseerimiseks, ArcGIS Desktop tarkvara. GPS – 

seadmete kasutamine aitab määrata ja parendada põllul esinevate kahjustuste iseloomu ja 

ulatust ning geoinfosüsteemide rakendamisel on võimalik saada kohtspetsiifilist 

informatsiooni, kui luua ArcGIS Desktop tarkvara abil kaardirakendused. 

 

3.1 Põldkatsed ja kaardirakendused 

3.1.1 Masina tehnoloogilistest tõrgetest tingitud kahjustuste määramine 

Masina tehnoloogilistest tõrgetest tingitud kahjustuste (külv -, ratta – ja väljakünni 

kahjustuste) määramiseks kasutati 2014. aasta hilissügisel Sukahärma Märdi talu (O2 – 

otsekülv, OK2 – otseharimine ja K2 – künd), Karuküla Partsi talu ja Haage Agro OÜ 

Peedimäe katsepõldudel Geoexplorer seadet (joonis 2.1). Selleks, et katsepõldudel 

kahjustuskohti määrata, tuli eelnevalt katsepõldudel viia läbi visuaalne uurimine, nimelt kus 

kohas katsepõldudel kahjustused paiknevad. Et GPS seadme Geoexploreri abil kahjustatud 

kohtade punktid fikseerida, pidi eelnevalt kahjustatud kohad olema märgistatud. Kui 

kahjustatud kohad olid kindlaks tehtud, lasti Geoexplorer seadmel positsioneerida seadme 

operaatori asukoha koordinaadid katsepõllul ning teostati kahtlaste kohtade (külvi –, ratta – ja 

väljakünni kahjustuste) kaardistamine. Järgiti kahjustuste kaardistamiseks järgnevat 

tööpõhimõtet – sealt kus alustati, selles kohas ka lõpetati. Järgnevalt kasutatakse eelnevalt 

nimetatud protsessi tulemusena saadud kahjustuskohtadest fikseeritud punktide koordinaate 



28 

 

ning koostatakse ArcGIS Desktop tarkvara kasutamisel iga kaardikihile vastavates 

katsekohtades kahjustuste ala või kujutis. 

 

2015. aasta varakevadel ei kasutatud enam Geoexplorer (joonis 2.1) seadet Sukahärma Märdi 

talu, Karuküla Partsi talu ja Haage Agro OÜ Peedimäe katsepõldudel kahjustuste 

mõõdistamiseks, kuna seade ei olnud töö autori isiklik seade. Edasised katsepõldudel 

paiknevate kahjustuste alade kaardistamiseks ja mõõdistamiseks kasutati töö autori isiklikku 

Garmin Gpsmap62s seadet (joonis 2.2). 

 

3.1.2 Mulla tallamisest tingitud kahjustuste määramine 

Mulla tallamisest tingitud kahjustused väljenduvad kõige paremini veelompide näol. Nimelt 

veelombid tekivad põllul kohtadesse, kus pinnas või muld on raske põllumajandustehnika 

poolt liigtihendatud. Selle tagajärjel on mulla poorid tihedalt kokkusurutud ja väheneb pinnase 

õhutus, tekivad niisked laigud või kohad ning mis ei kuiva üheaegselt. [20] 

 

Selleks, et mulla tallamisest tingitud kahjustusi määrata, tuleks varakevadel kui lumi on juba 

sulanud ning põldudele tekkinud veelombid, teostada visuaalne vaatlus veelompide 

asukohtadest ja seejärel need veelombid kaardistada. 2015. aasta varakevadel kasutati autori 

isiklikku Garmin GPSmap62s seadet (joonis 2.2) ning teostati Sukahärma Märdi talu Abja – 

Paluoja katsepõldudel (O2 – otsekülv, OK2 – otseharimine ja K2 – künd) mulla liigtallamisest 

tingitud kahjustuste (veelompide) kaardistus. Alljärgneval joonisel 3.1 on kujutatud Abja – 

  



29 

 

 

Joonis 3.1. Abja – Paluoja Sukahärma Märdi talu katsepõllul kaardistatud mulla 

liigtallamisest tingitud veelombi kahjustus 

 

Paluoja Sukahärma Märdi talu katsepõllul paikneva veelombi kahjustus. 

 

Garmin GPSmap62s seadmega (joonis 2.2) teostati analoogselt Geoexplorer seadmele (joonis 

2.1) kahjustuskohtade fikseermine ja kaardistamine katsepõldudel – sealt kus alustati, selles 

kohas ka lõpetati. Järgnevalt toimitakse GPSmap62s seadmega (joonis 2.2) sarnaselt 

Geoexplorer seadme kasutamisele, nimelt kasutatakse kahjustuskohtadest fikseeritud punktide 

koordinaate ning moodustatakse ArcGIS Desktop tarkvara kasutamisel iga kaardikihile 

vastavates katsekohtades kahjustuste ala või kujutis. 

 

3.1.3 Aluspõhja väljakünnist tingitud kahjustuste määramine 

Mullaharimise üheks põhilisemaks operatsiooniks võib nimetada põllu kündmist. 

Ebaratsionaalseid töövõtteid kasutades võime tekitada põllule aluspõhja väljakünni kahjustuse. 

Nimelt selline teguviis on võimalik, kui künda põldu vale künnisügavusega – mullaharija ei 

ole olnud hoolas õige künnisügavuse määramisel. Aluspõhja väljakünni kahjustuse tagajärjeks 

tekivad põllule nn. luitunud laigud (joonis 3.2). Ehk teisisõnu kõige lihtsam viis leida põllult 

aluspõhja väljakünnist tingitud kahjustusi, tuleks visuaalselt hinnata ja vaadata, kus kohas 

asuvad põllul kõige heledamad luitunund laigud. Sellest tulenevalt tuleks katsepõldudel alus – 
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Joonis 3.2. Haage Agro OÜ Peedimäe katsepõllul aluspõhja väljakünnist tingitud kahjustuste 

nn. luitunud laikude paiknemine 

 

põhja väljakünnist tingitud kahjustuste fikseerimiseks ja visualiseerimiseks kasutada 

Geoexplorer (joonis 2.1) või Garmin GPSmap62s (joonis 2.2) seadet. Eelnevalt nimetatud 

seadmetega teostatud aluspõhja väljakünnist tingitud kahjustuste kaardistamine näitab, et 

aluspõhja väljakünni kahjustus on olemas ja näitab kui suure ala see hõlmab põllu pindalast, 

kuid väljakünni kaardistus ei näita välja kahjustust. Selleks, et hinnata aluspõhja väljakünnist 

tekitatud kahjustust, tuleks mõõta alaliselt aluspõhja väljaküntud osa. 

 

2014. aasta hilissügisel teostati Haage Agro OÜ Peedimäe ja Karuküla Partsi talu 

katsepõldudel enne aluspõhja väljakünni kahjustuste fikseerimist visuaalne vaatlemine ning 

seejärel fikseeriti väljakünni kahjustuste ala. Kui aluspõhja väljakünnist tingitud kahjustuskoht 

oli kindlaks fikseeritud siis teostati antud koha kaardistamine, kasutades selleks Geoexplorer 

seadet (joonis 2.1). Väljakünni kahjustuste kaardistamisel Geoexploreriga järgiti järgnevat 

tööpõhimõtet – sealt kus alustati, selles kohas ka lõpetati. Järgmise sammuna teostatakse 

analoogselt masina tehnoloogilistest tõrgetest tingitud kahjustuste ja mulla tallamisest tingitud 

kahjustuste määramisel kahjustuskohtades fikseeritud punktide koordinaate ning ArcGIS 

Desktop tarkvara kasutades iga kaardikihile vastavate katsekohtade kahjustuste ala või kujutis. 
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3.1.4 ArcGIS Desktopiga kaardikihtide loomine 

ArcGIS Desktop tarkvara on terviklik geoinfosüsteemi lahendus kaardiandmete loomiseks, 

haldamiseks, visualiseerimiseks ja analüüsimiseks. ArcGIS Desktop sisaldab nn. ühiseid 

aplikatsioone (nt ArcMap ja ArcCatalog), mis omakorda sisaldavad ristkasutatavaid tööaknaid 

(ArcToolbox, Python jt). Kaardiga seotud sisuliste süsteemide ja protseduuride teostamine (nt 

kaardikihtidega töötamine ja toimetamine, geotöötlus, kaartide vormistamine jms) toimub 

ArcMap – i töövahenditega [23 – 24]. Antus töös kasutatakse ja luuakse ArcGis Desktop 

tarkvara töövahendi ArcMap – iga masina tehnoloogilistest tõrgetest tingitud 

kahjustuskohtadest (külvi –, ratta – ja väljakünni kahjustuste) ja mulla tallamisest tingitud 

kahjustuskohtadest fikseeritud ning kogutud punktide koordinaatide abil kahjustuste alad või 

kujutised kaardikihile. 

 

Esimese etapina, kui andmeid hakati lisama ArcMap´i, tuli alustada tööd tühja Blank Map 

dokumendina ehk kaardidokumendina (joonis 3.2) ning seejärel tuli seadistada tühja 

kaardidokumendi kaardikihi koordinaatsüsteem. Nimelt teatud juhtudel võib ArcGIS Desktop 

tarkvara kasutajal tekkida olukord, kus kaardikiht on algselt defineeritud geograafiliste 

koordinaatsüsteemi (geographic coordinate system, nt. GCS_Estonia_92) parameetrite või 

mõne muu tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemi alusel ning siis tekib 

 

 

Joonis 3.2. Alustades ArcMap programmi kasutust, tuleb tööd alustada tühja 

kaardidokumendina 
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vajadus ühel hetkel saada olemasoleva kaardikihi ühikud samaväärseks Eesti riikliku 

tasapinnaliste koordinaatide süsteemiga (projected coordinate system) Estonia 1997 Estonia 

National Grid, mis vastab Eesti Vabariigis kehtivale riiklikule koordinaatsüsteemile L – 

EST_97. [25] 

 

Kui samasse kaardikihi dokumenti lisatavad kihid olid erinevate süsteemidega kirjeldatud, siis 

sellisel juhul kuvas ArcMap programm vastava hoiatuse (joonis 3.3). 

