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Mullaviljakuse peamiseks kandjaks on orgaaniline aine, mis koosneb valdavalt süsinikust.
Mulla orgaanilise süsiniku sisaldust mõjutavad agrotehnoloogia, mulla mineraalne koostis
ning ilmastik. Seoses globaalse soojenemisega, on mulla orgaanilise süsiniku sisaldus
mullas kõrgenenud huvi all. Lisaks põllumajandussaaduste tootmisele, on mullal võime
siduda atmosfäärist CO2 ning pidurada kliimamuutuste mõju.
Käesoleva töö peamiseks eesmärgiks on analüüsida ja hinnata Eesti põllumuldade
süsinikuvaru ja selle muutuste dünaamikat. Töö teiseks eesmärgiks on modelleerida valemi
Hénin-Dupuis ja simulatsioonimudel ICBM abil Eesti põllumuldade dünaamikat aastani
2050. Uurimustöö aluseks on Eesti põllumuldade agrokeemiliste omaduse andmebaas
(1983-2015), täpsemaks uurimiseks valiti 9 seireala.
Uurimustööst selgus, et Eesti põllumuldade süsinikuvaru on võrreldes seireperioodi
algusega tõusnud. Eesti klimaatilistes tingimustes avaldasid kliimamuutused mulla
süsinikuvarule vähe mõju. Oluliselt suuremat mõju avaldasid kasvatatud kultuurid ning
rakendatud majandamisvõtted.
Hénin-Dupuis valemiga arvutatud ja tegeliku süsinikuvaru vaheliseks seose tugevuseks
saadi R2=0,64, ruutkeskmiseks hälbeks RMSE 14,88 (N=43). Mudeliga ICBM
simuleeritud ja tegeliku süsinikuvaru vaheliseks seose tugevuseks saadi R2=0,73,
ruutkeskmiseks hälbeks RMSE 14,64 (N=29).

Märksõnad: mulla orgaaniline süsinik, põllumuldade andmebaas, kliimasoojenemine,
Hénin-Dupuis valem, mudel ICBM
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The most important characteristic of soil is fertility which depends on the content of
organic matter. Organic matter consists mainly of organic carbon. The content of organic
carbon is affected by crop cover, cultivation practices, mineral particle size distribution and
climate. Since soils have the capacity to store and bind atmospheric carbon dioxide (CO2),
the content and stocks of organic carbon in soils is under elevated interest.

The aim of this study is to evaluate the dynamics and stocks of organic carbon in Estonian
arable soils and model future scenarios (until 2050) using Hénin-Dupuis equation and
model ICBM. The study is based on Estonian National Soil Monitoring Database (1983-
2015) from which nine monitoring areas were chosen for further investigation.

The study revealed that since the beginning of soil monitoring the stocks of organic carbon
in Estonian arable soils have increased. Cultivation practices and crop cover affect the
content of organic carbon. Continuous growing of cereals did not reduce organic carbon
stocks if sufficient carbon inputs from residual plant material and other organic
amendments (e.g manure, compost) were returned. The positive effect of legumes to
carbon stocks and sequestration depended on the ratio of legumes and cereals/oilseed rape
grown in crop rotations. The extent of influences related to cultivating practices and crop
cover was appointed by the soils mineral particle size distribution. In the climatic
conditions of Estonia, temperature and mean annual rainfall has no significant impact on
organic carbon stocks.

The correlation between measured carbon stocks and carbon stocks simulated with Hénin-
Dupuis  was  R2=0.64, RMSE 14.88 (N=43). The correlation between measured carbon
stocks and carbon stocks simulated with ICBM was R2=0.73, RMSE 14.64 (N=29).

Keywords: soil organic carbon, legacy soil data, global warming, Hénin-Dupuis equation,
model ICBM
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SISSEJUHATUS

Mulla kõige tähtsamaks tunnuseks on viljakus ja selle peamiseks kandjaks on mulla

orgaaniline aine (Tiessen et al., 1994). Mulla orgaanilisel ainel mitu tähtsat rolli: parandada

mulla struktuuri ja veehoiuvõimet, olla toitainete allikas kasvatatavatele kultuuridele,

ergutada mullaelustiku bioloogilist aktiivsust ja mitmekesisust, suurendada

ioonivahetusvõimet ning neutraliseerida ksenobiootilisi ühendeid (herbitsiidid, pestitsiidid,

insektisiidid) (Campos et al., 2011). Orgaanilise aine sisendi moodustavad põllukultuuride

jäägid ja erinevad orgaanilised väetised, mille keemiline koostis mõjutab mulla orgaanilise

aine kvaliteeti. Mulla orgaaniline aine koosneb keskmiselt 58 % ulatuses süsinikust (C)

(Mann, 1986).

Mulla orgaanilise süsiniku (Corg) sisaldust mullas mõjutavad mitmed tegurid. Mulla

mineraalne koostis määrab ära, kui suurt hulka orgaanilist süsiniku on võimalik siduda ja

talletada - saviosakeste suurem eripind võimaldab akumuleerida rohkem süsinikku ning

raske kergema lõimisega muldadel laguneb orgaaniline aine (Zhao et al., 2006).

Intensiivset, arvukate töökäikudega maaharimist ja teraviljapõhise külvikorra kasutamist

peetakse reeglina mulla orgaanilise süsiniku varule negatiivse mõjuga praktikateks (Blair

et al., 2006a; Plaza-Bonilla et al., 2016). Harimisintensiivsuse alandamine (minimeeritud

harimine või otsekülv) vähendab künnikihi õhustatust ning pärsib süsiniku emiteerumist

(Koga ja Tsuji, 2009a). Lühiajaliste rohumaade rajamine, väetiste kasutamine ning

taimejäänuste sisskündmine soodustab aga mullaviljakuse paranemist.

Praegune maakera keskmine õhutemperatuur on 0,85 ºC kõrgem kui 19. sajandi lõpus

(Metz et al., 2007) ning põllumajandussektor kuulub kliimamuutuse poolt kõige enam

mõjutatavate valdkondade hulka (Smith et al., 2007). Inimtegevuse tagajärjel keskkonda

emiteeruvat süsinikdioksiidi (CO2) peetakse globaalse soojenemise peamiseks

põhjustajaks. Keskmise temperatuuri tõus ning sellega kaasnev sademete koguse muutus

kiirendavad mulla orgaanilise aine lagunemist mis omakorda suurendab eralduvat CO2

kogust (Dungait et al., 2012). Läbimõeldud majandamisvõtete kasutamine

põllumajanduses võimaldab orgaanilist süsinikku siduda mulda, suurendes süsinikuvaru

ning seeläbi vähendada atmosfääri CO2 kontsentratsiooni (Lal, 2004)
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Süstemaatiline põllumuldade seire, hindamaks muldade seisundit mullaviljakuse

seisukohalt, algas Eestis 1980datel. Käesoleva uurimustöö esimeseks eesmärgiks on

selgitada välja seirealade maakasutus, mis võimaldab kirjeldada ja analüüsida Eesti

põllumuldade süsinikuvaru ajalist muutust ning leida seoseid kasvukeskkonna muutumise

ja süsinikuvaru dünaamika vahel.

Erisuunalised muutused mulla süsinikuvarus on pikaajalised, mistõttu kasutatakse

uurimistöös süsinikuvaru dünaamika kirjeldamiseks ka kaudseid meetodeid - valemit

Hénin-Dupuis ja simulatsioonimudelit ICBM. Mulla süsinikuvaru simulatsioonimudelid

võimaldavad hinnata ka muldade potentsiaali siduda C mulda vähendades CO2 lendumist

atmosfääri (Dumanski et al., 1997).

Uurimustöö teiseks eesmärgiks on modelleerimise teel ennustada maakasutuse võimaliku

mõju mulla süsinikuvarule järgmise paarikümne aasta jooksul (aastani 2050).

Modelleerimise käigus luuakse erinevaid stsenaariume järgmiste aastakümnete kohta,

kasutades sisendina uurimustöö esimeses etapis tehtud järeldusi.

Töös püstitatud hüpoteesid on:

- Rakendatud majandamisvõtted avaldavad mõju mulla süsinikuvarule ning need

sõltuvad mullaomadustest;

- Eesti põllumuldade süsinikuvaru on vähenenud seoses kliimasoojenemisega.

Soovin tänada oma imelist juhendajat, Karin Kauerit, kes on minusse uskunud, mind

aidanud nõu ja jõuga ning olnud toeks rohkematel viisidel, kui Ta ise arvata oskab.
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE

1.1 Eesti põllumuldade süsinikuvaru

Muldkate, mingile territooriumile iseloomulik muldade kogu, moodustab maismaa

ökosüsteemi lahutamatu osa (Schmidt et al., 2011). Muld-taim süsteem on alglüliks mulla

orgaanilise aine moodustamisel – mullastik määrab ära piirkonna kasvukoha tüübi,

keskmise aastase produktiivsuse ning seeläbi mulda lisanduva biomassi hulga (Mader et

al., 2002). Orgaanilise aine juurdevool ja selle koostis ning kvaliteet avaldavad otsest

mõõdetavat mõju ennekõike huumuskihis (Kaiser et al., 2012). Kogu Eesti muldkatte

süsinikuvaru (C-varu) on 594±37 Tg, automorfsete põllumuldade huumuskihi C-varu

47,2±5 Tg (58,0 t ha-1) (Kõlli et al., 2009)

Tasakaalulistes ökosüsteemides varieerub aastane C-ringe üldjuhul tsüklitena (Paustian

1997). Pikaajalist keskmist C-voogu Eesti põllumajanduslikus kasutuses olevatel

haritavatel aladel iseloomustab sisendist mõnevõrra suurem väljund (Kõlli et al., 2011). Et

mineralisatsioon ja humifikatsioon oleksid tasakaalus, peaks mulda jõudva sisendi suurus

olema vähemalt 3 t ha-1 orgaanilist süsinikku aastas (Kauer et al., 2015; Sleutel et al.,

2007).

