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Soojuse tootmisel biomassist jääb järgi tuhk, mis ladustatakse täna prügimägedel ning selle 

eest tuleb tasuda keskkonnatasu. Alternatiivseks võimaluseks on puutuhka kasutada 

põllumajanduses, sest see onhea mulla happesuse neutraliseerija ning rikas taimele oluliste 

toitainete poolest. 

Töö eesmärgiks oli võrrelda tolmja ja granuleeritud puutuha mõju varajase odra biomassi 

saagile, mulla ja biomassi K, P, Mg, Ca sisaldusele ning P, K ja Mg leostumisele. 

Uurimustöö tarvis rajati katse kolonnlüsimeetritele, kuhu  külvati varajane oder  neljas 

variandis: kontroll, mineraalväetis, tolmjas tuhk ja granuleeritud tuhk. 

Katses saadud andmete põhjal jõuti tulemusele, et tolmja  tuhaga väetamisel oli mulla pH 

katse lõpus teiste variantidega võrreldes usutavalt kõrgem. P ja K sisaldus oli 

katsevariantide mullas katse lõppedes usutavalt erinev. Fosforit oli biomassis teistega 

võrreldes rohkem tolmja tuha variandis. Tulemuste põhjal võib järeldada, et granuleeritud 

puutuhk sobib mulla happesuse neutraliseerimiseks tolmja tuhaga võrreldes paremini ning 

puutuhk sobib eelkõige kasutamiseks K väetise asemel. 
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Heat production from biomass leaves lot of ash, which is  deposited in landfills today and 

environmental charges must be paid.Alternatively, wood ash  can be used in agriculture, 

because it is good for neutralizing soil acidity and provides  essential plant nutrients. 

The aim of the study was to compare the efficiency of loose and granulated wood ash as 

cereal fertilizers and to provide an overview about their effect on P, K and Mg 

leaching.For this purpose data about wood ash influence from literature was studied and a 

lysimeter experiment conducted. 

Based on the data obtained from the test the result was that pH level was significantly 

higher when  loose ash was used. P and K content in the soil was credibly different at the 

end of test. Phosphorus level in the yield was highest in loose ash variant.  Based on the 

results it can be concluded that the granular wood ash is more suitable to neutralize the 

acidity of the soil compared to loose ash and wood ash is particularly suitable for use  

instead of K fertilizer. 

Keywords: Wood ash, nutrient leaching, cereals fertilization 
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Sissejuhatus  

 

Viimasel paarikümnel aastal on Eestis oluliselt suurenenud katlamajade arv, mis kasutavad 

kütusena puitu. Soojuse tootmisel jääb järgi tuhk, mis ladustatakse täna suures osas 

prügimägedel ja selle eest maksavad ettevõtjad keskkonnatasu.Seetõttu on katlamajade 

omanikud huvitatud leidmaks puutuhale rakendusi, mis vähendaks prügimäele viidava tuha 

kogust ja säästaks neid tasudest. Agronoomilisest aspektist hinnates koosneb puutuhk 

taimedele olulistest toiteelementidest, midaprügimäele viimise asemel onökoloogiliselt 

õigem taaskasutada uue biomassi kasvatamiseks. Tuha kasutuselevõtt väetisena vähendaks   

mineraalväetiste vajadust, mis on intensiivses põllumajandustootmises väga suur 

kuluartikkel ning mille tootmine on seotud fossiilsete kütuste kasutamisega. 

Tuhka kui taime toitainete allikat  tuntakse juba ammusest ajast.Seda on kasutatud nii 

mulla toitainete sisalduse tõstmiseks kui ka happesuse neutraliseerimiseks.Ajaloost on 

teada ja tuntud alepõllundus, ehk maa väetamine seal kasvanud puude ja võsa tuhaga. 

Antud meetod oli maailmas laialdaselt levinud, kuid kuna  see on maale  väga  kurnav, siis 

väetiste kättesaadavaks muutumisega on sellest loobutud.Tänapäeval  on alepõllundus 

kasutusel vaid hõreda asustusega troopilistes põllumajanduspiirkondades (Lõuna-

Ameerikas, Lõuna-Aasias) ( ColinStief, 2011). 