 

 

Joonis 3.3.  ArcMap programmi kuvas hoiatus, kui samasse kaardikihi dokumenti lisatavad 

kihid olid erinevate projektsiooni koordinaatsüsteemidega kirjeldatud 

 

Hoiatus oli tingitud asjaolust, kus geografic coordinate system oli kirjeldatud vaid daatumi ja 

ellipsoidi alusel ning oli üldisem kui projected coordinate system. Lisaks sellele võib nimetada 

teise põhilise erinevuse nende kahe süsteemi vahel, et nn projected koordinaatsüsteemi puhul 

oli täiendavaid parameetreid  (nt. telgmeridiaan, standardparalleelid, põhja – ja idanihe jne) 

rohkem ning ühikutena kasutatakse meetrit, mitte kraade, minuteid, sekundeid nagu 

geograafilise koordinaatide süsteemi juhul. [25] Sellel samal põhjusel teavitas ArcMap 
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programm eelnevalt nimetatud hoiatuse, kui toodi üle kaardikihile otse GPS seadmest 

(Geoexplorer ja Garmin GPSmap62s) masina tehnoloogilistest tõrgetest tingitud 

kahjustuskohtadest (külvi –, ratta – ja väljakünni kahjustuste) ja mulla tallamisest tingitud 

kahjustuskohtadest fikseeritud ning kogutud punktide koordinaadid. Kuna Geoexplorer ja 

Garmin GPSmap62s seadmed kasutavad WGS_84 projected koordinaatsüsteemi. 

 

Kaardikihis olevate objektide geograafilise paiknemise osas ei ole tegelikult vahet, kui kõigis 

nn geographic coordinate system – ga määratletud kihtide korral oli kaardivälja ulatus 

kirjeldatud ühikud kraadides, minutites ja sekundites. Nimelt ulatus (extent) oli iseenesest 

sama ning samuti objektid sobituvad üksteisega kohakuti. Kuid kindluse mõttes oli mõistlik 

kaardikihtide kirjeldamiseks kasutada alati projected coordinate systems (Estonia 1997 

Estonia National Grid) valikut nii kaardikihte iseloomustavate omaduste (Data frame 

propertis) all, kui ka uue kihi loomisel, mis vastab Eestis kehtivale riiklikule 

koordinaatsüsteemile L – EST_97. Nimelt nimetatud koordinaatsüsteem kasutatakse kõigis 

kaardistamisega seotud ettevõtetes [25]. 

 

ArcMap aplikatsiooni kasutades ja lisades uuele kaardikihile masina tehnoloogilistest tõrgetest 

tingitud kahjustuskohast (külvi –, ratta – ja väljakünni kahjustuste) ja mulla tallamisest 

tingitud kahjustuskohast fikseeritud ning kogutud punktide koordinaadid, tuli läbi viia lihtne 

projektsiooniteisenduse protseduur. Nimelt kaardidokumendis oleva kaardikihte 

iseloomustavate omaduste (Data frame propertis) alt tuli seadistada uueks 

koordinaatsüsteemiks soovitav koordinaatsüsteem Estonia 1997 ehk L – EST_97 (joonis 3.5).  
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Joonis 3.5. Uue koordinaatsüsteemi Estonia 1997 ehk L – EST_97 määramine 

kaardidokumendi kihi iseloomustavate omaduste (Data frame propertis) tabelis [25] 

 

Järgmiseks sammuks tuli vormindada kaardidokumendi kihile GPS – ga fikseeritud ja kogutud 

kahjustuste punktide koordinaadid (GPX – id), kasutades selleks vastavat ArcMap 

aplikatsiooni konverterit (GPX to Features Conversion). Seda tehes, teavitas ArcMap 

programm vastava hoiatuse, et lisatavad punktid olid erinevate (WGS_84 projected coordinate 

system) koordinaatsüsteemi projektsiooni süsteemidega kirjeldatud. Selleks pakus ArcMap 

programm koheselt võimalust erinevate koordinaatsüsteemide projektsioonid ümber 

konvertida (koordinaatsüsteemi Estonia 1997 ehk L – EST_97), mida oli kujutatud joonisel 

3.3. Järgnevalt kuvas ArcMap programm kaardikihi (layer) alla ümber konvertitud kahjustuste 

punktid. Sellele järgnevalt tuli kasutada ArcMap aplikatsiooni Features Point to Line, kus 

kaardikihil oleva kahjustuse punktid sai ümber vormindada joonteks ehk teisisõnu tekitati 

kahjustatud ala punktidest ala või kujutis. Paraku punktidest moodustatud ala koosneb lihtsalt 

joontega piiratud alast. Selleks, et oleks võimalik teada saada joontega piiratud ala pindala, tuli 

kasutada ArcMapi aplikatsiooni Features to polygon. Nimelt antud aplikatsioon muutis 

joontega piiratud ala polügooniks ning oli võimalik määrata kujutatud ala pindala. Tekitatud 

polügooni peale klikkides – klõpsates ArcMap programmis oli võimalik omaduste (attribute 

table) tabelist näha, milline on antud kujutise ümbermõõt ja pindala. 
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Kui ArcMap aplikatsiooni Features to polygońga oli masina tehnoloogilistest tõrgetest 

tingitud kahjustuskoha (külvi –, ratta – ja väljakünni kahjustuste) või mulla tallamisest tingitud 

kahjustuskoha ala koostanud, siis järgmiseks operatsiooniks tuli eksportida vastav kiht shape 

file – ks ehk teisisõnu vektroandmete kogumikuks. Vektorandmete kogumik (shape file) tuli 

luua iga kahjustatud koha kohta eraldi, et hiljem oleks võimalik kaardikihtide koostamisel 

kahjustused eraldi grupeerida. 
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4. TULEMUSED  

4.1 Katse tulemuste kaardikihtidele kandmine 

Eelnevalt katsemetoodikas rakendatud tööpõhimõtet, kus tänapäeva põllumajandusteadus 

vajaks uut kvantitatiivset uurimusmeetodit, võeti kasutusele nüüdisaegne laialdaste 

võimalustega GIS (geoinfosüsteemide) rakendused. Kuna GIS rakenduste kasutusele 

võtmisega parendame ja tõstame efektiivsust põllumajandusteaduses ja – praktikas. Sellele 

lisaks, et katsepõldudelt määratud kahjustuste andmeid töödelda, analüüsida ja visualiseerida 

GIS süsteemides, võeti kasutusele GPS seadmed Geoexplorer ja Garmin GPSmap62s. GPS 

seadmete kasutusele võtmine aitas määrata ja parandada põllul erinevate kahjustuste ulatust ja 

iseloomu ning rakendades GIS süsteeme, täpsemalt ArcGIS Desktop tarkvara aplikatsiooni 

ArcMap´i, võimaldab luua kahjustuste kaardirakendused. 

 

Katsepõldudel kahjustuste mõõdistamise ja kaardistamisega saadud andmetega loodi ArcGIS 

Desktop tarkvara aplikatsiooni ArcMap´ga (joonis 4.1) kaardikihid, kus on näitlikustatud 

mitmed erinevad kaardikihid (mullakaart, põllumassiivide kaart jt), mobiilsete tehniliste 

vahendite poolt kahjustatud kohad põldudel (külvi –, ratta – ja väljakünni kahjustused) ja 

mulla liigtallamisest tingitud kahjustuste (veelompide) kohad põldudel. Lisakas annab 

ArcMap´i tarkvara kasutus meile võimaluse prognoosida, analüüsida ning hinnata erinevate 

viljelusmeetodite (sh. otsekülv) tallamisest ja liigtihenemisest tingitud kahjustuste 

kompleksseiret. Peale selle võimaldab antud tarkvara uuringute tulemusi muuta 

arusaadavamaks ja atraktiivsemaks ning aitab operatiivselt nõustada ja suunata talunikku.  
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Joonis 4.1. Abja – Paluoja Sukahärma Märdi talu katsepõldude kahjustuste visualiseerimine 

ArcGIS Desktop aplikatsiooni ArcMap tarkvaraga 

 

Näitena on esitatud joonisel 4.1 Abja – Paluoja Sukahärma Märdi talu katsepõldudel (O2 – 

otsekülv, OK2 – otseharimine ja K2 – künd) kaardistatud ja mõõdistatud mobiilsete tehniliste 

vahendite tõrgetest tingitud kahjustuste (külvi – ja rattakahjustused) ning mulla liigtallamisest 

tingitud kahjustuste (veelompide) kohad põldudel. 