Eesti aladel on kõige suurema Corg aastakäibega leetjad, leostunud ning näivleetunud ehk

kahkjad mullad, millel kasvavad kõrge produktiivsusega metsad (Kõlli et al., 2011).

Madalaima käibega alad moodustavad rannikul paiknevad noored mullad. Põllumaadel

asuvate C-varu on mullaliigiti väga erinev (58,0-167,5 t ha-1) ning sõltub peamiselt mulla

veerežiimist, savi ja karbonaatide sisaldusest (Kõlli et al., 2009). Teravilja kasvatamiseks

sobilikumad ja viljakaimad mullad asuvad Kesk-Eestis, leostunud ja leetjate muldade

valdkonnas (Astover, 2005).

Lisaks loomulikule (lõimisest ja muudest karakteristikutest sõltuvalt) mullaviljakusele,

sõltub C-varu ja stabiilsus kasvatatud kultuuridest ja nende teineteisele järgnevusest

(Bolinder et al., 2012), agrotehnika intensiivsusest (Carter, 2005) ja kliimast (Anwar et al.,

2013).
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1.2 Maakasutuse mõju süsinikuvarule

Erinevad harimisvõtted mõjutavad mulla C-varu erinevalt. Harimisvõtete mõju hindamise

C-varule teeb keeruliseks muutuste pikaajalisus (Paustian et al., 1997) ning mullastiku

loomulik kirjusus (Haynes, 2005). Mitmed põllumajanduses kasutatavad töövõtted nagu

põhu või kõrretüü põllult eemaldamine, künnipõhine harimine ning mustkesade rajamine

mõjuvad C-varule negatiivselt (Blair et al., 2006a). Kultiveerimise tagajärjel langeb Corg

sisaldus ning seeläbi ka mulla struktuursus ja agregaatide stabiilsus (Blair, 2000). See

mängib eriti olulist rolli kergemate lõimistega muldades, kus savisisaldus on väike

(Dutartre et al., 1993). Korduva ja intensiivse harimise ning limiteeritud orgaanilise aine

tagastamise koosmõju tulemuseks võib olla makroagregaatide lagunemine, mis muudab

mulla vastuvõtlikumaks erosioonile ning tihenemisele (Oades, 1993). Majandamisvõtete

muutmine – taimejäänuste mulda tagastamine, harimisintensiivsuse vähendamine

(minimeeritud harimine, otsekülv), orgaaniliste väetiste (haljasväetis, sõnnik, läga)

kasutamine ning rohumaade rajamine toob endaga kaasa nii mulla füüsikaliste omaduste,

kui ka viljakuse paranemise (Karlen ja Cambardella, 1993). Taimejäänused, juured ning

muu lisanduv orgaaniline aine moodustavad peamise C-sisendi C-varu moodustumiseks

(Kundu et al., 2007). Mineraalväetistega väetamine mõjutab mulla süsiniku ja lämmastiku

(N) sisendeid läbi biomassi koguse suurenemise, mis mulda tagastades tõstab Corg,

lämmastiku ning teiste taimekasvuks vajalike toitainete sisaldust. Orgaaniliste väetiste

kasutamise eesmärkideks on saagiga eemaldatud toitainete tagastamine ja huumuse

taastootmine (Koga ja Tsuji, 2009b). Mineraal- ja orgaaniliste väetiste koosmõjul vabaneb

orgaanilises väetises sisalduv taimedele raskesti kättesaadav N ning paraneb N omastamine

taimede poolt (Sieling et al., 1998). Teisalt soodustab lisanduv N orgaanilise aine

lagunemist, mis suurendab taimetoitainete mineraliseerumist orgaanilisest ainest ning võib

viia taimetoitainete leostumise ja lendumiseni (Malhi ja Lemke, 2007).

Teraviljade järjepidev kasvatamine vähendab muldade C-varu, kuid külvikorda

liblikõieliste kultuuride lisamine aitab tasakaalustada teraviljade negatiivset mõju

(Drinkwater et al., 1998). Ainult liblikõieliste (lutsern, ristik) kasvatamine suurendab C-

varu eelkõige mulla orgaanilise aine stabiilses fraktsioonis (Blair et al., 2006a). Stabiilne

C-fraktsioon koosneb püsivatest humiinainetest, mis alluvad lagunemisele halvasti

(Ruhlmann, 1999). Stabiilse C-fraktsiooni aeglane käibetsükkel ja püsiv C-varu mängivad
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olulist rolli muldade võimes püsivalt siduda atmosfääri CO2, pidurdada globaalset

soojenemist ning tagada põllumaade viljakus (Iglesias Briones et al., 2007).

1.3 Valem Hénin-Dupuis

Mullas toimuvate muutuste kajastamist ja modelleerimist alustati 1940datel aastatel

Prantsusmaal. S. Hénin ja M. Dupuis olid esimesed teadlased, kes simuleerisid mulla

orgaanilise aine dünaamikat kasutades matemaatilist võrrandit (Andriulo et al., 1999).

Hénin-Dupuis valemi kohaselt laguneb orgaaniline aine vastavalt esimese astme kineetika

võrrandile:

= 													(1)

kus Ct – süsinikuvaru (t ha-1) ajahetkel t, C0 –  algne  süsinikuvaru  (t  ha-1),  e  –

naturaallogaritm, k – orgaanilise aine lagunemiskonstant, t – aeg (aastad).

Valem jagab mulla orgaanilise aine peamiselt kaheks: taimejäänustes sisalduv orgaaniline

aine ning mullas sisalduv humifitseerunud orgaaniline aine. Hiljem loodud edasiarenduse

abil on võimalik jagada mullas sisalduvat orgaanilist ainet omakorda kaheks: aktiivseks ja

stabiilseks fraktsiooniks. Orgaanilise aine lagunemise, huumuse formeerumise ning

orgaanilise aine lagunemise käigus CO2 emissiooni protsessi vastavalt Hénin-Dupuis

valemile kirjeldab joonis 1. Valemi kasutamiseks on vajalik hinnata kahte parameetrit –

humifikatsioonikoefitsenti h ja orgaanilise aine lagunemiskonstanti k.

Humifikatsioonikoefitsent h iseloomustab taimejäänustes sisalduva C humifikatsiooni ning

lagunemiskonstant k iseloomustab orgaanilise aine lagunemist, mis sõltub mullastikust

ning klimaatilistest tingimustest.

Eeldusel, et harimisvõtted püsivad muutumatuna, saab mulla C-varu dünaamikat aasta

lõikes väljendada läbi järgmise seose:

∆
∆ = 	 	– 	ℎ 	 										(2)	
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kus Cs – kogu süsinikuvaru (t ha-1), t – aeg (aastad), Ci – aastane lisanduv süsinikusisend (t

ha-1), h – humifikatsioonikoefitsent ning k – orgaanilise aine lagunemiskonstant (Andriulo

et al., 1999).

1.4 Simulatsioonimudel ICBM

Kui algselt loodud Hénin-Dupuis valemi eesmärk oli anda ülevaatlik kirjeldus mullas

toimuvatest protsessidest, siis hiljem kerkis vajadus mudelite järgi, mida oleks võimalik

kohandada vastamaks spetsiifilistele tingimustele. Suurem osa tänapäeval kasutuses

olevatest mudelitest on algse valemi edasiarendused, mida eristab omavahel peamiselt

vajaminevate kalibreerimisparameetrite arvukus ning rakendatavus erinevates

klimaatilistes regioonides.

Mudeli  ICBM  (Introductory Carbon Balance Model) loomisel on kasutatud 1956. aastal

rajatud põldkatse 35. aasta andmeid (Uppsala, Rootsi) (Andren ja Kätterer, 1997).  Mudel

võimaldab näiteks välja selgitada, kas viljelussüsteemis toimub C-varu vähenemine või

Joonis 1. Hénin-Dupuis valemi struktuur (Andriulo et al., 1999)
(h – humifikatsioonikoefitsent ning k – orgaanilise aine lagunemiskonstant)
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suurenemine; mis juhtub mulla C-varu sisaldusega, kui õhutemperatuur tõuseb x kraadi

ning kui palju C-varu mullas suureneb, kui suureneb mulda mineva C kogus.

ICBM mudel jagab mulla Corg kahte fraktsiooni: ’noor’ (Y) ja ’vana’ (O) (joonis 2).

’Noort’ fraktsiooni võib kirjeldada, kui dünaamilist ja labiilset fraktsiooni ning koosneb

peamiselt kergestilagunevast orgaanilisest ainest. Antud fraktsiooni C käibetsükkel on

lühike – enamasti paarkümmend aastat ning moodustab peamise energiaallika

mullaelustikule. ’Noores’ fraktsioonis paiknevad taimedele kättesaadavad toiteelemendid,

mis on aluseks primaarproduktsioonile. ’Vana’ fraktsioon on oluliselt suurem, orgaanilise

aine vahetumise kiirus väga aeglane (sajandid, aastatuhanded) ning koosneb

stabiliseerunud humiinainetest, mis lagunevad halvasti (Ruhlmann, 1999).

Y sisendid on taimejäätmed ja surnud juured, O koosneb peamiselt Y laguproduktidest.

Süsiniku fraktsioonid lagunevad vastavalt esimese astme kineetika võrrandile (valem (1)).

omades lagunemiskonstante k1 ja k2. Mudeli sisenditeks on algne C-varu mullas ja aastane

mulda lisanduv maapealne ja –alune orgaanilise C hulk (Andren ja Kätterer, 1997).