Puutuhksisaldab suurt osa taimele olulistest makro- ja mikroelementidest(Vassilev jt  

2013). Väga vähe on seal ainult N-i, sest põlemisel muutub see NH3, NOx ja N2 mis 

lenduvad suitsugaasina (Misra jt 1993; Vassilev jt 2013; Väätainen jt 2011). Mittetäielikul 

põlemisel võib väike kogus N-i jääda puutuhka ka alles (Demeyer jt 2001). 

Tuha kasutamisel on probleemiks, et see on täna saadaval ainult tolmjal kujul, mille  

laotamiseks ja transpordiks tuleb kasutada eritehnikat. Tolmja tuha laotamisel on oht, et 

selle osakesed kleepuvad kasvavatele taimedele ja põhjustavad neil kudede põletust 

(Jacobsen, Gustafsson 2001). Samuti võib tuhk põhjustada tervisekahjustusi inimesel 

(Jutunen 1982). Tolmja tuha alternatiiviks on granuleeritud või kõvastunud puutuhk, mis 

on taimedele ja inimesele  ohutu (Väätainen jt 2011). Granuleeritud puutuha puhul on ka 

http://geography.about.com/od/geographyintern/a/colinbio.htm


6 

 

positiivne, et seda on võimalik laotada tavalise rootortüüpi väetisekülvikuga, mis on 

olemas enamikes põllumajandusettevõtetes. Soomes ja Rootsis kasutatakse puutuhka täna 

valdavalt  granuleeritud ja  kõvanenud kujul (Maljanen jt 2014). Samas näitavad Rootsis ja 

Soomes tehtud uuringud, et granuleeritud tuha efektiivsus väetisena ja mulla happesuse 

neutraliseerijana on võrreldes tolmja tuhaga väiksem (Eriksson 1998; Nohrstedt 2001; 

Nieminen jt 2005). 

 

Puutuha mõju väetisena on seni uuritud põhjalikult ainult metsas. Palju on selle kohaseid 

uurimustöid tehtud Skandinaaviamaades. Põllu tingimustes on tehtud seda vähem ning 

need uuringud on toimunud valdavalt  Ameerikas ja Kanadas, ning subtroopilistes ja 

troopilistes regioonides, kus on levinud happelised toitainetevaesed mullad. Selle 

põhjuseks on puutuhas sisalduvad raskmetallid, mille lubatud sisaldusele väetisena 

kasutamiseks põllul  kehtivad paljudes Euroopa riikides ranged piirnormid. Kui enamiku 

raskmetallide sisaldus on puutuhas kehtestatud piirnormidest väiksem siis probleemiks on 

Cd, mida  on seal on lubatust rohkem. Näiteks tohib Soomes laotada põllule ainult sellist 

puutuhka, milles Cd sisaldus jääb alla 2,5 mg kg
-1 

(Korpijärvi2012). Toitainete rikkas 

lendtuhas on see näit enamasti kõrgem. Raskmetallide sisalduse nõuetele vastab koldetuhk, 

kuid see on toitainetevaene ja koosneb peamiselt ränist ning on seetõttu vähesobiv  

väetisena kasutamiseks (Vesterinen 2003). Kõrge raskmetallide sisaldus puutuhas on 

ilmselt ka üks peamisi põhjusi, miks on Skandinaaviamaades selle toimet väetisena põllul 

vähe uuritud.  Metsas kasutamiseks kehtivad  puutuha rakmetallide sisaldusele Soomes 

kõrgemad piirnormid (Korpijärvi2012). 

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on võrrelda tolmja ja granuleeritud puutuha efektiivsust 

varajase odra väetisena ja anda ülevaade selle mõjust P,  K, Mg ja Ca leostumisele.  
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1.0. KIRJANDUSE ÜLEVAADE PUUTUHA OMADUSTEST,  

MÕJUST MULLALE JA PÕLLUKULTUURIDELE 
 

1.1.Puutuha üldised omadused 

 

Puutuhk on peamiselt  mitteorgaaniline puidu põletamisel tekkiv jääk. Olenevalt puuliigist 

on meil kütteks kasutatavate puuliikide puidu tuhasisaldus keskmiselt 0,6% puidu 

kuivmassist (Wahlroos, 1979).  