 

4.2 Tulemuste analüüs ja hindamine 

4.2.1 Mulla liigtihenemisest tingitud kahjustatud alad põllul 

Mulla liigtihenemisest tingitud kahjustatud alad on kaardistatud ja mõõdistatud Abja – Paluoja 

Sukahärma Märdi talu katsepõldudel 2015. aasta varakevadel. Katsepõllud jagunesid vastavalt 

uurimusprojekti “Erinevate viljelusmeetodite (sh. otsekülvi) rakendusteadlik kompleksuuring” 

järgi O2 – otsekülv, OK2 – otseharimine ning K2 – künd. Vastavalt uurimusprojektile teostati 

O2 – otsekülvi põllul viimane mullaharimine (kündmine) 2010. aastal. K2 – künni põllul 

teostati mullaharimine iga-aastaselt. 2013. aastal lisandus uurimusprojekti Sukahärma Märdi 
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talu katsepõldude loetellu juurde põld OK2. Nimelt antud põld moodustas põllu K2 osast, mis 

jäeti 2012. aastal septembris kündmata ning sinna tehti 2013. saagiaastal otsekülv. 

 

Abja – Paluoja Sukahärma Märdi talu katsepõldudel O2 ja OK2 kasutatati kaasaja 

mullaharimise tehnoloogilise suuna töövõtet, nimelt minimaalset mulla harimist ehk otsekülvi. 

Otsekülvi mullaharimise korral teostatati ühe agregaadi töökäiguga mitu operatsiooni. Paraku 

tekkis otsekülvi korral mulla alumistes kihtides tihenemise probleem. Nimelt mulla ülemisi 

kihte küll kobestatati aga iga aastase otsekülvi tööpõhimõtet kasutades ning sagedaste 

ülesõitudega põllumajandustehnikaga ja mitte kündmisega tihendati mulla alumisi kihte. 

Aastast aastasse selline negatiivne efekt kandus edasi mulla alumistesse kihtidesse. 

Tähelepanu vajab asjaolu, kus põldudel O2 ja OK2 kasutatati iga aastase otsekülvi korral uusi 

tehnoradasi, kuid uue külvi korral ei eemaldatud eelnevate aastate vanu masinate käiguosasi 

ega ka vanu tehnoradasi. Seda kinnitab ka asjaolu ning näitavad 2013 – 2014. aastal Abja – 

Paluoja Sukahärma Märdi talu katsepõldudel (O2, OK2 ja K2) mõõdetud (joonised 1.3, 1.4 ja 

1.5) mulla tihkuste erinevused nn. Z – skeemi (joonis 1.1) proovivõtu punktides. Nimelt antud 

punktides teostatud Eijkelkampi penetrologgeri (joonis 1.2) mõõtmistest moodustati 

penetrogrammid (joonis 1.3, 1.4 ja 1.5) ning mille põhjal saab parema ülevaate mulla 

horisondis toimuvatest muutustest.   

 

Vastavalt joonistele 1.3 ja 1.4, kui võtta võrreldavateks paarideks O2/OK2, on võimalik 

täheldada ülemistes ja alumistes mullakihtides  (0 – 10, 11 – 20 ja 21 – 30 cm) mulla tihkuse  

erinevusi. Antud erinevuse põhjuseks võib nimetada näiteks asjaolu, kus O2 katsepõldu künti 

viimati 2010. aastal aga OK2 katsepõldu 2012. aastal. Teiseks põhjuseks võib nimetada 

olukorda, kus otsekülvi tehnoloogiat kasutades on pinnast ja mullakihte katsepõllu O2 juhul 

rohkem tallatud. Peale sellele võib öelda, et aluskihi (21 – 30 cm) erinevus OK2 – l O2-ga 

võib tulla asjaolust, kus 2012. aasta kündmisega tekkis künnitihes OK2 aluskihti või on 

kandunud mulla pealmiste kihtide (0 – 10 ja 11 – 20 cm) tallamiste negatiivsed efektid 

(tehnorajade ja põllumajandusmasinatega tallamine) aluskihti (21 – 30 cm) või tuleneb 

aluskihi (21 – 30 cm) erinevus O2 – ga aluspõhja erinevusest. Lisaks sellele võib 

katsepõldudel (O2 ja OK2) koostatud penetrogrammide (joonis 1.3 ja 1.4) kohta öelda, et 

2014. aastal mõõdetud mulla tihkus erineb märgatavalt 2013. aastaga võrreldes. Nimelt võib 
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selle kohta öelda, et aastad ei ole kõik ühesugused ning järelikult võis lugeda asjaolu, et 2013. 

aasta talv erines 2014. aastaga võrreldes, millest võis tulla penetrogrammide (joonis 1.3 ja 1.4) 

erinevus. 

 

Kui võtta mulla tihkuse võrdlevateks paarideks O2/K2 katsepõllud, siis võib nende kohta 

täheldada suuri erinevusi ülemistes ja alumistes (0 – 10, 11 – 20 ja 21 – 30 cm) mullakihtides. 

Nimelt ülemiste (0 – 10 ja 11 – 20 cm) mullakihtide erinevuste põhjusteks võib nimetada 

näiteks asjaolu, kus K2 katsepõldu künti iga aasta aga O2 katsepõldu ainult kobestati 

pindmiselt otsekülvi korral ning viimane künd oli 2010. aastal. Teiseks põhjuseks võib 

täheldada, et O2 katsepõllul ülemistes kihtides (0 – 10 ja 11 – 20 cm) on toimunud pinnase 

tihenemine raske põllumajandusmasinate ja agregaatide tagajärjel (sh. tehnorajad). Sellele 

lisaks võib täheldada erinevust nimelt aluskihtide erinevusele O2/K2, kus katsekohas K2 

aluskihid on tunduvalt tihedamad kui O2 või OK2 juhul. Nimelt selline asjaolu võib tingitud 

olla künnitihese tekkega või siis aluspõhjade erinevusega. Samuti esineb O2/K2 võrdlevate 

katsepaaride penetrogrammide (joonis 1.3 ja 1.5) 2014. aastal mõõdetud mulla tihkuse 

väärtused märgatavalt 2013. aastaga võrreldes. Seda võib täheldada samuti asjaoluga, kus 

aastad ei ole kõik ühesugused ning aasta 2013 erines 2014. aastaga. 

 

Tulles tagasi otsekülvi mullaharimise poolt tekitatud mulla liigtihenemisega põhjustatud 

kahjustuste juurde, võib täheldada Sukahärma Märdi talu katsepõldudel O2, OK2 ja K2 hulga 

tehnoradu. Antud tehnoradade pikkused mõõdeti ArcGIS Desktop aplikatsiooni ArcMap abiga 

ning vastavad tehnoradade pikkused (m) ja rehvi laiusesest (m) tingitud kahjustuste pindalad 

on kantud tabelisse 4.1. Sellele lisaks on arvesse võetud tabelis 4.1 põllumasiivide pindalad 

(m2) ja kahjustuste suhe põllu üldpindalasse (%). Tabelis esitatud tehnoradade pikkuste (m) 

arvutamisel on arvestatud iga ratta jälge eraldi. Lisaks on arvestatud rehvi laiuseks 0,45 m, mis 

fikseeriti Sukahärma Märdi talu katsepõldudel. 
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Tabel 4.1. Sukahärma Märdi talu Jüri Patuse katsepõldudel (O2, OK2 ja K2) paiknevate 

tehnoradade poolt tekitatud kahjustuste võrdlus, põllumassiivi pindalasse, sõltuvalt rehvi 

laiusest (m) 2015. aastal  

Kahjustus Põld 
Tehnorajade 

pikkus, m 
Rehvi 

laius, m 
Kahjustuse 
pindala, m2 

Põllumassiivi 
pindala, m2 

Kahjustuse 
suhe põllu 

pindalast, % 

Tehnorada 
O2 - 
otsekülv 

3692,3 0,45 3323,07 84 600 3,93 

Tehnorada 
OK2 - 
otseharmine 

5452,5 0,45 4907,25 53 000 9,26 

Tehnorada K2 - künd 8905,04 0,45 8014,54 91 900 8,72 

 

Tabelis 4.1 esitatud tehnoradade poolt liigtihendatud alade seast ei võeta arvesse katsepõllu 

K2 põllul mõõdistatud ja esialgu arvestatud tehnoradade alane pind. Seda nimelt asjaolul, et 

katsepõldu K2 küntakse iga aasta ning K2 korral ei teki sellist olukorda, kui seda on 

katsepõldude O2 ja OK2 juhul, kus otsekülvi mullaharimisega kobestatati O2 ja OK2 

katsepõldudel ainult mulla ülemisi kihte ning kus toimus mulla alumiste kihtide tihenemine. 

Antud tabelis on võimalik täheldada, kui suures ulatuses põllu pindalast tihenes muld 

tehnoradade poolt tingitud kahjustuste tõttu 2015. aastal. Otsekülvi põllul O2 on tihenemise 

protsent 3,93 % ja otseharimise põllu OK2 juhul 9,26 %. Nimelt olukord ei ole drastiline, kui 

arvestada kahjustuste protsenti põllupindalast, mis jääb alla 10 %. Kuid probleem tekib 

edasistel aastatel, kus tehnoradade poolt liigtihendatud mulla kahjustuse protsent kasvab 

veelgi ning mis põhjustab taimedele negatiivse kasvukeskkonna ja tagajärjeks on kehv taime 

kasv ja saagikus. 