Ilmastiku, mulla ja rakendatud harimisvõtete andmed on koondatud ühe näitaja (r) alla, mis

mõjutab fraktsioone Y ja O lagunemist võrdselt. Näitaja r ei mõjuta

Joonis 2. ICBM mudeli struktuur (Andren ja Kätterer, 1997) (Y – ’noor’ C fraktsioon, O – ’vana’

C fraktsioon, k1 – ’noore’ fraktsiooni lagunemiskonstant, k2 – ’vana’ fraktsiooni

lagunemiskonstant, h – humifikatsioonkoefitsient, r –ilmastiku ja majandamise mõju arvestav

faktor)
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humifikatsioonkoefitsienti h,  mis  kirjeldab  seda  osa  Y  fraktsiooni  C,  mis  läheb  O-

fraktsiooni koostisse ja (1-h)  on  see  osa  C,  mis  eraldub  Y-fraktsioonist  CO2-na. Mulla

saviosakeste sisaldus mõjutab h väärtust.

 Y ja O fraktsioonide dünaamikaid vastavalt ICBM mudelile kirjeldavad valemid:

∆
∆ = 	 	– 	

	
∆
∆ = 	 ℎ 	– 	 	

kus Ci – lisanduv C-sisend, Cy – ’noor’ C fraktsioon, Co – ’vana’ C fraktsioon, k1 – ’noore’

fraktsiooni lagunemiskonstant, k2 – ’vana’ fraktsiooni lagunemiskonstant, h –

humifikatsioonkoefitsient, r – ilmastiku ja majandamise mõju arvestav faktor.

1.5 Kliima mõju mulla süsinikuvarule

10-12 % emiteeruvatest inimtekkelistest kasvuhoonegaasidest pärineb põllumajandusest

(Smith et al., 2007). Lisaks taime- ja loomakasvatusest lenduvate peamistele

kasvuhoonegaasidele (CH4 ja  N2O), eraldub atmosfääri heitgaaside koostissesse kuuluvat

süsinikdioksiidi (CO2) mis pärineb intensiivsest ja arvukate töökäikudega põlluharimisest

(Metz et al., 2007). Ennustatakse, et käesoleva sajandi lõpuks on atmosfääri CO2

kontsentratsioon kahekordistunud ning keskmine temperatuur tõusnud 2 oC võrra (Anwar

et al., 2013).

Süsiniku sidumine atmosfäärist toimub läbi fotosünteesi, mida mõjutavad temperatuur ning

CO2 sisaldus. Kuigi kõrgenenud CO2 kontsentratsioon stimuleerib valdavas osas taimedes

fotosünteesi ning kasvu, aeglustab vähenenud osoonikihi tõttu lisanduv UVB kiirgus

süsiniku assimilatsiooni (Srinivasarao et al., 2016). Temperatuuri tõusuga hoogustub

mullaelustiku elutegevus, mis kiirendab orgaanilise aine lagunemist ja seeläbi väheneb C-

(3)	

(4)	
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varu. Arvatakse, et CO2 kontsentratsiooni suurenemine atmosfääris mõjutab ja muudab ka

sademete kogust ning regionaalset ja ajalist jagunemist (Anwar et al., 2013). Orgaanilise

aine lagunemine ning seeläbi CO2 emiteerumine on pärsitud ekstreemsete

ilmastikutingimuste korral – nii põud kui üleujutused aeglustavad emissiooniprotsessi (Hao

et al., 2010).

Põllumajandussektori peamiseks erinevuseks teiste majandusharudega on tugev sõltuvus

valitsevast ilmastikust. Muutused temperatuuris ja sademete koguses toovad kaasa muutusi

mulla kvaliteedis ning selle veerežiimis, mis omakorda mõjutavad taimekasvu ja

põllumajandusliku tootlikust (Metz et al., 2007). Optimaalsest kõrgemad temperatuurid

ning ebapiisavad sademed põhjustavad taimede arengu kiirenemist, terade täituvuse

vähenemist ning suurendavad taimede veekasutust. Selle tagajärjel muutub aga mullastiku

struktuuri ja viljakuse eest vastutava orgaanilise aine kvaliteet (Sombroek, 1990).
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2. MATERJAL JA METOODIKA

Uurimustöö aluseks on Eesti põllumuldade agrokeemiliste omaduse andmebaas, mille

koostamise ja kaasajastamise eest vastutab Põllumajandusuuringute Keskus (PMK).

Süstemaatiline põllumuldade seire algas Eestis 1980datel, esimesed andmed pärinevad

aastast 1983. Olemasolevad seireandmed jagunevad kahte perioodi: 1983-1992 ning 2002-

tänapäev, vahepealse pausi on tinginud nii riigikorra muutused, kui ka ebapiisavad

vahendid töö jätkamiseks. Algselt rajati tootmispõldudele 79 vaatlusväljakut 3160

vaatluslapiga. Vaatlusväljakute asukohad on fikseeritud geodeetiliselt, lihtsustamaks nende

leidmist kordusuuringutel. Keskmiseks seiresammuks on aladel 3-5 aastat (vahepealse

pausi  tõttu  mõnel  alal  kuni  16  aastat).  Käesoleval  ajal  on  neist  seire  all  20  ala.  Antud

uurimustöös on alade koguhulgast on edasiseks uurimiseks valitud 9 ning eelistatud on

alasid, mis vastaks järgmistele kriteeriumitele:

- parasniiske niiskusrežiim;

- siiani toimuv põllumajanduslik maakasutus;

- osade alade puhul võrreldavad tingimused geograafilise paiknemise alusel;

- osade alade puhul võimalikult erinev geograafiline paiknemine.

2.1 Seirealade kirjeldused

Edasiseks uurimiseks valitud alade paiknemist iseloomustab joonis 3.

Joonis 3. Seirealade paiknemine  (1. Abeli, 2. Adavere, 3. Holtsi, 4. Laheva, 5. Pajupuu, 6.
Ravaküla, 7. Rooma, 8. Söödi, 9. Tuuleveski)
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Valitud seirealad asusid Põlvamaal, Tartumaal, Jõgevamaal, Lääne-Virumaal, Järvamaal ja

Läänemaal. Aladel esinevateks mullaliikideks olid leetjad mullad (KI) (Luvisols),

gleistunud leetjad mullad (KIg) (Gleyic Luvisols), leostunud mullad (Ko) (Mollic

Cambisols), gleistunud leostunud mullad (Kog) (Gleyic Cambisols), näivleetunud mullad

(LP) (Albeluvisols), gleistunud näivleetunud mullad (LPg) (Gleyic Albeluvisols) ja

rähkmullad (K) (Calcaric Camibisols). Seirealade mullastiku füüsikalise savi sisaldus

varieerus 10-34 %. Seirealade täpsemad karakteristikud ja proovide võtmise aastad on

välja toodud tabelis 1.

Tabel 1. Seirealade kirjeldused

Ala Maakond Proovi võtmise aastad Mullaliik Lõimis
Füüsikalise

savi
sisaldus, %

Abeli Põlva 1985, 1988, 2002, 2008, 2013 LP1 sl8 12

Adavere Jõgeva 1984, 1987, 1990, 2003, 2008, 2013 KI2, Ko3 ls19 24

Holtsi Põlva 1985, 1988, 1991, 2005, 2010, 2015 LP, LPg5 l10 10

Laheva Lääne 1987, 1990, 2006, 2011 K4 ls1 23

Pajupuu Lääne-
Viru 1986, 1989, 1992, 2004, 2009, 2013 KI, KO ls211 34

Ravaküla Järva 1983, 1986, 1989, 1992, 2006, 2011 KI, Ko ls1 23

Rooma Tartu 1983, 1986, 1989, 2002, 2008, 2013 LPg, Kog6,
KIg7 ls1 23

Söödi Järva 1983, 1986, 1989, 1992, 2004, 2009,
2014

KI, Ko, K,
LP sl 18

Tuulevesk
i Harju 1984, 1987, 1990, 2003, 2008, 2014 K ls1 26

1 näivleetunud muld; 2. leetjas muld; 3 leostunud muld; 4 rähkmuld; 5 gleistunud näivleetunud muld;
6 gleistunud leostunud muld; 7 gleistunud leetjas muld; 8 Saviliiv; 9 kerge liivsavi; 10 liiv; 11

keskmine liivsavi
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2.2 Proovide võtmine

Proovikohad paiknesid aladel transektidena, mille pikkuseks oli 90-180 meetrit (joonis 4).

Iga transekt moodustus kümnest proovikohast, mille omavaheliseks kauguseks oli sõltuvalt

transektist  10  või  20  meetrit.  Seirealale  paigutati  neli  transekti  (A,  B,  C,  D),  mille

omavaheliseks kauguseks oli 20 meetrit. Osadel aastatel on kogutud proovid ainult ühelt

või kahelt transektilt (A, A ja B).

Joonis 4. Transektide paiknemine seirealal

Mullaproovid võeti käsimullapuuriga huumushorisondist koondproovi meetodil ning

määrati horisondi tüsedus. Seejärel proovid kuivatati ning sõeluti kasutades 2 mm avadega

sõela. Mullaproovide laboratoorsed analüüsid on viidud läbi Põllumajandusuuringute

Keskuse laboris. Mullaproovidest määrati Corg sisaldus Tjurini meetodil ja lõimis Katšinski

meetodil.
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2.3 Lasuvustiheduse ja süsinikuvaru arvutamine

Mulla süsinikuvaru (C-varu) arvutati välja järgmise valemiga:

− = 								(5)	

kus Dm – mullalasuvustihedus (g cm-3), Corg – orgaanilise süsiniku sisaldus (%) ja D –

huumushorisondi tüsedus (cm).

Lasuvustihedus (Dm) arvuti välja kasutades valemit (Adams, 1973):

=
100

0,244 +
100−

1,64

kus Dm – lasuvustihedust (g cm-3) ning Corg (%)– orgaanilise süsiniku sisaldust.

Konstandid 1,64 ning 0,244 tähistavad vastavalt mulla mineraalosa ning orgaanilise aine

lasuvustihedust.

2.4 Mulla süsinikuvaru modelleerimine

Mulla C-varu ja selle muutuste kajastamiseks rakendati Hénin-Dupuis valemit (2).