Puutuhk koosneb paljudest makro-ja mikroelementidest. Enamuse nendest elementidest on 

puu oma elutsükli jooksul võtnud mullast või atmosfäärist, seega on need keskkonnale ja 

kultuurtaimedele kasvuks iseloomulikud ja ka vajalikud (Järvan, Järvan 2010). 

Füüsikalised ja keemilised omadused on puutuhal väga varieeruvad ja sõltuvad mitmetest 

teguritest nagu puu liik, kasvukoha mullastik ja selle toiteelementide sisaldus jne. Kõva 

puiduga puu liikide põletamisel vabaneb tuhka rohkem kui pehmetest, samuti on erinev 

tuhasus puu koorel, okstel, tüvel ja lehtedel (Etiegni, Campbell 1991; Ulery jt 1993, 

Someshwar 1996; Risse, Gaskin 2002). Lehtpuude tuhk sisaldab rohkem makroelemente 

kui okaspuude oma ja seal on räni sisaldus enamasti madalam, mistõttu sobib lehtpuutuhk 

väetisena kasutamiseks okaspuuga võrreldes paremini (Pitman 2006). Seda näitas ka 

Taipale (1996) uuring, millest selgus, et lepa tüvepuidu tuhas on üle kahe korra rohkem 

fosforit kui haaval, kuusel ja männil, kuid kuuse tüvepuidu tuhas on lehtpuudega võrreldes 

rohkem mangaani. Veel täheldati, et pehme puiduga lehtpuu tuhk sisaldab oluliselt vähem 

fosforit ja kaaliumi kui kõva puiduga  lehtpuu tuhk. Soomes tehtud uuringud näitasid veel, 

et erinevate puuliikide tuha toiteelementide sisaldus on väga heterogeenne (Werkelin jt 

2005) ning kõikidel puu liikidel (kuusk, mänd, haab, sookask) oli peamiste tuhka 

moodustavate elementide (kaltsium, kaalium, magneesium, fosfor, mangaan) sisaldus  

koores kordi kõrgem kui puidus. 

 

Mikroskoobiga tehtud uuring näitas, et puutuhk sisaldab suuri poorseid  süsiniku  ja 

mitmeid ebaregulaarse kujuga anorgaanilisi osakesi (Etiegni, Campbell 1991). Rohkem kui 
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80% puutuhast koosneb osakestest mille suurus on <1,0 mm, ülejäänud osa on 

mittetäielikult põlenud puit (Etiegni, Campbell 1991). Chirene ja Ma (2002) uuringu põhjal 

on puutuhk peeneteraline materjal, mille osakeste suurus sarnaneb mullas oleva savi  

(<0,01 mm)  ja tolmu osakestega (0,001-0,05 mm). Puutuha tihedus on 0,27 g cm
-3

(Huang 

jt1993) ja kuivainesisaldus 99,5% (Nurmesniemi jt 2012). 

Põlemistemperatuur katlas määrab ära tuha koguse ja lõpliku keemilise koostise. 

Koduahjudes ning tööstuslikes katlamajades puidu põletamisel, kus põlemistemperatuurid 

on vastavalt alla 1200 ºC ja üle 2000 ºC, on  tekkinud tuhkade kogused ja omadused 

oluliselt erinevad (Naylor, Schmidt, 1986).Vassilev jt (2013) uurimistööst selgus, et 

võrreldes temperatuuriga 1000-1300ºC  tekib temperatuuridel 100-150ºC ja 500-575 ºC 

tuhka 10-70% rohkem. Selleks, et vabaneks maksimaalsel hulgal toitained, ei tohiks 

põlemistemperatuur katlas ületada 900°C (Pitman 2006). 

Põlemise käigus biomassi orgaaniline osa põleb ära ja C, N, O ja S lenduvad 

suitsugaasidena, mistõttu tuha koostisesse jäävad alles mineraalained , mis ei põle: O > Ca 

> K > Si > Mg > AL > Fe > P > Na > S > Mn > Ti. Eeltoodule lisaks on seal vähesel 

määral ka Cl, C, H, N ja mikroelemente (Vassilev jt 2013). 

Puidu põletamisel orgaanilised osakesed mineraliseeruvad ja katioonid muunduvad  

oksiidideks, mis  aeglaselt hüdreeruvad ja seejärel karboniseeruvad  (Demeyer jt 2001). 