 

Võttes arvesse veelompide kaardistust ja mõõdistust 2015. aasta varakevadel mulla 

liigtihenemisest tingitud kahjustuskohtadest Sukahärma Märdi talu katsepõldudel (O2, OK2 ja 

K2), saame luua ArcGIS Desktop aplikatsiooni ArcMapi abiga veekahjustuste alade 

atribuutide tabeli (tabel 4.2). Nimelt tabelis 4.2 on esitatud katsepõldudel (O2 – otsekülv, OK2 

– otseharimine ja K2 – künd) esinenud veekahjustuste alade pindalad (m2), põllumassiivi 

üldpindala (m2) ning kahjustuse suhe  põllu üldpindalasse (%). 
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Tabel 4.2. Sukahärma Märdi talu Jüri Patuse katsepõldude (O2, OK2, K2) veekahjustuste 

alade tabel 2015. aastal 

 
Kahjustus 

 
Põld 

Kahjustuste 
pindala, m2 

Põllumassiivi 
pindala, m2 

Kahjustuse 
suhe põllu 

pindalast, % 
Vesi_1 O2 - otsekülv 240,01 84 600 0,28 

Vesi_2 O2 - otsekülv 3502,26 84 600 4,14 

Vesi_3 O2 - otsekülv 390,62 84 600 0,46 

Vesi_4 OK2 - otseharmine 1879,64 53 000 3,55 

Vesi_5 OK2 - otseharmine 90,26 53 000 0,17 

Vesi_6 K2 - künd 805,49 91 900 0,88 

 

Antud tabelis on esitatud katsepõllu K2 ala. Nimelt esines mulla liigtallamisest tingitud 

kahjustuste (veelompide) paiknemine K2 katsepõllu alal ainult ühes kindlas kohas. Täpsemalt 

öeldes käiguteel, mis asetses OK2 ja K2 katsepõldude vahel ning kus oli liigeldud raske 

põllumajandustehnika ja agregaatidega. 

 

Arvestades tabelis 4.2 esitatud veekahjustuste alade suurusi ja paiknemisi ArcGIS Desktop 

aplikatsioonis ArcMapis (joonis 4.1). Võime täheldada, et otsekülvi (O2) ja otseharimise 

(OK2) katsepõldude korral esinesid kahjustatud alad nimelt põhjapoolsemas katsepõllu osas. 

Vaadates Eesti mullastikukaarti ArcMapis (joonis 4.1), võime öelda, et veekahjustuste alad 

paiknevad kohtades, kus esinevad raskema lõimisega mullad. Täpsemalt öeldas gleistunud 

kahkjad (LPg) liivsavi (sl1) mullad, mis on kergemini masinate poolt tallatavad ja paremini 

tihenevad. Arvestades mullakihtide tihkuse andmeid ehk penetrogramme (joonis 1.3 ja 1.4) 

otsekülvi (O2) ja otseharimise (OK2) katsepõldudel, võib täheldada, et katsepõldude ülemistes 

mullakihtides (10 – 15 cm) on piltlikult öeldes põrand all, mis võib olla tingitud näiteks 

raskete põllumajandusmasinate poolt tallatud kohtadega ning mille tõttu jääb pinnavesi 

veelompidena perioodiliselt sinna seisma. Antud olukorda kinnitab ka asjaolu, kus O2 ja OK2 

katsepõldudel kasutatati otsekülvi tehnoloogiat ning kobestati ainult mulla pealmist kihti. 

Perioodiliselt kogunenud veeloigud paraku segavad mullaharimist ja saagikoristöid ning 

selletõttu vajaksid need katsepõllud (O2 ja OK2) sügavkobestamist ning kohati ka 

drenaažkuivendust.  
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4.2.2 Mulla aluspõhja väljakünnist tingitud kahjustatud a lad põllul 

Mulla aluspõhja väljakünnist tingitud kahjustatud alad fikseeriti 2014. aasta hilissügisel. 

Katsepõldudeks olid Haage Agro OÜ Peedimäe ja Karuküla Partsi talu põld. Nimelt eelnevalt 

nimetatud katsepõldudel kaardistati ja fikseeriti aluspõhja väljakünnist tingitud kahjustused 

(joonis 3.2) GPS seadmega Geoexplorer (joonis 2.1). Selleks, et hinnata aluspõhja 

väljakünnist tingitud kahjustusi tuli mõõta alaliselt, kui paks oli aluspõhja väljakünni lõimise 

(vK) väljaküntud osa. Sellest lähtuvalt koostati mulla aluspõhja väljakünni (vk) kahjustuste 

tekke skeem, mis on kujutatud joonisel 4.2. Lisaks on antud joonisel märgitud ära põllu pind 

ning mulla huumushorisondi tüseduse piir mulla lõimises. Nimelt erinenevalt põllu 

paiknemisele on mulla huumushorisondi tüsedus mulla lõimises varieeruv. 

 

 

Joonis 4.2. Haage Agro OÜ Peedimäe ja Karuküla Partsi talu katsepõldudel mulla aluspõhja 

väljakünnist (vk) tingitud kahjustuse skeem, vastavalt mulla huumushorisondi tüseduse (hg) ja 

künnisügavusele (hk) 

 

Vastavalt joonisele 4.2 esitatud mulla aluspõhja väljakünni kahjustuste tekke skeemi järgi 

koostati mulla aluspõhja väljakünni kahjustuse arvutamiseks vastav valem, mille järgi on 

võimalik määrata väljakünni tegur (4.1). 
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Mulla aluspõhja väljakünni teguri määramiseks saab kasutada autori poolt koostatud järgnevat 

valemit 
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k ,        (4.1) 

kus 
vk on väljakünni tegur; 

 
Kv on väljakünni lõimise paksus cm; 

 
Kh on künnisügavus cm; 

 
gh on mulla huumushorisondi tüsedus cm. 

 

Joonise 4.2 skeemilt on võimalik täheldada, et kui mulla horisondi tüsedus võrdub mulla 

künnisügavusega (hg = hK), siis tuleb vastavalt valemi 4.1 kasutamisel väljakünni tegur kv 

võrdne nulliga (kv = 0). Kui aga mulla huumushorisondi tüsedus on suurem mulla 

künnisügavusest (hg > hK), siis valemi 4.1 kasutamisel järeldub, et väljakünni tegur kv on 

väiksem nullist (kv < 0). Ning kui mulla huumushorisondi tüsedus on väiksem mulla 

künnisügavusest (hg < hK) siis on valemi 4.1 kasutamisel väljakünni tegur kv suurem nullist (kv 

> 0). 

 

Et mulla aluspõhja väljakünnist tingitud kahjustusi vältida või vähendada, tuleks põllumehel 

või maaharijal valida sobiv künnisügavus mulla harimimiseks. Sest vastaval juhul tekitame 

kahju taimede kasvukeskkonnale ning taimed kannatavad selle võrra. 

 

4.2.3 Masina tehnoloogilistest tõrgetest tingitud kahjustatud alad põllul 

Mobiilsete tehniliste vahendite poolt tekitatud kahjustused (külvi – ja rattakahjustusted) 

fikseeriti ja kaardistati 2014. aasta hilissügisel. Katsepõldudeks olid Haage Agro OÜ 

Peedimäe ja Abja – Paluoja Sukahärma Märdi talu põllud ning kahjustused fikseeriti eelnevalt 

nimetatud katsepõldudel GPS seadmega Geoexplorer (joonis 2.1). Joonisel 4.3 on kujutatud 

2014. aasta hilissügisel fikseeritu mobiilse tehnilisevahendi poolt tekitatud rattakahjustus 

Haage Agro OÜ Peedimäe katsepõllul.  
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Joonis 4.3. Mobiilse tehnilisevahendi poolt tekitatud rattakahjustus Haage Agro OÜ Peedimäe 

katsepõllul, mis fikseeriti 2014. aasta hilissügisel 

 

 

Joonis 4.4. Mobiilse tehnilisevahendi poolt tekitatud ratta – ja külvikahjustus Abja – Paluoja 

Sukahärma Märdi talu künni (K2) katsepõllul, mis fikseeriti 2014. aasta hilissügisel, kuid 

pildistati 2015. aasta varakevadel 

 

Joonisel 4.4 ja 4.5 on kujutatud masina tehnoloogiliste tõrgete poolt tekitatud ratta – ja 

külvikahjustused Abja – Paluoja Sukahärma Märdi talu otsekülvi (O2) ja künni (K2) 

katsepõldudel. 
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Joonis 4.5. Mobiilse tehnilisevahendi poolt tekitatud külvikahjustus Abja – Paluoja 

Sukahärma Märdi talu otsekülvi (O2) katsepõllul, mis fikseeriti 2014. aasta hilissügisel, kuid 

pildistati 2015. aasta varakevadel 

 

Mobillisete tehniliste vahendite poolt tekitatud külvi – ja rattakahjustused Abja – Paluoja 

Sukahärma Märdi talu katsepõldudel (O2, OK2 ja K2) ning Haage Agro OÜ katsepõllul on 

esitatud kahjustuste tabelisse 4.3. 