Humifikatsioonikoefitsent h on arvutatud kasutades valemit (Kemanian ja Stockle, 2010):

ℎ = 	0,09	+ 	0,11(1	– 	 (−5.5 )																	(7)	

kus F – füüsikalise savi sisaldust (%).

Orgaanilise aine lagunemiskiirus k saadi kasutades erinevatel ajahetkedel mõõdetud C-varu

ja aastate vahelist seost, mida kirjeldab esimese astme kineetika eksponentvõrrand (1).

Lagunemiskiirus k arvutati välja iga seireala jaoks ning seejärel leiti kõikide alade

keskmine k.

Mudeliga ICBM simuleeritud C-varu on saadud kasutades valemeid (3) ja (4).

(6)	
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Antud töös ’noore’ orgaanilise aine lagunemiskonstandina on kasutatud k1=0,8 aastas,

’vana’ orgaanilise aine lagunemiskonstandina k2=0,007 aastas, orgaanilise aine

humifikatsioonikoefitsient on taimejäänuste puhul 0,125 ning sõnniku puhul 0,35, faktor r

=1 (Andren ja Kätterer, 1997).

C-varu modelleerimiseks vajalikud maapealsed ja – alused C-sisendid arvutati välja

kasutades saagiandmeid, mis on saadud seirealasi majandavate ettevõtjate käest. Kui

andmed puudusid, kasutati maakonna keskmisi saake Statistikaameti andmebaasist.

Produktiivsaagi (nt. terad, mis eemaldati põllult) järgi arvutati välja kogu mulda minev C-

sisend, arvestades teraviljakasvatamise puhul seda, kas põhk viidi põllult minema või

mitte, kasutades C jaotumise koefitsiente (tabel 2) (Bolinder et al., 2007).

Tabel 2. Süsiniku jaotumiskoefitsendid (Bolinder et al., 2007).

Kultuur Produktiivsaak Maa-pealne osa Juured Risosfäär

oder 0,451 0,400 0,09 0,059

nisu 0,322 0,482 0,118 0,078

kaer 0,319 0,283 0,241 0,157

lutsernb 0,000 0,571 0,260 0,169

liblikõielised ja kõrreliseda 0,298 0,000 0,426 0,277

liblikõielised ja kõrrelisedb 0,000 0,492 0,308 0,220
abiomass koristati põllult, bbiomassi ei eemaldatud põllult

Kirjanduses rapsi kohta C jaotumise koefitsiendid puudusid. C-sisend arvutati välja,

kasutades Bolinder (2007) valemeid:

																																																																							 	= 	 0,45														 (8)

																																																															 	= 	
1 −

0,45																								(9)

	=
	

( : 		 )0,45

																																																																				 	= 	 (11)
	

kus Cp –primaarproduktisoonis sisalduv C, Cs – kõrvaltoodangus ja varises sisalduv C, Cr –

taime juurtes sisalduv C, Ce – risosfääris sisalduv C, YP – maapealse saagi kuivaine kogust

(10)	
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(kg ha-1), HI – koristusindeksit (0,35 (Gan et al., 2009)), S:R – varise ning juurte suhet, YE

– risosfääri eralduvat C kogust (0,65).

Orgaanilise väetise C-sisendi arvutamisel on eeldatud, et tahke sõnniku kuivaine sisaldus

on 25 %, vedelsõnnikul 5 % ning kompostil 45 %. Süsinikusisaldus kuivaines vastavalt 35

%, 40 % ning 14 %.

Tulevikustsenaariumite simuleerimiseks nii Hénin-Dupuis valemi, kui ICBM mudeliga, on

kasutatud alade keskmisi C-sisendeid (biomass, orgaanilised väetised) vaadeldava perioodi

jooksul.

2.5 Ilmastikutingimused

Klimaatiliste tingimuste mõju hindamiseks mulla C-varule on leitud mullaproovi võtmise

aastale eelnenud viie aasta keskmised näitajad maakonna täpsusega, kasutades ööpäevade

keskmisi andmeid. Arvestatud on nii temperatuuri kui ka sademeid. Selleks on kasutatud

Riigi Ilmateenistuse andmestike (joonis 5)

Joonis 5. Seireperioodi keskmine temperatuur ja sademete arvukus (1983-2015)
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2.6 Statistiline analüüs

Statistiliste analüüside läbiviimiseks kasutati programmi Statistica 64. Mulla Corg ajalise

muutuse usutavuse hindamiseks kasutati ühefaktorilist ANOVA dispersioonanalüüsi.

Erinevate rühmade vaheliste statistliselt oluliste erinevuste leidmiseks kasutati Fisher-LSD

testi. Mudelite headust hinnati lineaarse regressiooniga, kirjeldavate statisikutena kasutati

ruutkeskmist hälvet (RSME) ning determinatsioonikordajat (R2). Ilmastikutingimuste mõju

hindamiseks mulla süsinikuvarule kasutati Spearmani korrelatsiooni ja mitmest

regressioonanalüüsi. Statistilise olulistõenäosuse määr on P<0,05, kui ei ole märgitud

teisiti.
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3. UURIMUSTÖÖ TULEMUSED

3.1 Seire alade majandamine ja süsinikuvaru muutused

Seirealasi majandavate ettevõtjate kaudu ja e-Priast kogutud maakasutuseajaloo andmete

põhjal koostati tabel 3, mis iseloomustab seirealadel kasvatatud kultuuride järjestust.

Tabelis 3 on välja toodud ainult aastad, mille kohta oli võimalik informatsiooni koguda.

Peamised kultuurid, mida kasvatati olid teraviljad (oder, nisu, kaer), õlikultuurid (raps),

mõnedel seirealadel kasvatati külvikordades lühiajalisi rohumaid.

Tabel 3. Seirealade kasvatatud kultuurid seireperioodi jooksul

Abeli Adavere Holtsi Laheva Pajupuu Ravaküla Rooma Söödi Tuuleveski

1984 -1 oder - - - - - - oder
1985 IK2 - LK - - - - - -
1986 - - - - oder oder - oder -
1987 - - - talinisu - - - - -
1992 - - - - - nisu nisu kaer -
2002 oder - - - - - oder - -
2003 LK3 talinisu - - - - oder - LK
2004 LK suvinisu oder kaer oder raps kaer LK oder
2005 LK suviraps oder kaer - nisu oder LK oder
2006 LK suvinisu LK lutsern - nisu raps LK oder
2007 talinisu oder LK lutsern - oder talinisu oder oder
2008 taliraps suviraps LK lutsern - raps suvinisu oder oder
2009 suvinisu suvinisu talinisu lutsern oder nisu oder suviraps oder
2010 oder LK suviraps lutsern oder oder suviraps oder oder
2011 oder LK oder LK raps talinisu talinisu oder talinisu
2012 LK LK suvinisu LK nisu LK oder LK talinisu
2013 LK talinisu oder LK oder LK oder LK oder
2014 LK oder LK LK oder LK oder LK taliraps
2015 raps LK LK LK oder taliraps LK LK -

1 pole teada; 2 ida-kitsehernes; 3 liblikõielised ja kõrrelised heintaimed
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Süsinikuvaru dünaamikat kogu seireperioodi vältel iseloomustab tabel 4.

Tabel 4. Süsinikuvaru dünaamika valitud seirealadel 1983-2015

Ala
Seireaasta

I II III IV V VI VII

aasta C-varu aasta C-varu aasta C-varu aasta C-varu aasta C-varu aasta C-varu aasta C-varu

Abeli 1985 46a1 1988 44a 2002 48a 2008 71c 2013 60b - - - -

Adavere 1984 66a 1987 62a 1990 64a 2003 75b 2008 92c 2013 88c - -

Holtsi 1985 44a 1988 45a 1991 - 2005 62c 2008 52b 2015 49ab - -

Laheva 1987 74a 1990 77a 2006 96b 2011 93b - - - - - -

Pajupuu 1986 78a 1989 77a 1992 76a 2004 86ab 2009 92b 2014 90b - -

Ravaküla 1983 58a 1986 54a 1989 54a 1992 57a 2006 68b 2011 72b - -

Rooma 1983 56a 1986 66b 1989 73bc 1992 57a 2002 75c 2008 80c 2013 75c

Söödi 1983 57a 1986 66b 1989 64b 1992 62ab 2004 67b 2009 60ab 2014 85c

Tuuleveski 1984 80a 1987 83ab 1990 85ab 2003 103c 2008 91bc 2014 100c - -
1väikesed tähed reas tähistavad usutavaid ajalisi muutusi (P<0,05)
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Võrreldes esimeste proovi võtmistega aastatel 1983-1987, on seirealade mullastiku C-varu

suurenenud kõikidel aladel (P<0,05). Suurimad C-varu suurenemised on toimunud Söödi alal,

kus 32 aastaga on C-varu suurenenud 28,4 t ha-1 (0,9  t  ha-1 a-1 –  siin  ja  töös  edapidi  on

sulgudes näidatud keskmine C-varu aastane kasv) ning Adavere alal (0,7 t ha-1 a-1). Kõige

väiksema C-varu juurdekasvuga on Holtsi ala – 31 aastaga on varu suurenenud 5,2 t ha-1 (0,2 t

ha-1 a-1).

Abeli alal harimiseks kasutatakse peamiselt künnipõhist harimist. Esimese kolme (1985,

1988, 2002) proovi võtmise vahelise aja jooksul C-varu muutust pole toimunud. Aastal 1985

on põllumassiivil kasvatatud ida-kitsehernest, kuid muud andmed maakasutuse ja külvikorra

kohta 2002. aastani puuduvad. Võttes arvesse, et viimase 15 aasta jooksul (2002, 2008) on

antud ala kahel korral kuivendustöödega parandatud, võib eeldada, et ka eelneval perioodil on

esinenud probleeme liigniiskusega. Aastatel 2003-2006 oli ala kasutusel lühiajalise

rohumaana, kus kasvatati liblikõieliste ning kõrreliste heintaimede segu. Antud perioodil

väetati põldu nii mineraalsete lämmastikväetiste kui vedelsõnnikuga. Lühiajalise rohumaa

mõju külvikorras avaldus 2008. aastal teostatud proovi võtmisel – võrreldes eelmise

seireaastaga (2002) oli C-varu suurenenud 23 t ha-1 võrra (3,8 t ha-1 a-1). Järgnevatel aastatel

kasvatati teravilju ning rapsi (2007-2011), mida väetati nii mineraalsete kui orgaaniliste

väetistega ning aastatel 2007 ja 2008 tagastati mulda ka taimejäänused. Aastatel 2012-2014

oli alal lühiajaline rohumaa. 2013. seireaastal on C-varu vähenenud võrreldes eelmise proovi

võtmisega 10 t ha-1 võrra (2 t ha-1 a-1).