Mineraloogilised analüüsid näitavad, et leeliselised elemendid esinevad tuhas oksiidide, 

hüdroksiidide ja karbonaatidena (Someshwar 1996). Vastavalt  Etiegni ja Campbelli 

(1991) uuringule domineerivad alla 500 °C põlemistemperatuuri juures tuhas karbonaadid 

ja vesinikkarbonaadid. Üle  1000°C juures aga oksiidid. Üldiselt on leitud, et temperatuuri 

tõustes katlas ja põletusprotsessi kestuse pikenedes  tuha aluselisus väheneb (Demeyer jt 

2001).S. Vassilev jt(2013) andmetel on tuhas leiduvate ühendite sisaldus kahanevas 

järjekorras järgmine:  silikaadid > oksiidid ja hüdroksiidid > sulfaadid > fosfaadid > 

karbonaadid > kloriidid > nitraadid. 

Tuhkadest eristataksekolde ja lendtuhka. Võrreldes koldetuhaga, mis on jämedateraline, on 

lendtuhk väiksema osakese suurusega materjal. Nagu mõõtmised näitavad on lendtuha 

osakeste suurus vahemikus 10-50 ŋm kuni 1-2 mm, olles keskmiselt 10-100µm (Vassilev jt 

2013). Nagu näitas Nurmesniemi jt uuring (2012) on nendel kahel tuhal  mineraal- ja 
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taimele oluliste toiteelementide sisaldus erinev. Võrreldes koldetuhaga on lendtuhk rikkam 

toiteelementide poolest ja seetõttu koldetuhaga võrreldes väetisena väärtuslikum. 

Koldetuhas on rohkem liiva (räni), mis satub koldesse puidu määrdumisel pinnasega 

(Vesterinen 2003; Hérbert, Breton 2009). 

 

1.2.Puutuha keemiline koostis ja seda mõjutavad tegurid  

 

1.2.1.Taimedele oluliste toitainete sisaldus puutuhas 

 

Puidu põletamisel lendub lämmastik peaaegu täies ulatuses gaasidena. Tuha koostisesse 

jäävad kaltsium, kaalium, magneesium, fosfor ja mikroelemendid  (Järvan, Järvan 2010). 

Rikas on puutuhk P, Ca, Mg ja  eriti K poolest, kuid lisaks on seal veel väga palju teisi 

elemente (tabel 1). Ca ja Mg sisaldus on puutuhas väiksem võrreldes põlumajanduses 

kasutatava lubjaga (Demeyer jt 2001). 

Veeslahustuv fraktsioon moodustab tuhast kuni 61% (Vassilev jt 2013). Taimekasvatuse 

seisukohast jaotuvad olulised elemendid tuhas  lahustuvuse järgi kolme gruppi: (i) hästi 

lahustuvad (K, S, B); (ii) vähem lahustuvad (Ca, Mg,) ja (iii) väga aeglaselt lahustuvad (P) 

(Ohno 1992; Ulery jt 1993, Khanna jt 1994; Nieminen jt 2005; Augusto jt 2008). Fosfori 

väike veeslahutustuvus on tingitud sellest, et see element on väikese lahustuvusega 

mineraalide koosseisus nagu apatiit ja  raua ja alumiiniumi oksiidid (Augusto jt 2008). 

Samas näitas Nurmesniemi jt (2012) uurimistöö, et selliseid mineraale ei tarvitse olla mitte 

igas puutuhas.   

 

Hapetes lahustuvad tuhas olevatest elementidest kõige paremini Ca, Mg, ja K. Kõige 

halvemini lahustuvateks elementideks on Si ja Al (Ohno, 1992). T. Ohno ja M. Erich  

(1990) määrasid tuhas leiduvate toiteelementide lahustuvust ammoonium atsetaadi lahuses 

ja leidsid, et  pH 3.0 juures lahustus tuhas olevast üld  K-st 40%, Mg-st 48% ja P-st 5,7%. 

Analoogses katses, mis viid läbi pH 4,2 juures osutus kogu  Ca-st  lahustuvaks 81%, Mg-st  

57% ja K-st 34% ja P-st 20% (Meiwes 1995). 