 

Tabel 4.3. Abja – Paluoja Sukahärma Märdi talu katsepõldude (O2, OK2, K2) ja Haage Agro 

OÜ Peedimäe katsepõllul mobiilsete tehniliste vahendite (MTV) poolt tekitatud kahjustuste 

alade tabel 2015. aastal 

Kahjustus Kahjustuse liik Põld Kahjustuste 
pindala, m2 

Põllumassiivi 
pindala, m2 

Kahjustuse 
suhe põllu 

pindalast, % 
MTV_1 külvikahjustus O2 - otsekülv 1270,48 84 600 1,50 

MTV_2 rattakahjustus 
OK2 - 
otseharimine 

255,44 53 000 0,48 

MTV_3 rattakahjustus 
OK2 - 
otseharimine 

210,49 53 000 0,40 

MTV_4 külvikahjustus OK2 - otseharmine 37,59 53 000 0,07 

MTV_5 
külvi-ja 
rattakahjustus 

K2 - künd 622,82 91 900 0,68 

MTV_6 rattakahjustus Haage Agro OÜ 15,55 54 420 0,03 

 

Tabelis 4.3 esitatud külvi – ja rattakahjustus (joonis 4.4) Abja – Paluoja Sukahärma Märdi talu 

katsepõllul K2 paiknes otseharimise (OK2) ja künni (K2) katsepõldude vahel oleval käiguteel 
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Nagu näha tabeli 4.3 järgi võib täheldada mobiilsete tehniliste vahendite poolt tekitatud ratta – 

ja külvikahjustused on märkimisväärselt väiksed. Ainult Abja – Paluoja Sukahärma Märdi talu 

otsekülvi (O2) katsepõllul esinenud külvikahjust on oma pindalalt ligi 0,13 ha suur aga võttes 

arvesse kahjustuse protsenti põllu üldpindalasse siis on ta väga väike ning selle kahjustuse 

eemaldamiseks ei ole mõistlik ja ratsionaalne teostada O2 katsepõllul paranduskülvi. Antud 

tabelis esitatud rattakahjustuste kohta võib täheldada nagu otsekülvi (O2) katsepõllul esinenud 

külvikahjustuste kohta, et kahjustuste protsent põllu üldpindalasse on väga väike ning võttes 

arvesse, et taim elab ratta poolt tekitatud kahjustuse üle, siis ei ole mõistlik antud 

rattakahjustusi hakata eemaldama, vaid tuleks vältida ebaratsionaalseid töövõtteid ja 

üleliigseid sõite masinatega põllul. 

 

Masina tehnoloogilistest tõrgetest tingitud külvikahjustuste tekke põhjusteks Abja – Paluoja 

Sukahärma otsekülvi (O2) ja otseharimise (OK2) katsepõldudel võib nimetada külviku 

tehnilist puudujääki ehk teisisõnu külviku seemendaja ummistust (joonis 4.5) ja kombaini 

poolt läbi purustatud põhu hunnikuid. Nimelt antud ummistus võib tekkida olukorras, kus 

saagikoristustööde käigus ei ole kombainide poolt purustatud põhk ühtlaselt laiali laotunud 

põllule, vaid on kokku kuhjunud vaaludeks ja kui külvikuga teostada külvitööd ning sõites üle 

põhuvaalude, võib tekkida külviku seemendajal ummistus. Et külvikahjustusi vähendada võib 

probleemile lahenduseks pakkuda näiteks külviku täiendamist. Arendada nimelt külviku 

seemendajale ette seadeldis või seade, mis väldiks külviku seemendaja tee ummistust. 

Piltlikult öeldes, panna kolmnurke kiil või sahk ette, mis väldiks seemendaja tee ummistust. 

 

4.3 Mulla tallamisest, aluspõhja väljakünnist ja masina tehnoloogilistest 

tõrgetest tingitud lõppkahjustustele hinnangu andmine 

Mulla tallamisest ja masina tehnoloogilistest tõrgetest tingitud kahjustustele lõpphinnangu 

andmiseks teostati 2015. aasta 21. aprillil lõppvaatlus ja kahjustuskohtade kaardistus ning 

mõõdistus GPS – seadmega GarminGPSmap62s (joonis 2.2) Abja – Paluoja Sukahärma Märdi 

talu otsekülvi (O2), otseharimise (OK2) ja künni (K2) katsepõldudel. Antud koha 
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katsepõldudel fikseeritud ja kaardistatud alade andmed on ArcGIS Desktop aplikatsiooni 

vahendusel välja toodud tabelis 4.4. 

 

Tabel 4.4. Abja – Paluoja Sukahärma Märdi talu katsepõldudel (O2, OK2, K2) mobiilsete 

tehniliste vahendite (MTV) poolt tekitatud ja mulla liigtallamisest tingitud lõppkahjustuste 

alade tabel 2015. aastal 

Kahjustus Põld Kahjustuste 
pindala, m2 

Põllumassiivi 
pindala, m2 

Kahjustuse suhe 
põllu pindalast, % 

MTV I 1 O2 - otsekülv 261,39 84 600 0,31 

MTV II 1 O2 - otsekülv 878,77 84 600 1,04 

MTV III 2 O2 - otsekülv 615,06 84 600 0,73 

MTV IV 2 O2 - otsekülv 144,36 84 600 0,17 

MTV V 1 O2 - otsekülv 1445,79 84 600 1,71 

MTV VI O2 - otsekülv 705,21 84 600 0,83 

MTV VII O2 - otsekülv 661,05 84 600 0,78 

MTV VIII 1 OK2 - otseharmine 646,37 53 000 1,22 

MTV IX 2 OK2 - otseharmine 154,67 53 000 0,29 
MTV X 1 K2 -künd 2020,11 91 900 2,20 

1 kahjustuskoht, kus esines ka 2015. aasta varakevadel veekahjustus (veelombid); 
2 uus kahjustuskoht, mis fikseeriti ja mõõdistati 21. aprillil 2015. aastal 

 

Antud tabelis on välja toodud Abja – Paluoja Sukahärma Märdi talu katsepõldudel (O2, OK2 

ja K2) esinenud lõplike kahjustuste loetelu. Kahjustuste veerus MTV võib täheldada 

kahjustuskohti, mis kattuvad kohati 2014. aasta hilissügisel  või 2015. aasta varakevadel 

fikseeritud ja kaardistatud veekahjustus (tabel 4.2) või mobiilsete tehniliste vahendite poolt 

tekitatud kahjustus (tabel 4.3) kohtadega. Näiteks MTV I 1 kahjustuskoht, kattub kohati tabelis 

4.2 esitatud (Vesi_1) veekahjustus alaga. Sarnane olukord on ka kahjustus alade MTV II1, 

MTV V 1, MTV VIII 1 ja MTV X1 kahjustusaladega. Lisaks sellele võib täheldada tabelis 4.4 

kahjustuste loetelus MTV III2, MTV IV 2 ja MTV IX2 all uue kahjustuskoha esinemist. Nimelt 

antud kahjustus kohti ei fikseeritud ja kaardistatud 2014. aasta hilissügisel, kuna need 

kahjustus kohad ilmnesid alles 2015. aasta kevadel. Peale selle on võimalik täheldada näiteks 

tabelis 4.4 esitatud kahjustuse MTV II1 pindala vahe muutust võrreldes tabeli 4.3 esitatud 

MTV_1 alaga, kus esialgse hinnangu järgi oleks pidanud kahjustuse suurus olema veeloigu 
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ulatuse suurune aga paraku kahjustuse pindala vähenes. Ajutine pinnavesi ei tekitanud nii 

suures ulatuses kahjustust, järelikult ei olnud aluspind nii palju tihenenud, et vesi oleks 

pikemaks ajaks seisma jäänud. Sellisele olukorrale vastupidist situatsiooni võib täheldada 

tabelis 4.4 esitatud kahjustus koha MTV X1 suurenemist võrreldes tabelis 4.2 (Vesi_6) ja 

tabelis 4.3 (MTV_5) esitatud aladega, kus esialgse hinnangu järgi oleks pidanud kahjustus 

koha suurus olema väiksem aga paraku kahjustuse pindala suurenes. Põhjuseks võib 

täheldada, et esialgne hinnang kahjustuse suurusele oli väär ja kahjustuse lõplik ala ilmneb 

alles peale külvi, kui taim on saavutanud piisava suuruse, et saaks kahjustust määrata ning 

kahjustuse kohal esinenud nii mulla liigtallamisest tingitud kui ka mobiilsete 

tehnilistvahendite poolt põhjustatud ja tekitatud kahjustatud alad on tegelikuses suuremad. 

Katsepõllu künni (K2) osas ei täheldatud rohkem mulla liigtallamisest tingitud kahjustus kohti, 

kui ka mobiilsete tehniliste vahendite poolt tingitud kahjustusi, kui seda on tabelis 4.4 esitatud 

MTV X 1 kahjustus koht. 

 

Tabelis 4.4 esitatud kahjustuse MTV X1 ala paikneb katsepõldude otseharimise (OK2) ja 

künni (K2) katsepõldude vahel oleval käiguteel ning antud kahjustuste tegelik pindala (tabeli 

4.4) oli esialgsete hinnangutest (tabel 4.2 ja 4.3) suurem siis tuleks antud kahjustuse alal eraldi 

teostada mõõtmised penetrologgeriga (joonis 1.2) mulla tihkuse mõõtmiseks ja mulla 

jääkdeformatsiooni mõõteseadmega (joonis 5.1) mullas tekkiva deformatsiooni ja 

jääkdeformatsiooni mõõtmiseks. Seda nimelt asjaolule, et uurida ja vaadelda kohtspetsiifilist 

(site specific) situatsiooni, kuidas on otseharimise (OK2) ja künni (K2) katsepõllul oleval 

käiguteel kui ka katsepõldude (O2, OK2 ja K2) teistes kahjustus kohtades mõjutanud mulla 

tallamist ja liigtihenemist raske põllumajandustehnika. 

 

Nimelt jääkdeformatsioon kujutab endast sellist deformatsiooni, mis ei kao täielikult peale 

välisjõudude lakkamist. Näiteks plastiliin ja savi on plastsed kehad, mis säilitavad oma 

deformatsiooni täielikult aga muld selle eest ei ole plastne keha ja tänu seal eksisteerivatele 

elusorganismidele ei säilita oma deformatsiooni täielikult. Jääkdeformatsiooni mõõteseade 

fikseerib ja mõõdab mullakihtides mulla vastupanujõudu erinevate jõudude rakendumisel. 