Adavere alal kasutatakse reeglina künnipõhist harimist ning külvikorras domineerivad

teraviljad (oder, nisu). Kogu seireperioodi jooksul on Adavere ala C- varu tõusnud 22 t ha-1

(0,8 t ha-1 a-1). Esimestel mõõtmisel on C-varu püsinud võrdlemisi stabiilne: 1984 - 66 t ha-1,

1987 - 62 t ha-1, 1990 - 64 t ha-1 ning C-varu muutust pole toimunud. Aastatel 2003-2009

moodustasid viljavahelduse tali- ja suvinisu, suviraps ning oder. Ala on väetatud korraga nii

orgaanilise (kompost, värske sõnnik), kui ka mineraalse väetisega. Aastatel 2006 ja 2007 on

taimejäänused, põhk, põllult eemaldatud, ülejäänud perioodi 2003-2009. aastatel jäetud

peenestatuna põllule. Seireaastatel 2003 ning 2008 on märgata Adavere seireala C-varu

suurenemist - aastal 2003 oli C-varu 75 t ha-1 ning aastal 2008 92 t ha-1. Aastatel 2010-2012

kasvatati põllul liblikõielisi ning kõrrelisi heintaimi, mis perioodi lõpus koristati

loomasöödaks. Alates 2010. aastast väetati põldu igal aastal mineraalsete väetistega ning

2012. aastal lisati sõnnikut normiga 45 t ha-1. Võrreldes eelmise seireaastaga (2008) pole

aastaks 2013 C-varu muutust toimunud.



24

Sarnaselt samuti Põlvamaal paiknevale Abeli alale, on seireperioodi algul Holtsi alal,

võrreldes teiste seirealadega, madalam algne C-varu – 44 t ha-1. Täpselt teadmata

majandusvõtete abil on 2005. a. ala C-varu suurenenud 62 t ha-1-ni. Järgnevatel aastatel

(2006-2008) kasvatati põllul liblikõielisi ning kõrrelisi heintaimi ning lisati nii orgaanilisi, kui

mineraalseid väetiseid. Aastaks 2008 on ala C-varu vähenenud 10 t ha-1 võrra – 52 t  ha-1-ni.

2009.a. kasvati alal talinisu ning 2010.a. suvirapsi. Mõlemaid kultuure väetati nii sõnniku, kui

mineraalväetistega ning mõlemal aastal tagastati taimejäänused mulda sissekündmise teel.

Aastatel 2011-2013 kasvatati otra ning nisu ning 2014.a. rajati põllule lühiajaline rohumaa.

Aastal 2015 võetud proovidest selgus, et ala C-varu pole muutunud.

Läänemaal asuv Laheva ala olnud peamiselt kasutusel rohumaana, üksikutel aastatel on

kasvatatud teravilju. Kahe esimese proovivõtmise vahelisel ajal pole ala C-varu muutunud.

Maakasutuse andmetest on teada vaid seda, et esimesel seireaastal viljeleti alal talinisu

kasvatamist. Aastaks 2006 on ala C-varu suurenenud 96 t ha-1-ni. Proovivõtmisele eelnenud

kahel aastal kasvatati antud alal kaera. Aastatel 2006-2010 paiknes alal lutsernipõld, mida

teadaolevate andmete põhjal pole väetatud. Seireaastaks 2010 pole ala C-varu võrreldes

eelmise seireaastaga (2006) muutunud.

Pajupuu alal pole C-varu nelja esimese (1986, 1989, 1992, 2004) seireaasta jooksul

muutunud. 2009.a. võetud proovide andmetel C-varu suurenes võrreldes aastaga 1992, kuid

võrreldes 2004.a. pole olulist muutust toimunud. Aastatel 1986, 2004 ning 2009 kasvatati alal

otra, kuid täpsemad andmed maaharimise või vahepealsel ajal kasvatatud kultuuride kohta

puuduvad. Edasistel aastatel (2010-2015) kasvatati viljavahelduses valdavalt otra, üksikutel

aastatel ka rapsi ja nisu (2011-2012). Pajupuu on ainuke uuritud ala käesolevas uurimustöös,

kus pole teadaolevalt ühelgi aastal kasvatatud liblikõielisi- või kõrrelisi heintaimi. Pajupuu ala

majandav ettevõte kasutab nii künnipõhist kui minimeeritud harimist – kahel 2014.

seireaastale eelnenud aastal (2012-2013) kasutati just minimeeritud harimist. Aastatel 2012 ja

2013 kasvatati nisu ning otra, mida väetati mineraalsete kompleksväetstega. Võrreldes 2009.a.

seireaastaga pole 2014.a. C-varu muutust toimunud.

Ravaküla ala C-varu on püsinud stabiilselt vahemikus 54-58 t ha-1 kuni aastani 1992 ning C-

varu muutust pole toimunud. Ravaküla seireala viljavahendus hõlmab rapsi, nisu ning otra

ning heintaimi loomasöödaks. Alates 1996.a. on ala väetatud orgaaniliste väetistega. 2006. a.

teostatud proovivõtmisel on C-varu märgatavalt tõusnud võrreldes 1992.aastaga (68 t ha-1).

Aastatel 2007-2011 jätkati teraviljade ja rapsi kasvatamisega ning ala C-varu on püsinud
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samal tasemel võrreldes 2006. seireaastaga. Perioodil 2012-2014 oli ala kasutuses lühiajalise

rohumaana, kuid proove pole kahjuks pärast seda sealt võetud.

Esimesel seireaastal (1983.a.) oli Rooma ala C-varu 56 t ha-1. C-varu suurenes aastaks 1986

66 t ha-1-ni (3,3 t ha-1 a-1). 1992.a. (neljas seireaasta) C-varu vähenes samale tasemele, mis oli

seire teostamise esimesel aastal ning kümne aasta lõikes (1983-1992) C-varu ei muutunud.

2000.aastate alguses ala kuivendati ning koristusjärgselt hakati taimejäänuseid mulda sisse

kündma. Võrreldes seireaastaid 1992 ning 2002, siis 10.a. jooksul C-varu suurenes 18 t ha-1

võrra (C-varu oli 2002.a. 75 t ha-1). Perioodil 2002-2014 kasvatati alal otra ja nisu,

teraviljarohke külvikorra katkestas raps, kultuuride väetamiseks kasutati nii mineraalseid, kui

orgaanilisi väetisi ning põhk tagastati mulda. Samad majandamispraktikad jätkusid aastatel

2009-2013, kuid viimasel kolmel aastal eemaldati põhk põllult. Seireaastatel 2008 ning 2013

pole võrreldes 2002.a. muutusi C-varus toimunud.

Söödi alal kasvatati teravilja ning liblikõielisi ja kõrrelisi heintaimi, harva kasvatati ka rapsi.

Varasema perioodi maakasutusest on teada, et 1986. seireaastal kasvatati alal otra ning 1992.

seireaastal kaera. Võrreldes seire teostamise algusega, ala C-varu suurenes teiseks

seireaastaks 66 t  ha-1 ning olulisi muutusi C-varus kuni 2009.a. ei toimunud. Aastatel 2004-

2006 oli alal lühiajaline rohumaa, kus kasvatati liblikõielisi ja kõrrelisi heintaimi. Rohumaalt

saadav saak koristati loomasöödaks. Aastatel 2007 ja 2008 kasvatati otra ning 2009.a. rapsi.

Ala väetati mineraalsete väetistega ning taimejäänused tagastati mulda sissekündmise teel.

Alates 2010.a. hakati lisaks mineraalsetele väetistele kasutama ka orgaanilisi väetisi, kuid

taimejäänused eemaldati põllult. Samal perioodil mindi künnipõhine harimistehnoloogialt üle

minimeeritud harimisele. 2014.a. C-varu suurenes 85 t ha-1-ni.

Tuuleveski alal eelistatakse künnipõhisele harimisele valdavalt minimeeritud harimist.

Esimese seireperioodi (1984-1991) jooksul pole ala C-varu muutunud. Antud ala

viljavaheldus oli teraviljakeskne – alates 2004.a. kasvatati 7 järestikusel aastal (kuni 2010)

otra, 2011-2012.a. kasvatati talinisu, 2013.a. taaskord otra ning 2014.a. talinisu. Võrreldes

esimese seireperioodiga, aastaks 2003 C-varu suurenes ning viimase seireaastani (2014) püsis

muutumatuna (91-103 t ha-1). Ala on korrapäraselt väetatud mineraalste väetistega ja

taimejäänused on põhu kujul sisseküntud.
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3.2 Ilmastiku mõju orgaanilise süsiniku varule

Ilmastikutingimuste ja C-varu vahelised korrelatsioonid seirealadel on esitatud tabelis 5.