 



10 

 

Kuna süsinik ja lämmastik esinevad puidus peamiselt  oksiididena, siis  muundatakse need 

põlemisprotsessi käigus gaasilisteks ühenditeks nagu CO2, NH3, NOx ja N2 (Misra jt 1993; 

Serafimova jt 2010). Seetõttu  esineb neid tuhas vaid väga väikeses koguses. Mittetäielikul 

põlemisel võib siiski nii C kui ka  N veidi tuhas olla.  

 

Tuha mikroelementide sisaldus on samuti väga erinev.  Someshwari (1996) uuringu 

kohaselt oli mikroelementidest tuhas kõige rohkem Mn ja Zn, mille keskmine sisaldus oli 

vastavalt 4370 ja 443 mg kg 
-1

. Kõigis tuhkades on suur ka raua sisaldus (tabel 2). Puidust 

saadud tuhas võib raua sisaldus olla  kuni 21 g kg
-1 

(Someshwar1996). Nii nagu räni ja 

alumiinium, on raud raskesti lahustuv ning  seega võib seda  samuti pidada üheks tuha 

struktuurseks elemendiks. 

 

 

Tabel 1. Soome metsandusinstituudi ja Türi katlamaja puutuhkade keemiline koostis 

 
Puutuhkade keemiline koostis g/kg 

Element Männikoore tuhk
1 Leht-ja okaspuude segatuhk

2  

Ca 280 123  

K 36 48  

Mg 21 19  

Mn 16 18  

P 13 16  

Al 9,4 10  

Fe 4,3 9,9  

Zn 0,63 4,3  

Cu 0,09 3,3  

Cd 1,4 mg/kg -  

Pb 19 mg/kg -  
1
Soome metsandusinstituudi andmed (Järvan, Järvan 2010) 

2 
Türi katlamaja (Järvan, Järvan 2010) 
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Tabel 2. Puutuha keemiline koostis 

  Puidu ja koore tuhk ( mg kg
-1

) 

 Element Etiegni jt (1991) Huang jt (1992) 
  Org C - - 
  N 600 900 
  P 14000 6900 
  S 4455 6800 
  Ca 317400 109400 
  Mg 22500 16200 
  K 41300 28600 
  Na 3400 1600 
  Al 23650 13000 
  Fe 19500 3300 
  Mn 6693 3470 
  Ba - - 
  Zn 700 794 
  Cu 145 78 
  Ni 47 12 
  Cr 86 14 
  Cd 21 3 
   

 

1.2.2. Raskmetallide sisaldus puutuhas 

 

Makro-ja mikroelemendid muudavad puutuha väärtuslikuks taimede toitainete allikaks, 

kuid toksiliste elementide sisaldus võib põhjustada keskkonnaprobleeme, eriti suurte 

kulunormide juures (Perkiomaki 2004, Nabeela jt 2015), kus  need  ained pärsivad mulla 

mikrobioloogilisi protsesse ja toitainete ringet, mis mõjub taime kasvule ebasoodsalt 

(Lundborg 1998). 

 

Toksilistest elementidest sisaldab puutuhk radioktiivseid (
137

Cs) elemente ja raskmetalle 

(Perkiomaki 2004), millistest kõige ohtlikumaks loetakse kaadmiumi (Cd) (Levula jt2000; 

Demeyer jt 2001), mida võib seal olla 2–20 mg kg-1 (Saarsalmi jt 2012). Norras läbi 

viidud uurimistöö näitas, et Cd sisaldus on kõrge peamiselt lendtuhas, samas kui 

koldetuhas on see väike (Ingerslev jt 2014). Kaadmiumi sisaldusele tuleb  pöörata erilist 

tähelepanu, kuna tema lahustuvad vormid on mullas liikuvad, taimede poolt kergesti 

omastatavad ning kõrgete kontsentratsioonide puhul toksilised nii taimedele kui ka 
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mikroorganismidele (Kabata-Pendias, Pendias 1992). Kõrge raskmetallide sisalduse tõttu 

on küsitav puutuha laotamine põllumajanduslikele maadele, sest on oht, et need võivad 

sattuda inimese toiduahelasse (Obernberger 1997). 

Paljudes riikides on puutuha raskemetallide sisaldusele kehtestatud piirnormid, mille 

ületamisel ei ole lubatud tuhka põllule laotada. (Järvan, Järvan 2010). Nii on see ka Eestis, 

kus seadusandluses on reglementeeritud lubiväetises lubatud raskmetalliühendite sisaldus 

(Tabel 3). 