Nimelt mulla kihtide jääkdeformatsiooni teket põhjustavad põllul liikuvad rasked masinad 

ning, mistõttu oleks mõistlik ka seda hinnata. [26] Olemasolevast mulla deformatsiooni ja 



49 

 

jääkdeformatsiooni mõõteseadmest on pikemalt juttu peatükis viis, kus on välja toodud 

olemasoleva mõõteseadme võimalused ja puudused ning antakse autori poolsed ideed ja 

lahendused mõõtmismetoodika parendamiseks. Mulla deformatsiooni ja jääkdeformatsiooni 

mõõteseadme tehnilised joonised asuvad Lisas A. 

 

Mulla aluspõhja väljakünnist tingitud kahjustustele hinnangu andmisel lähtuti alade 

fikseerimise ja kaardistamisega. Nimelt väljakünni kahjustuse visualiseerimine, näitab 

kahjustuse olemasolu ning kui suure ala see hõlmab põllu pindalast aga paraku ei näita välja 

kahjustust ise ennast. Selleks, et hinnata mulla aluspõhja väljakünnist tingitud kahjustusi 

pakkus autor välja endapoolse valemi (4.1), millega on võimalik määrata väljakünni tegur. 

Antud väljakünni tegur näitab suhet, millise tüseduse ulatusega on aluspõhi välja küntud mulla 

huumushorisondi tüseduse suhtes. Lisaks sellele täheldati Haage Agro OÜ Peedimäe ja 

Karuküla Partsi talu katsepõldudel aluspõhja väljakünni tüseduseks hinnanguliselt 6 – 10 cm. 

Et aluspõhja väljakünni kahjustust vältida, tuleks olla maaharijal hoolsam ning kasutada 

ratsionaalseid võtteid ning valida sobiv künnisügavus, kuna vastasel juhul tekitame kahju 

taimede kasvuks mulla keskkonnale ja selletõttu kahjustame taimede kasvu ning saagikust.  

 

Selleks, et paremini hinnata mulla tallamisest, aluspõhja väljakünnist ja mobiilsete tehniliste 

vahendite poolt tingitud kahjustusi, tuleks teostada kahjustuste kaardistus ja mõõdistus enne 

külvi ja peale külvi töid. Hetkel teostatud Abja – Paluoja katsepõldudel (O2, OK2 ja K2) 

uuringu võrdlus otsekülvi ja künni korral on uurimus aeg olnud natuke lühike (ca 3 aastat), et 

saada täpsemaid andmeid. Parema ja täpsema tulemuse saame, kui uurida näiteks 10 aastat. 

Selle kolme aasta jooksul läbi viidud uuringute andmete põhjal võib väita, et hetke seis, 

arvestades mulla tallamise seisukoha pealt tihkuse penetrogrammide jooniseid (joonis 1.3, 1.4 

ja 1.5), ei ole veel drastiline. Kuid antud uurimustöö raames välja tulnud mulla tallamisest ja 

mobiilsete tehniliste vahendite poolt tingitud kahjustuste protsent (tabel 4.2 ja 4.4) on küll 

väike aga probleemi olemus iseeneset on olemas ning ka näitlikustatud, et katsepõldude 

otsekülvi (O2) ja otseharimise (OK2) suhtes tuleks mõelda sügavkobestamise ja võibolla ka 

drenaanžkuivenduse peale. Sest sügavkobestamine parendab ja suurendab mulla 

aktiivveemahtuvust, õhusisaldust ning vastupanu rasketele põllumajandustehnika masinatele ja 

aitab eemaldada mulla kihtides põllumasinate poolt liigtihenenud negatiivseid efekte. 
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5. MULLA DEFORMATSIOONI JA JÄÄKDEFORMATSIOONI 
MEHAANILINE MÕÕTESEADE 

5.1 Olemasolev katseseade 

5.1.1 Seadme tehniline lahendus 

Olemasolev katseseade on projekteeritud ja ehitatud Andrei Ohitini poolt. Seadme 

tööpõhimõte seisneb järgmiselt – kaks paralleelselt asetsevat metallplaati asetatakse 

vertikaalselt pinnasesse või mulda kaevatud auku sedasi, et ülemisest metallplaadi otsast 

väljuv tross jääb ülespoole. Välja ulatuva trossi otsa paigaldatakse mikromeeter (joonis 5.1). 

 

 

Joonis 5.1. Mulla deformatsiooni ja jääkdeformatsiooni mõõteseade 

 

Kui rakendada pinnasele survet siis surve tagajärjel väheneb metallplaatide vahekaugus mulla 

deformatsiooni tõttu. Metallplaatide vahekauguse muut väljendub mikromeetri näidust. Surve 

eemaldumisel ei taastu metallplaatide esialgne vahekaugus vaid jääb teatud vahekaugusele 

jääkdeformatsiooni tõttu. Mikromeeter mõõdabki mulla deformatsiooni ja jääkdeformatsiooni, 

mis on pinnasesse tekitatud ja surve eemaldumisel pinnasesse alles jäänud. 
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5.1.2 Katseseadme puudused 

Katseseadme kasutamisel ilmnenud probleemiks võib nimetada esiteks kalibreerimisseadme 

puudumist. Teiseks, kui asetada metallplaadid maksimaalse vahekaugusele, seejärel avaldada 

metallplaatidele survet ja vähendades plaatide vahekaugust, siis mikromeetri skaala ei näita 

survest tekitatud plaatide vahekauguse muudust tingitud mõõtevahemikku. Kolmandaks 

probleemiks võib nimetada katseseadme metallplaatide külge kinnitatud metalltoru liialt 

väikse painderaadiuse olemus (joonis 5.2) – katseseadme kasutamisel takistab trossi liikumist. 

 

 

Joonis 5.2. Mõõteseadme metalltoru raadius 

 

Neljandaks puuduseks on metallplaatide teravad servad ja plaadi terav tipp. Viiendaks 

probleemiks võib nimetada mikromeetri kinnitamiseks ja fikseerimiseks mõeldud kiirkinnitus 

toru krae pikkust. Nimelt toru krae pikkus on liialt lühike, näiteks kui asetada mikromeeter 

kiirkinnitus toru krae sisse ning fikseerida krae küljes oleva poldiga, surub polt mikromeetri 

liikuva mõõtevarda kinni (joonis 5.3). 
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Joonis 5.3.  Mõõteseadme mikromeeter ja mikromeetri kiirkinnitus toru 

 

Kalibreerimisseade parendamine aitab parandada mulla deformatsiooni ja jääkdeformatsiooni 

mõõtemetoodika kvaliteeti.  

5.2 Seadmele kehtivad normatiivaktid 

Vastavalt Masinaohutuse seadusele ei kuulu antud seade Masinaohutuse seaduse alla, kuna 

tegemist on katseseadmega laboratooriumis. Seade on valmistatud ja projekteeritud 

spetsiaalselt teaduslikuks uurimistööks [27]. 

 

Seadme edasiarendamisel tuleks lähtuda erinevatest seadustest, nende põhimõttetest ning 

nende järgimisest. Vaatamata sellele, tuleks kindlasti tutvuda seadme edasiarendamisel 

Masinaohutuse seadusega ning kui seadme juures kasutatakse elektrilisi seadmeid, tuleks 

jälgida samuti Elektriohutuse seadust. 
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Seadme kasutamisel ja edasiarendamisel tuleks arvestada järgnevate standartidega: 

 

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

inimese kehaosade muljumisohtu. Selle standardiga määratakse minimaalsed 

vahekaugused sõltuvalt inimeste ohustatud kehaosast ja see standard on rakendatav siis, 

kui standardis esitatud meetodiga võib saavutada piisavat ohutust [28]. 

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

Üldnõuded [29]. 

3. IEC 60664-1 – Madalpingesüsteemides kasutatavate seadmete isolatsiooni 

kooskõlastamise regulatsioon [30]. 

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

tulevatele veepritsmetele [31]. 

Lisaks eelnevalt nimetatud nõuetest, tuleks koostada katseseadme kasutamiseks 

kasutusjuhend, et seadmega ohutult ümber käia. 

5.3 Teadaolevate konkureerivate või analoogseadmete kirjeldus ja võrdlus 

Teadaolevaid seadmeid, mis mõõdaks mehaaniliselt mulla deformatsiooni ja 

jääkdeformatsiooni välikatsetustel leidub vähe. Üheks selliseks seadmeks võib nimetada 

normaalpingete mõõturit ehk rahvakeeli „lutikat“ (joonis 5.4). 

 

Paraku ei hinda normaalpingete mõõtur (joonis 5.4) mullas tekkinud deformatsiooni ja 

jääkdeformatsiooni otseselt vaid kaudselt. 
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Joonis 5.4. Normaalpingete mõõteseade 

 

„Lutika“ tööpõhimõte põhineb niinimetatud löögilaine põhimõttel, kus normaalpingete mõõtur 

näitab hetkelise löögilaine kui survelaine mõju mullale [19]. Normaalpingete mõõtur ei 

jäädvusta jääkdeformatsiooni mullas nagu seda teeb joonisel 5.1 kujutatud seade. 

5.4 Uued lahendused 

Seadmele uute lahenduste loomiseks kasutatakse loovusetööriista morfoloogilise analüüsi 

meetodit (tabel 5.1). Antud meetodi eesmärgiks on probleemi struktureerimine ning selle teel 

lahenduste leidmine. Tabeli esimesse veergu kantakse omadused, mida seade peab omama 

ning teistesse veergudesse võimalikud lahendused – vahendid. 