Tabel 5. Spearmani korrelatsioonid ilmastikunäitajate (temperatuur ja sademed) ja
süsinikuvaru vahel

Ala Temperatuur Sademed N
Abeli 0,62*** -0,09 130
Adavere 0,53*** -0,04 160
Holtsi 0,34*** 0,10 130
Laheva 0,40*** -0,03 120
Pajupuu 0,20*** -0,21** 170
Ravaküla 0,25*** -0,16* 200
Rooma -0,06 0,42*** 209
Söödi 0,003 -0,11 210
Tuuleveski 0,24** -0,12 170
Kõik alad 0,16*** 0,04 1499

* P<0,05 ** P<0,01 *** P<0,001

Üldiselt esines C-varu ja proovi võtmisele eelnenud 5 aasta keskmise temperatuuri vahel

positiivne seos. Rooma ja Söödi alal seos puudus. Sademete puhul esines usutav seos ainult

Pajupuu, Ravaküla ja Rooma aladel, kusjuures Pajupuu ja Ravaküla alal oli seos negatiivne,

kuid Rooma alal, kus temperatuuri ja C-varu vahel seos puudus, esines positiivne seos

sademete koguse ja C-varu vahel. Temperatuuri ja sademete mõju hindamiseks mulla C-

varule koostati prognoosimudel (joonis 6), kasutades arvuliste näitajatega faktoreid

(proovivõtmisele eelneva 5.aastase perioodi keskmist temperatuuri ja sademete kogust,

seireala mullastiku huumushorisondi tüsedust ning füüsikalise savi sisaldust).

Joonis 6. Prognoositud ja mõõdetud C-varud
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Antud faktoritega prognoosimudeli prognoositud ja mõõdetud C-varude omavahelise seose

tugevuseks saadi R2=0,66 ning mõõtmisseeria hajuvuseks RMSE=11,57.

Mudeli faktormõjude ulatuse hindamiseks koostati kirjeldav statistika (tabel 6). Tuginedes

hajuvuse ruutude summale (SS) omasid ilmastikunäitajad (keskmine temperatuur ja sademete

arvukus) võrreldes teiste faktoritega, oluliselt väiksemat mõju.

Tabel 6. Süsinikuvaru prognoosimudelit kirjeldav statistika

Faktorid df SS MS F p
Tõus 1 31051,5 31051,5 232,067 0,000000
Füüsikalise savi sisaldus, % 1 107970,8 107970,8 806,933 0,000000
Huumushorisondi tüsedus, cm 1 227828,7 227828,7 1702,705 0,000000
Keskmine temperatuur, °C 1 936,5 936,5 6,999 0,008240
Sademete arvukus, mm 1 8464,1 8464,1 63,258 0,000000
Viga 1494 199903,1 133,8
Kokku 1498 590058,7

3.3 Süsinikuvaru dünaamika modelleerimine Hénin-Dupuis valemi ja
ICBM mudeliga

Valitud seirealade C-varu modelleerimiseks ja prognoosimiseks kasutati kahte meetodit:

Hénin-Dupuis valemit ning simulatsioonimudelit ICBM. Nimetatud mudeleid kasutades

arvutati kõikide alade C-varu seireperioodi algusest kuni aastani 2050 (joonis 7).

Uurimustöö kontekstis töötasid mudelid hästi. Hénin-Dupuis valemiga arvutatud ja tegeliku

C-varu vaheliseks seose tugevuseks saadi R2=0,64, ruutkeskmiseks hälbeks RMSE 14,88

(N=43). Mudeliga ICBM simuleeritud ja tegeliku C-varu vaheliseks seose tugevuseks saadi

R2=0,73, ruutkeskmiseks hälbeks RMSE 14,64 (N=29).

Hénin-Dupuis valem arvutas C-varu kõige täpsemalt Laheva, Ravaküla, Rooma ning Söödi

aladel. Põlvamaal asuvatel Abeli ja Holtsi aladel ning Tuuleveski alal on valem C-varu

ülehinnanud ning Pajupuu ja Adavere aladel alahinnanud. Mudel ICBM toimis kõige

paremini Abeli, Adavere, Rooma ning Tuuleveski aladel. Ravaküla, Pajupuu ning Söödi

aladel arvutas mudel tegelikkusest väiksemad varud ning Holtsi alal on sarnaselt Hénin-

Dupuis valemile ICBM varu muutust tugevalt ülehinnanud.
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Mõlema mudeliga loodi tulevikustsenaariumid aastani 2050 eeldusel, et seirealasid

majandavad ettevõtted jätkavad samade külvikordade ja majandamisvõtetega, mis tagaks

sarnased mulla tagastuva orgaanilise süsiniku sisendid. Valem Hénin-Dupuis ennustas aastaks

2020 hüppelise C-varu tõusu ning järgmise 30 aasta jooksul stabiilse languse. Teistest

seirealadest erines Holtsi ala, kus märgatavat tõusu ei prognoositud. Mudel ICBM simuleeris

C-varu tõusu kõigil aladel, välja arvatud Pajupuu, Rooma ning Tuuleveski. Nendel kolmel

alal kasvatati peamiselt teravilja ning õlikultuure (külvikorras üksikud aastat liblikõielisi ning

kõrrelisi kultuure), orgaanilist väetamist kasutab ainult Rooma ala. Kolmele C-varu

langustrendiga alale loodi uued alternatiivsed stsenaariumid (joonis 8), mis võimaldaksid C-

varul stabiliseeruda või paremal juhul suureneda.
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Negatiivsed C-bilanssi tasakaaluliseks või positiivseks muutmisel piisas kõikidel aladel

minimaalsetest võtetest – lisada külvikorda 6 aasta jooksul üks haljasväetiskultuur ning viia

sisse orgaanilise väetisega väetamine lisades mulda vähemalt 200 kg ha-1 orgaanilist süsiniku

(10 t ha-1 vedelsõnnikut või 2,5 t ha-1 tahket sõnnikut). Rooma alal suurendati antava

orgaanilise väetise kogust kahekordseks – see tagas piisava sisendi muutmaks C-bilanss

positiivseks.

Joonis 8. Mudeliga ICBM simuleeritud C-varu dünaamika aastani 2050 (MM – muudetud
maakasutus)
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4. ARUTELU

Vastupidiselt paljudele eelnevatele uurimustöödele (Bruun et al., 2003; Lemke et al., 2010;

Smith et al., 2012), ei avaldanud seirealadel teraviljarohke viljavahelduse rakendamine C-

varule negatiivset mõju. Põhjus, miks teraviljade ja rapsi pidevalt kasvatamine ei vähendanud

C-varu võib seisneda selles, et mulda minev C-sisend suurendati läbi orgaaniliste väetiste

kasutamise ja/või taimejäänuste (põhu) tagastamise. On leitud, et just nö. süsteemiväline C-

sisend (nt orgaaniline väetis – sõnnik) avaldab olulist mõju C-varule (Kauer et al., 2014).

Mida sagedamini sõnnikut külvikorras kasutati, seda suuremat mõju see mulla C-varule

avaldas. See avaldus eriti Adavere alal, kus perioodil 2003-2008 ala C-varu suurenes oluliselt

(75 t ha-1-lt  92  t  ha-1-ni), kui 6 aastast 4 aastal anti orgaanilist väetist. Sel perioodil (2003-

2007) lisati teraviljarohkele viljavaheldusele sõnnikuga mulda keskmiselt 2,3 t C ha-1

(eeldades, et sõnniku C sisaldus oli 35 %).

Suurem füüsikalise savi sisaldus mullas aitas vähendada pidevast teraviljakasvatusest

tulenevat negatiivset mõju mulla C-varule. Pidev teraviljakasvatus toimus Pajupuu, Rooma ja

Tuuleveski aladel. Pajupuu eristus teistes aladest veel seetõttu, et teadaolevalt seal ei

kasutatud orgaanilisi väetisi, kuid C-varu oluliselt ei muutunud viimase 20 aasta jooksul.

Pajupuu alal on teistest suurem füüsikalise savi sisaldus (34 %) ning raskem lõimis. On leitud,

et raskema lõimisega muldadel ei allu orgaaniline aine kergesti mineraliseerumisele (Zhao et

al., 2006) ning teravilja pikaajaline kasvatamine pole muutusi C-varus põhjustanud.

Rooma ja Tuuleveski muldade füüsikalise savi sisaldus oli 23-26 %. C-varu Rooma alal

perioodil 1992-2012 ja Tuuleveski alal perioodil 1990-2014 suurenesid (0,9 t ha-1 a-1 ja 0,6 t

ha-1 a-1, vastavalt), kuid nendel aladel anti ka orgaanilisi väetisi (Rooma) ja tagastati põhk

mulda (Rooma ja Tuuleveski). Sõnniku ja taimejäänuste koosmõju on uuritud ka Jaapani

põhjaosas (Koga ja Tsuji 2009). Taimejäänuste sissekünni ning orgaanilise sõnnikuga

väetamise  (20  t  ha-1) kombineerimine suurendas maapealsete ja maa-aluste taimejäänuste

biomassi ning sellega lisanduvat süsiniku hulka 0,4 t ha-1 aastas.

Teraviljadest ja lühiajalistest rohumaadest koosnevat viljavaheldust esines Abeli, Adavere

(2008-2013), Holtsi ning Söödi aladel. Ravaküla alal esines samuti külvikorras lühiajalist

rohumaad, kuid C-varu määramist peale rohumaaviljelust enam ei toimunud. C-varu nendel

perioodide jooksul, mil külvikorras oli lühiajalised rohumaad, suurenes vaid Abeli ja Söödi

alal, mida iseloomustab saviliiv lõimis.
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Mullas, kus füüsikalist savi oli rohkem (ls1 – Adavere), C-varu ei muutunud. Adavere ala on

igal aastal väetatud mineraalväetistega, Abeli ning Holtsi alal on seda teostatud harvem.

Mineraalväetistega lisanduv N soodustab orgaanilise aine mineraliseerumist, mille tulemusel

allub Corg kergemini lendumisele. Samas on leitud, N-väetised suurendavad C-varu eelkõige

stabiilses fraktsioonis. (Kauer et al., 2015). Kuigi lühiajalised rohumaad avaldavad reeglina

C-varule positiivset mõju, ei võimalda kiirenenud mineraliseerumine C-varul suureneda.

Lühiajaliste rohumaade rakendamisel külvikorras vähenes C-varu alal, mida eristab teistest

kergem lõimis (liiv) ning madalam füüsikalise savi sisaldus (10 %) (Holtsi). Holtsi alal

teadaolevalt lisati antud perioodil (2005-2009) mulda nii mineraalseid, kui ka orgaanilisi

väetisi. Orgaanilise aine lagunemine ja C vabanemine mullast sõltub olulisel määral

õhustatusest – liivmuldade sõre tekstuur võimaldab piisavat hapniku juurdepääsu, mis

hoogustab aeroobsete heterotroofsete organismide elutegevust. Lisanduva mineraalse N ning

lagundajate aktiivse elutegevuse koosmõju ei võimaldanud, hoolimata positiivse mõjuga

majandamisvõtetest, ala C-varul suureneda.

Võrreldes Holtsi alaga, oli Abeli alal lühiajaliste rohumaade osakaal võrreldes teraviljade ja

õlikultuuridega väiksem, ning seetõttu on Abeli alal, erinevalt Holtsi alast toimunud C-varu

vähenemine. Tuginedes välja arvutatud C-sisenid kogusele ja ICBM simulatsioonile, lisandus

teraviljade kasvatamisel Eesti keskmise saagitaseme juures keskmiselt 3 t ha-1 C mulda ning

mõju mulla C-varule oli negatiivne (-0,7 t ha-1 aastas). Lühiajalised rohumaad suurendasid

mulla  C-varu  keskmiselt  3  t  ha-1 aastas. Et lühiajalised rohumaad oleks võimelised

tasakaalustama C-varu bilanssi, on oluline jälgida teraviljade ja rohumaade esinevuse suhet

viljavahelduses – olenevalt saagitasemest, võiks teraviljade kasvatamisel igal viiendal või

kuuendal aasta esineda viljavahelduses kõrge produktiivsusega lühiajaline rohumaa. Sarnasele

tulemusele on jõutud ka Eestis, Sakus aastatel 2003-2008 läbiviidud põldkastel, kus uuriti

liblikõieliste mõju Corg sisaldusele kümneväljalises külvikorras (Ilumäe et al., 2009).

Laheva alal on aastatel 2006-2010 kasvatud lutserni. Lutseni kasvatamine võib lisada

esimesel aastal 3-4 t ha-1 orgaanilist süsiniku ning järgnevatel aastatel kuni 4-6 t ha-1 (Blair et

al., 2006b). Kuigi võrreldes esimese seireperioodiga on alal toimunud C-varu suurenemine,

pole lutserni kasvatamine suuri muutusi ala C-varus toonud. Lutsenile on iseloomulik võimas

juurestik, mis võib ulatuda kuni 10 m sügavusele ning parandab pinnase võimet vett ja õhku

läbi lasta ning seeläbi kobestab mulda (Ward et al., 2006). Õhustatus aga soodustab

lagundavate mikro- ja makroorganismide elutegevust ning hoogustab mineraliseerumist (Six
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et al., 2004), mis on antud ala kontekstis märgatavalt alandanud lisanduva sisendi positiivset

mõju C-varule.

Aastatel 2009-2014 suurenes Söödi alal C-varu 5 t ha-1 a-1. Ilmselt avaldavad siin suurt mõju

viljavahelduse väetamisse kaasatud mineraalsed ja orgaanilised väetised, lühiajaliste

rohumaade esinemine külvikorras ning harimisintensiivsuse vähendamine minimeeritud

harimise näol. Inglismaal, Rothamstedi kaitsejaamas analüüsiti pikaajalise katse andmete

põhjal sõnniku mõju mulla Corg sisaldusele. Sõnnikuga väetamine 35 t ha-1 a-1 normi juures

tõstis mulla Corg sisaldust 2,5-5 korda võrreldes kontrollvariandiga. Corg sisalduse

suurenemine oli seotud mineraal- ja orgaaniliste väetise koosmõjul paranenud taimiku N

omastatavusega ning seeläbi suurenenud C sisendiga. Minimeeritud harimine võimaldab

säilitada ja suurendada mullastiku C-varu tänu vähenenud mulla segamisele, mis aitab hoida

mulda niiskena (Alvaro-Fuentes et al., 2012; Mazzoncini et al., 2011) ning aeglustab

lagunemist. Tugevalt positiivse C bilansi saavutamiseks, olenemata aeglustunud

mineraliseerumisest, on vajalik suur lisanduva C hulk nii taimejäänustest kui süsteemivälistest

allikatest (nt. orgaanilised väetised) (Koga ja Tsuji, 2009a; Liu et al., 2016).

Erineva intensiivsusega harimist on kasutatud ka Pajupuu (peamiselt künnipõhine harimine,

aastatel 2012-2013 kasutatud minimeeritud harimist) alal. Künnipõhine maaharimine

ühtlustab mulla kvaliteeti ning takistab taimekaitsevahendite kuhjumist künnikihti, kuid teisalt

soodustab mulla orgaanilise aine lagunemist õhustatuse suurendamise teel (Baker et al., 2007;

Hermle et al., 2008). Pajupuu alal harimisintensiivuse vähendamine muutust ei toonud. Alal

paiknevad leostunud ja leetjad mullad, mida peetakse võrdlemisi harimiskindlateks ning ala

keskmisest suurem füüsikalise savi sisaldus muudab C-varu stabiilseks (Carter, 2005).

Mullaproovi võtmine C-varu seireks toimus juba järgmisel aastal pärast majandamisvõtete

muutmist ning uuritav periood on liiga lühike, kajastamaks agrotehnilistest võtetest sõltuvaid

muutuseid.

Hindamaks seirealade maakasutuse täpset mõju seirealade C-varule, oleks otstarbekas luua

detailsem andmebaas, mis kajastab lisaks mullaproovidest kogutud näitajatele ka alade

maakasutust (harimisvõtteid, kasutatud väetiseid ja koguseid, saagikust jms) nii seireaastatel

kui vahepealsel ajal. Samuti võiks ühtlustada seiresammude pikkust, mis võimaldaks siduda

ka ilmastikust tingitud muutuseid ning teha üldiseimaid järeldusi alade C-varu dünaamika

kohta.
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Kuigi seireperioodi jooksul oli märgata nii alade keskmise temperatuuri, kui ka C-varu

suurenemist, ei avaldanud ilmastikutingimused C-varule suurt mõju. Süsiniku sisaldus ja C-

varu stabiilsus mullas on suurem jahedate ja niiskete kliimatingimustega regioonides (Post et

al., 1982). Mitmed uurimustööd on leidnud, et Eestiga sarnaste klimaatiliste tingimustega

aladel, kus keskmine aasta temperatuur on 5 °C, kiireneb 1°C temperatuuri tõusuga

orgaanilise aine lagunemine 10 % (Kirschbaum, 1995). Peamised orgaanilise aine lagundajad

on mullas elavad bakterid ja seened, kelle elutegevuse aktiivsus on otseselt seotud valitsevate

abiootiliste teguritega (temperatuur, niiskus, sellest tulenevalt ka mulla õhustatus) (Six et al.,

2004). Üheltpoolt suurendab tõusnud keskmine temperatuur primaarproduktsiooni ja seeläbi

mulda lisanduvat süsinikusisendit, teisalt hoogustub ka mullaelustiku aktiivsus ning

orgaanilise aine lagunemine kiireneb. Lagunemiskiirus on ka otseselt seotud orgaanilise aine

koostisega – vastupidavamad ühendid lagunevad aeglasemalt ning ei ole nii tugevalt

mõjutatud temperatuurist (Hobbie, 1996). Eesti klimaatilistes tingimustes suureneb taimede

primaarproduktsioon võrreldes lagunemiskiiruse kasvuga rohkem ning orgaaniline aine ei allu

nii kergesti lagunemisele, mistõttu käesoleval ajal puudub ilmastikul otsene mõju C-varule.

Hénin-Dupuis valem simuleeris C-varu paremini aladel, kus on lõimiseks saviliiv ja kerge

liivsavi ning mida on periooditi väetatud orgaanilise väetisega. Kõige ebatäpsemad tulemused

simuleeriti aladel, kus on uurimustöö kontekstis kõige väiksem ja kõige suurem füüsikalise

savi sisaldus (Holtsi, Pajupuu). See viitab muldade erinevale võimele C siduda ja kinni hoida

(Kõlli et al., 2011) ning valemi võimetusele lõimisest tulenevaid muutusi kajastada.

Sarnaselt Hénin-Dupuis valemile, toimis mudel ICBM kõige paremini aladel, kus on

keskmise lõimisega mullad (sl, ls1), kuid kus külvikorras domineerivad teraviljad ja

õlikultuurid. Uuritud seirealade hulgast raskeima ja kergeima lõimisega aladel, mudel

vastavalt üle- ja alahindas C-varu suurust. Pajupuu alal ei viljeletud külvikorras teadaolevate

andmete põhjal lühiajalisi rohumaid, kuid mulla süsinikubilanss suudeti ilmselt hoida

positiivsena piisava tagastuva C hulgaga (taimejäänused, orgaanilised väetised). Laheva alal

on ICBM simuleerinud tegelikust 6 t ha-1 võrra suurema C-varu – alal kasvatakse peamiselt

liblikõielisi ja kõrrelisi heintaimi, kuid keeruline on hinnata täpselt mulda tagastuva sisendi

kogust. Mudel ICBM kasutab küll sisendite arvutamiseks erinevate kultuuride puhul erinevaid

süsiniku jaotuskoefitsiente, kuid sama kultuuri järjestikustel aastatel kasvatades oleks

otstarbekas neid proportsionaalselt muuta vastavalt eeldatavale biomassi lisandumisele.
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ICBM mudelit on eelnevalt katsetatud Eesti tingimustes, kasutades Eesti Maaülikooli

põllumajanduse- ja keskkonnainstituudi kolme pikaajalise põldkatse (Eerika katse, IOSDV

katse, tava- ja maheviljelusviiside võrdluskatse) andmeid (Kauer et al., 2014). Nimetatud

katsete tingimustes toimis mudel kõige paremini siis, kui mullas toimuvate protsesside

dünaamika ennustamisse oli seotud võimalikult vähe muutujaid, näiteks väetamine orgaanilise

või mineraalse väetisega, või ainult primaarproduktsioonist tingitud muutused. Väetamise

ning taimejäänuste tagastamise koosmõjul toimuvate muutuste kajastamisel tekib mudelil

raskusi.  Tammik (2014) uuringu tulemusena (10 teadusartikli metaanalüüs) leiti, et mudeli

ICBM täpsus sõltub ennekõike õigesti valitud kalibreerimisparameetritest (mulla orgaanilise

aine fraktsioonide lagunemiskonstandid, faktor r) ning C-sisendi hulga täpsest määramisest.