 

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.  Morfoloogilise analüüsi puudus on suur töömaht, analüüsi segab 
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suur kogus ebaotstarbekaid lahendusi, kuid tänu analüüsile võib leida ootamatuid uudseid 

seoseid, millest võivad kasvada välja kasulikud leiutised. [32] 

 

Tabel 5.1. Morfoloogiline analüüs 

Omadus Vahend 
Mikromeetri kinnitus Neetühendus Poltühendus Keevisühendus 
Trossi ühendused Poltühendus Neetühendus Joodetud 
Trossi ühendus toru 
kinnitus 

Neetühendus Keevisühendus Poltühendus 

Trossi ühendus toru 
metallplaatidega 

Plasttoru Metalltoru Kummitoru 

Plaadi materjal Plastmass Metall Puit 
Plaatide kinnitus Neetühendus Poltühendus Keevisühendus 
Plaatide pingutus Vedruga Keeratav Kiirkinnitus 
Mõõtevarras Teraspulk Plasttoru Puupulk 
Plaatide fikseerimine 
mõõtevarda külge 

Metalltift Poltühendus Neetühendus 

 

Antud morfoloogilise analüüsi käigus välja tulnud võimaluste ja variantide omadusi 

kasutatakse projekteeritava kalibreerimisseadme ja täienduste parameetrite valikul. 

5.5 Arendatava toote võimalike konstruktsioonilahenduste valikud ja 

analüüs 

Alljärgnevalt kirjeldatakse jääkdeformatsiooni seadme erinevate konstruktsioonilahenduste 

valikuid ja analüüsitakse seda seadme tööpõhimõttest. 

 

1. Detailide materjal – seadme ja detailide töökindluse tagamiseks kasutada materjaliks 

roostevaba metalli. 

2. Metallplaadid – olemasolevad metallplaadi teravad servad faasida ja vähendada 

metallplaadi tipu teravust, tagamaks kaitset inimese vigastamiseks. 

3. Kalibreerimine ja pingutus – olemasolevate metallplaatide külge monteeritud vahepukside 

sisse paigaldatakse trossi pingutus vedru ning alumise plaadi külge pingutuspolt, plaatide 

kalibreerimiseks ja trossi pingutamiseks. 

4. Mikromeetri kinnitus toru – mikromeetri mõõtevarda töökindluse tagamiseks, 

paigaldatakse pikema toru kraega kiirkinnitus toru. 
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5. Mõõte – ja fikseerimisvarras – tagamaks metallplaatide mitte kõrvale kaldumist ja plaatide 

vahe mõõtmist katse ajal kasutatakse metallvarrast. Metallvarda külge on graveeritud 

mõõteskaala, mis lihtsustab metallplaatide mõõteskaala vahe muudu mõõtmist, kui 

avaldada pinnasesse asetatud seadmele survet. Sellele lisaks paigaldatakse mõõte – ja 

fikseerimisvarda külge metall tift, mille eesmärgiks on fikseerida alumise metallplaadi 

allapoole liikumist. 

6. Detailide kinnitus ja ühendus – erinevate detailide omavahel ühendamiseks ja 

kinnitamiseks kasutatakse poltliiteid. 

Mõõteseadme trossi metallkõri – tagamaks trossi liikumist ja töökindlust metallplaatide ja 

mikromeetri vahel, paigaldatakse suurema painderaadiusega metallkõri. 

5.6 Seadmete dokumentatsioon 

5.6.1 Üldinfo kasutusjuhendi kohta 

Kasutusjuhendis on välja toodud üldine info mulla deformatsiooni ja jääkdeformatsiooni 

mehaanilise mõõteseadme kasutamise, kalibreerimise ja seadmega kaasnevate ohtude kohta. 

 

1. Mulla deformatsiooni ja jääkdeformatsiooni mehaanilise mõõteseadme edaspidine nimetus 

kogu juhendi ulatuses on seade. 

2. Seadme varalised õigused kuuluvad seadme konstrueerijale ja valmistajale. 

3. Seadme kasutusjuhendit võib paljundada seadme valmistaja loal. 

4. Seadme kasutajad peavad olema tuttavad seadme kasutusjuhendiga. 

5. Seadme kasutaja peab jälgima kõiki juhendis kirjeldatud ohutunõudeid. 

Käesolev kasutusjuhend ei ole seadme täielik tehniline kirjeldus. 

 

5.6.2 Seadme lühitutvustus 

Seade on mõeldud kasutamiseks laboritingimustes katsetuste läbiviimiseks kasutusjuhendiga 

tutvunud seadme kasutaja poolt. Antud seadmega on võimalik analüüsida ning mõõta mulla 

deformatsiooni ja jääkdeformatsiooni, mis on pinnasesse tekitatud ja surve eemaldumisel 

pinnasesse alles jäänud. 
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5.6.3 Ohutusjuhend 

Enne seadme kasutamist tuleb tutvuda üldise ohutusjuhendiga. 

1. Seadme kasutusjuhend tuleb hoolikalt läbi lugeda; 

2. Seadet kasutada ainult mulla deformatsiooni ja jääkdeformatsiooni mehaaniliseks 

mõõtmiseks; 

3. Seadme kasutamisel kasutada ainult seadmele ettenähtud originaaltarvikuid ja varuosi; 

4. Seadme transportimiseks kasutada ettenähtud transpordipakendit; 

5. Seadme veega pritsimine ja kokkupuude kahjustab seadet; 

6. Seadet mitte pesta veega; 

7. Vältida seadme mikromeetri kokkupuudet magnetiga; 

8. Vältida seadme kokkupuutumist elektrienergia allikatega; 

9. Seadet mitte kasutada ohtlikus keskkonnas ega ohtlike materjalidega. 

 

Lisaks nimetatud ohutusjuhendi punktidele jälgida seadme kasutamise käigus töötavate ja 

liikuvate masinatega ohutusnõudeid. 
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 

 

Antud magistritöö eemärgiks oli anda ülevaade, millisesse seisundisse on viidud põllumullad 

mobiilsete tehniliste vahendite poolt (külvi -, ratta – ja väljakünni) tekitatud ja mulla 

liigtihenemise ja tallamisega tekitatud kahjustustega ning milliste viljelusmeetodite (sh. 

otsekülv) korral on võimalik kahjustusi prognoosida ja visualiseerida ArcGIS Desktop 

tarkvara kasutades. Lisaks sellele teostada põllumuldade tallatavuse seire ja anda 

komplekshinnang. 

 

Töö eesmärgi täitmiseks teostati põldkatseid ja rakendati kaardirakendusi Lõuna – Eestis 

paiknevatel katsepõldudel. Põldkatsete teostamiseks valiti Lõuna – Eestis paiknevad 

Sukahärma Märdi talu, Karuküla Partsi talu ja Haage Agro OÜ katsepõllud ning rakendati uut 

kvantitatiivset uurimismeetodit. Nimelt võeti katsepõldudel mobiilsete tehniliste vahendite 

poolt, mulla liigtallamisest ja tihenemisest ning mulla aluspõhja väljakünnist tingitud 

kahjustuste hindamiseks kasutusele GPS seadmed ja nüüdisaegse GIS – rakenduste 

tehnoloogia. GIS rakenduste ja GPS seadmete kasutusele võtmine aitab meil parendada ja 

määrata põllul esinevate erinevate kahjustuste ulatust ja iseloomu. Lisaks sellele aitab GIS 

rakendustega töötamine muuta tulemusi arusaadavamaks ja atraktiivsemaks ning võimaldab 

operatiivselt nõustada ja suunata põllumeest. Paraku ei ole võimalik hetkel kahjustusi määrata 

ja hinnata GIS rakenduste ja GPS seadmetega ilma, et inimene ei sekkuks, kuna 

tehnoloogilistest tõrgetest tingitud kõrvale kaldeid ja kahjustusi saab avastada hetkel ainult 

inimene. Abja – Paluoja Sukahärma Märdi talu otsekülvi (O2), otseharimise (OK2) ja künni 

(K2) katsepõldudel määrati põldkatsete käigus mulla liigtihenemise ja tallamisega ning 

mobiilsete tehniliste vahendite poolt (külvi – ja rattakahjustused) tingitud kahjustuste seire. 

Sellele lisaks teostati põldkatsete käigus Karuküla Partsi talu ja Haage Agro OÜ katsepõldudel 

mulla aluspõhja väljakünnist tingitud kahjustuste seire. 