Uurimustöö raames käsitletud artiklite põhjal ennustab mudel ICBM C-varu kõige täpsemalt

just siis, kui maaharimise käigus on lisatud lämmastikväetisi ning taimejäänused eemaldatud

(Tammik, 2014).

Käesolevas töös kasutati Hénin-Dupuis valemi ja simulatsioonimudeli ICBM rakendamisel

sisenditena nii seirealasi majandavate tootjate kui ka Statistikaameti poolt avaldatud

maakonna keskmisi saagikuse näitajaid. Tagastuv C-sisend arvutati primaarproduktsiooni

kaudu, mistõttu võimalikult täpsed saagiandmed on eduka simulatsiooni aluseks. Vähesed

tootjate kaudu saadud andmed ning Eesti keskmised saagikuse näitajad on võrdlemisi

varieeruvad, kuid hoolimata sellest on mõlemad mudelid simuleerinud C-varu dünaamikat

suhteliselt korrektselt.

ICBM mudel simuleerib C-varu muutusi paremini pikema perioodi jooksul – 10 aasta pikkuse

ajasammu puhul on tulemused valitud seirealade lõikes oluliselt täpsemalt, kui 5 aasta pikkuse

ajasammu puhul. Pikema perioodi jooksul hajuvad ilmastikust või muudest muutujatest

tulenevad mõjud, mis võimaldab mudelil korrektsemalt töötada. Kuigi antud uurimustöös on

kasutatud majandamist, mullastiku ning ilmastiku kajastava faktori r-ina muutumatut

konstanti (r=1), tasuks tulevikus kaaluda selle muutmist vastavalt uuritavale alale.
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KOKKUVÕTE

Käesoleva magistritöö peamiseks eesmärgiks oli analüüsida Eesti põllumuldade süsinikuvaru

dünaamikat ja seda mõjutavaid faktoreid, tuginedes Eesti põllumuldade agrokeemiliste

omaduste andmebaasile (1983-2015). Eesmärgi saavutamiseks tuli esmalt selgitada välja

seirealade maakasutus, võttes kontakti nii seirealasi majandavate tootjate kui ka e-Priaga.

Võrreldes seireperioodi algusega, on kõikide uuritud alade süsinikuvaru suurenenud. Kõige

suurem süsinikuvaru suurenemine leidis aset alal, kus külvikorras esines lühiajalisi rohumaid,

väetati nii mineraalsete- kui orgaaniliste väetistega ning tagastati taimejäänused mulda. Kõige

vähem muutus süsinikuvaru alal, mida eristas teistest kergem lõimis ja madalam füüsikalise

savi sisaldus.

Töös püstitatud esimeseks hüpoteesiks oli, et rakendatud majandamisvõtted avaldavad mõju

mulla süsinikuvarule ning need sõltuvad mullaomadustest. Analüüsi käigus uuriti

viljavahelduse, majandamisvõtete ning mulla mineraalse koostise mõju seirealade süsiniku

dünaamikale. Töö käigus leiti, et teraviljade järjepidev kasvatamine ei avaldanud seirealade

süsinikuvarule negatiivset mõju. Teraviljade negatiivset mõju aitas tasandada piisav tagastuv

süsiniku sisend orgaaniliste väetiste ning taimejäänuste mulda tagastamise teel. Lühiajaliste

rohumaade positiivne mõju sõltus vahekorrast, kui arvukalt esines külvikorras rohumaid

võrreldes teraviljadega ning kasutatud väetiste koostisest. Mineraalväetistega väetamine

suurendab küll biomassi, kuid hoogustab ka lagunemist, mille tulemusena allub süsinik

kergemini lendumisele. Harimisintensiivsuse vähendamisel oli seirealade süsinikuvarule

positiivne mõju. Samuti avaldas mõju mulla mineraalne koostis – aladel, kus mulla lõimises

oli rohkem füüsikalise savi osakesi, ei avaldanud majandamisvõtted olulist mõju. Kergema

lõimisega aladel oli väiksem süsinikuvaru ning majandamisvõtted avaldasid tugevamat mõju.

Seega leidis esimene hüpotees kinnitust.

Töös püstitatud teiseks hüpoteesiks oli: Eesti põllumuldade süsinikuvaru on vähenenud seoses

kliimasoojenemisega. Analüüsides Eesti põllumuldade süsinikvaru dünaamikat, leiti, et

seireperioodi jooksul, on Eesti põllumuldade süsinikuvaru tõusnud, mis lükkab ümber teise

hüpoteesi. Kuigi keskmise temperatuuri ja süsinikuvaru vahel leiti prognoosmudeli kaudu

positiivne korrelatsioon, oli ilmastikutingimuste mõju, võrreldes teiste mudelisse kaasatud

faktoritega, väike. Kõrgenenud temperatuuriga kaasneb taimede primaarproduktsiooni
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suurenemine, mis toob kaasa mahukama mulda tagastuva biomassi hulga, kui ka hoogustub

mullaelustiku aktiivsus, mille tulemusena kiireneb orgaanilise aine lagunemine. Eesti

klimaatilistes tingimustes suureneb taimede primaarproduktsioon võrreldes lagunemiskiiruse

kasvuga rohkem ning ilmastikul puudub süsinikuvarule negatiivne mõju.

Töö teiseks eesmärgiks oli modelleerida seirealade süsinikuvaru, kasutades Hénin-Dupuis

valemit ning simultsioonimudelit ICBM. Hénin-Dupuis valemiga arvutatud ja tegeliku

süsikuvaru vaheliseks seose tugevuseks saadi R2=0,64, ruutkeskmiseks hälbeks RMSE 14,88

(N=43). Mudeliga ICBM simuleeritud ja tegeliku süsinikuvaru vaheliseks seose tugevuseks

saadi R2=0,73, ruutkeskmiseks hälbeks RMSE 14,64 (N=29). Nii Hénin-Dupuis valem, kui ka

simulatsioonimudel ICBM töötavad paremini aladel, kus on lõimiseks saviliiv või kerge

liivsavi. Liivmuldadel ning keskmistel liivsavimuldadel arvutavad mõlemad mudelid vastavalt

tegelikust suurema või väiksema süsinikuvaru. Mudelit ICBM võiks tulevikus kalibreerida

vastavalt uuritava ala mullastikule. Mõlema mudeli headus sõltub õigesti määratud sisendite

hulgast – paremate tulemuste saamiseks, oleks vaja teada seirealade täpseid saagikusi ja

majandamisvõtteid. Lisaks põllumuldade agrokeemiliste omaduste kajastamisele, võimaldaks

täiendatud andmebaas teha üksikasjalikumaid järeldusi majandamisvõtete mõjust mulla

süsinikuvarule ning ennustada maakasutuse jätkusuutlikust pikas perspektiivis.
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The Status, Dynamics and Modelling of Organic Carbon Stock in

Estonian Arable Soils

SUMMARY

The aim of this study was to evaluate the dynamics and stocks of organic carbon in Estonian

arable soils and model future scenarios using models Hénin-Dupuis and ICBM. The study is

based on Estonian National Soil Monitoring Database (1983-2015) from which nine

monitoring areas were chosen for further investigation. Systematic soil monitoring in Estonia

was established in the 1980, with the objective of assessing the arable soils in the aspect of

fertility.

Fertility is the most important characteristic of soil and is dependent on the content of organic

matter. Organic matter consist mainly of organic carbon. Soil organic carbon is an essential

factor in biomass production and soil functioning and the agricultural sector is highly

dependent on climate variability. The content of organic carbon is affected by crop cover,

cultivation practices, mineral particle size distribution and climate. Since soils have the

capacity to store and bind atmospheric carbon dioxide (CO2),  the  content  and  stocks  of

organic carbon in soils is under elevated interest.

The study revealed that since the beginning of soil monitoring the stocks of organic carbon in

Estonian arable soils have increased. Cultivation practices and crop cover affect the content of

organic carbon. Continuous growing of cereals did not reduce organic carbon stocks if

sufficient carbon inputs from residual plant material and other organic admentents (e.g

manure, compost) were returned. The positive effect of legumes to carbon stocks and

sequestration depended on the ratio of legumes and cereals/oilseed rape grown in crop

rotations. The extent of influences related to cultivating practices and crop cover was

appointed by the soils mineral particle size distribution.

In the climatic conditions of Estonia, temperature and mean annual rainfall has no significant

impact on organic carbon stocks.
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The correlation between measured carbon stocks and carbon stocks simulated with Hénin-

Dupuis was R2=0.64, RMSE 14.88 (N=43). The correlation between measured carbon stocks

and carbon stocks simulated with ICBM was R2=0.73, RMSE 14.64 (N=29).

Both the equation Hénin-Dupuis and simulation model ICBM performed better on monitoring

areas where the soil texture was loamy sand or sandy loam. On areas where the texture was

sand or loam, models tended to respectively over- or underestimate the contents of organic

carbon stock.

For further studies, it is necessary to compile a more complete soil monitoring database,

which includes in addition to soils physical and chemical characteristic also the crop/plant

cover, cultivation practices, fertilizers used and yields obtained. An improved database

enables to draw more conclusions concerning land usage relations to organic carbon stocks

and ensure a sustainable use of soils.
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