 

Abja – Paluoja Sukahärma Märdi talu, Karuküla Partsi talu ja Haage Agro OÜ Peedimäe 

katsepõldudel teostatud kahjustuste seire käigus, mõõdistati ja kaardistati kahjustusted GPS –
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seadmetega ning andmetega loodi ArcGIS Desktop aplikatsiooni ArcMap´i vahendusel 

kahjustuste komplekshinnanguks kahjustuste kaardikihid. Nimelt antud kaardikihtidele märgiti 

peale põllumassiivide kaart, mobiilsete tehniliste vahendite (külvi – ja rattakahjustused), mulla 

liigtihenemisest ja tallamisest (veelombid) ning aluspõhja väljakünnist (luitunud laigud) 

tingitud kahjustuste alad. Komplekshinnangu andmiseks Abja Paluoja Sukahärma Märdi talu 

katsepõldudel koostati kahjustuste alade tabelid, milles oli välja toodud pindalad ja kahjustuste 

protsent põllu üldmassiivi pindalasse. Hinnangu andmisel võeti arvesse otsekülvi põldudel O2 

ja OK2 esinevate tehnoradade poolt mulla tallamisest tingitud kahjustuste alad, katsepõldudel 

O2, OK2 ja K2 mobiilsete tehniliste vahendite poolt tekitatud kahjustuste alad ja mulla 

liigtihenemisest ning tallamisest tingitud kahjustuste ehk veelompide alad. Sellele lisaks võeti 

komplekshinnangu andmisel arvesse uurimusprojekti “Erinevate viljelusmeetodite (sh. 

otsekülv) rakendusteadlik kompleksuuring” katsetulemused. Võttes arvesse kahjustuste seiret 

ja uurimusprojekti katsetulemusi, võib väita, et põldude üldolukord ei ole veel drastiline, kuid 

võttes arvesse otsekülvi katsepõldudel O2 ja OK2 mulla tihkuse andmeid ja penetrogramme, 

võib täheldada mulla lõimises liigtihenemise ja tallamisest tingitud kahjustusi. Seda nimelt 

näitas meile kevadel ajutise pinnavee poolt tingitud veelombid. Antud kahjustuste 

eemaldamiseks soovitatakse antud katsepõldudel mõelda sügavkobestamise ja vajadusel 

drenaažkuivenduse peale. Lisaks sellele tuleks mõelda tehnoradade poolt tingitud mulla 

tallamise efekti vähendamise peale, kus näiteks kasutada laiemat rehvi ja madalat siserõhku 

rehvides ning vähendada pöörderibade haardelaiust Sest mida suurema ja laiema 

haardelaiusega on masin, seda suurem on pöörderibade tallatavus. Põldkatsete käigus ja 

komplekshinnangu andmisel täheldati Sukahärma Märdi talu künni (K2) katsepõllul paikneva 

kahjustuse MTV X1 ala kohta, et tuleks teostada antud kohas eraldi penetrologgeri ja mullas 

tekkiva deformatsiooni ning jääkdeformatsiooni mõõtmine. Autori poolse lahendusena pakuti 

välja mulla deformatsiooni ja jääkdeformatsiooni mõõteseadet, millega on võimalik nii antud 

kahjustuse alal kui ka ükskõik missuguse katsepõllul esineva kahjustuste alal, mida 

mõjutatakse raske põllumajandustehnikaga, teostada mullas tekkiva deformatsiooni ja 

jääkdeformatsiooni mõõtmist. Nimelt tuleks uurida ja anda hinnang, kuidas otseharimise 

(OK2) ja künni (K2) katsepõllul oleval käiguteel mõjutab raske põllumajandustehnikaga 

sõitmisel mullas tekkivat deformatsiooni ja jääkdeformatsiooni. Lisaks sellele oleks tarvilik 

arendada edasi antud seadet, et oleks võimalik teostada põllul mõõtmisi aastaringselt. 
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Mulla aluspõhja väljakünnist tingitud kahjustuste komplekshinnangu andmiseks, teostati 

põldkatsed Karuküla Partsi talu ja Haage Agro OÜ katsepõldudel. Hinnangu andmisel lähtuti 

alade fikseerimise ja kaardistamisega. Nimelt aluspõhja väljakünni kahjustuse 

visualiseerimine ArcGIS Desktop aplikatsioonis ArcMapis näitab kahjustuse olemasolu ja 

kahjustuse ala suurust, kuid paraku ei näita välja kahjustust ennast. Et hinnata kahjustust, 

tuleks teostada eraldi mõõdistamine ning selleks pakkus autor välja aluspõhja väljakünnist 

tingitud kahjustuse valemi, millega on võimalik määrata väljakünni tegur. Et mulla aluspõhja 

väljakünnist tingitud kahjustusi vältida või vähendada, tuleks põllumehel valida sobiv 

künnisügavus mulla harimiseks. Sest vastasel juhul tekitame kahju taimede kasvukeskkonnale 

ning taimed ja saadav saak kannatavad selle võrra. Mitte tekitada kahju taimedele, kui ka 

mullale tuleks valida põllule mineku ajaks õige aeg, kus põllumuld on kõige vähem 

haavatavam ja valida ratsionaalsed töövõtted mobiilsete tehniliste vahendite kasutamisel ning 

vältida muldade liigtihenemist. 

 

Antud töös kasutatud ArcGIS Desktop tarkvara annab võimaluse kahjustuste prognoosimiseks 

ja analüüsimiseks ning hea ja lihtsa võimaluse operatiivselt nõustada ja suunata talunikku. Sest 

põld koos taimede kooslusega vajab koht spetsiifilist lähenemist taimekasvatuses. Selleks, 

tuleks rohkem kaasata ja rakendada GIS tehnoloogiat põllumajandusteaduses ja – praktikas, 

sest GIS tehnoloogia kasutamine tõstab ja parendab efektiivsust.  
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SUMMARY 

 

The aim of this thesis was to provide an overview to which state South - Estonian arable soils 

are carried out by using mobile and technical means and what methods of cultivation (incl. 

Direct sowing) event, including soil compaction damage caused, is possible to predict and 

visualize on ArcGIS Desktop software. In addition to perform and to provide integrated 

monitoring of soil compactedness rating. 

 

The work was carried out to perform the objective of field trials and card applications in South 

– Estonian arable soils. Field tests were selected to carry out and applied quantitative research 

methods in Sukahärma Märdi farm, Karuküla Partsi farm and Haage Agro OÜ Peedimäe farm 

experimental fields in the South – Estonia. Namely, in the test was involved modern GIS – 

applications and technology and GPS devices to assess the damage caused in the fields of 

mobile technical means, including soil compaction damage caused and soil densification of 

the threshold. In addition GPS – devices help to improve determing the extent and nature of 

the lesions. In order to reduce and predict damage of mobile technical means and effects of 

soil compaction, we can use ArcGIS Desktop software.  ArcGIS Desktop software gives the 

user the opportunity to make the results of research more attractive and understandable. Also it 

helps to prompt advice and guidance to farmers, for example by creating damage maps. 

Unfortunately it´s not possible at the moment to assess the damage and determine the 

applications of GIS and GPS devices without a person does not intervene, because the 

technological malfunctions caused by slopes and damage can be detected only at a person. In 

Abja – Paluoja Sukahärma Märdi farm fields was determined direct sowing (O2), direct tillage 

(OK2) and plowing (K2) of mobile technical means and soil compaction damage caused and 

damage monitoring. In addition was carried out experimental plots of soil bedrock of the 

damage monitoring in Karuküla Partsi farm and Haage Agro OÜ  test fields. 

 

In Abja - Paluoja Sukahärma Märdi farm, Karuküla Partsi farm and Haage Agro OÜ Peedimäe 

fields carried out in the fields of damage during the monitoring, surveying and mapping of the 
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lesions of GPS equipment and made map layers of damage through ArcGIS Desktop ArcMap. 

Namely, the map layers was noted after a map of agricultural, mobile technical means 

damage, soil compaction damage and signs of trampling damage caused by the threshold 

areas. The complex Opinion of Abja Paluoja Sukahärma Märdi farm fields were drawn up on 

the tables of areas of damage, which was outlined in the areas of crop damage and the 

percentage of the surface of the arable area. In making that assessment account was taken 

directly to the crop fields O2 and OK2 tramlines occurring soil compaction caused by damage 

to the areas. O2, OK2 and K2 experiment fields mobile technical means and soil compaction 

damage to the areas and signs of trampling damage caused areas. Taking into account the 

damage monitoring and study of the test results of the project “Erinevate viljelusmeetodite (sh. 

otsekülv) rakendusteadlik kompleksuuring”, it could be argued that the general situation in the 

fields are not yet dramatic, but taking into account the direct sowing OK2 and O2 

experimental fields and firmness of the soil and penetrogramme data, we can see signs of 

trampling and soil texture compaction damage caused. This should be used to remove the 

effects of deep loosening and drainage. In addition, it should be considered reduction due to 

the effect of soil compaction by the tramline. For example use of wider tires, and low internal 

pressure in the tires and reduce grip width of the headlands. Because the bigger and wider is 

the width of the machine, the greater the headlands compaction is. In Sukahärma Märdi farm 

test plowing (K2) field, located in the area of damage (MTV X1) that should be carried out 

separately at the penetrologgeri and soil caused by the deformation of the plastic strain 

measurement. It should investigate and assess how to direct cultivation (OK2) and plowing 

(K2) fields affects the present gear when driving heavy farm equipment in the soil and the 

resulting deformation of the plastic strain. 

 

The soil bedrock of a threshold for damage due to the complex evaluation of the field tests 

were performed on Karuküla Partsi farm and Haage Agro OÜ Peedimäe farm fields. In 

making that assessment was based on the areas of recording and mapping. The soil bedrock of 

plowing lesion visualization on ArcGIS Desktop ArcMap shows the existence of damage and 

the amount of damage to the area, but unfortunately did not show the damage to ourselves. In 

order to assess the soil damage the author offered the bedrock of the threshold of damage due 

to the formula by which it is possible to determine the plowing element. 
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To prevent or reduce damage caused of the soil bedrock  the farmer should choose a suitable 

ploughing tillage. Otherwise, the damage caused by the growth of plants on the environment 

and plants and harvest will suffer. In order not to cause harm to plants, you should choose the 

right time to go on the field if arable soil is the least vulnerable and choose the rational use of 

mobile technical means and avoid soil compaction. 

 

This study uses the ArcGIS Desktop software will provide an opportunity for analyzing and 

predicting the damage. In addition a software will give good and easy way to prompt advice 

and guidance to farmers. For a field with assemblages of plants requires a site-specific 

approach to plant cultivation. In order to be more involved and to implement GIS technology 

in agricultural science and in practice, because of the use of GIS technology increases and 

improves efficiency. 
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