 

Tabel 3. Raskmetalliühendite sisalduse lubatud piirväärtused lubiväetises Eestis (RTI, 

21.11.2014, 14) 

Element mg/kg 

kaadmium (Cd) 3 
elavhõbe (Hg) 2 
plii (Pb) 100 
nikkel (Ni) 100 
arseen (As) 50 
vask (Cu) 600 
tsink (Zn) 1500 
kroom (Cr) 50 

 

 

Taanis on põllumajanduses lubatud norm maksimaalselt 5 t/ha viieaastase perioodi jooksul. 

Samuti on kehtestatud piirnorm kaadmiumi sisaldusele- maksimaalselt 15 mg / kg 

puutuhas ja aastane doos 0,8 g hektari kohta aastas (Soomes 1,5g/ha, Rootsis 

1,3g/ha)(Järvan, Järvan, 2010). 

 

Raskmetallidega saastumise ohtu tuhaga väetamisel märgitakse reeglina pea kõigis tuhaga 

tehtud uurimistöödes, kuid valdavas osas neist ei ole leitud, et see praktikas realiseeruks. 

Pigem on tulemused kas neutraalsed või kardetule vastupidised (Levula jt 2000; Bougnum 

jt 2012). Tuhaga väetamisel võib kasvada Cd ja Cr varu mullas,  kuid mulla lahuses  

raskmetallide sisaldus sellest ei suurene (Perkiömäki jt 2003; Saarsalmi jt 2005), sest need 

seotakse lahustumatul kujul mulla orgaanilse aine koosseisu (Nieminen jt 2005; 

Ozolincius, Varnagiryte 2005), mistõttu  on need vähem liikuvad kui  tuhaga  töötlemata 
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mullas (Moilanen jt 2006; Omil jt 2007). Tuhk neutraliseerib mulla happesust ja vähendab 

seeläbi taimede poolt raskmetallide omastamist (Clapham,  Zibilske 1992;  Moilanen jt 

2002; Steenari jt 1999; Zimmermann, Frey 2002). Lisaks kõrgele pH-le  vähendab 

raskmetallide liikuvust ka mulla kõrge orgaanilise aine sisaldus (Augusto jt 2008). 

Ingerslav  jt (2014) uuringust  selgus, et puutuha kasutamisel akumuleerub kaadmium 

mulla pealmises kihis, kuid alumistesse kihtidesse edasi ei kandu ning seetõttu ei ole  ka 

Cd leostumise ohtu. Küll aga võib see juhtuda aja jooksul, kui mulla pH  alaneb, mille 

tulemusel Cd lahustuvus suureneb (Filius jt  1998; McBride jt 1997; Levula jt 2000; 

Christensen 1989). Bulgaarias läbi viidud uuringu kohaselt on puutuhas sisalduvate 

toksiliste elementide liikuvus ja hulk vastavuses piirnormidega ning ei halvenda mulla 

kvaliteeti ja põllumajanduslikku tootmist (või põllumajandustoodete kvaliteeti) 

(Serafimova jt 2010). Levula jt (2000) uurimistööst selgus, et tuhaga väetamine ei 

mõjutanud raskmetallide sisaldust taimede biomassis. Metsas tehtud mõõtmised näitasid, et 

tuhaga väetades akumuleerub Cd peamiselt mulla 0- horisondis, kust selle edasi liikumine 

mulda on võimalik ainult juhul kui pH väheneb (Christensen 1989). Erandina teiste 

uurimistööde seas  oli Ring jt (2006) töö, mis näitas Cd omastatavuse kasvu  5 aasta 

jooksul pärast väetamist. 

 

Puutuha mõju raskmetallide sisaldusele on uuritud põhjalikult samblal, metsamarjadel, 

samuti heintaimedel, puudel, põõsastel ja alustaimestikul. Valdavas osas need näitavad, et 

puutuhaga väetamine raskmetallide sisaldust ei suurenda. Erandiks on seened, mille mõnes 

liigis võib lühiajaliselt raskmetallide sisaldus pärast tuhaga väetamist ka tõusta  (Huotari jt 

2015). 

 

1.3.Puutuha mõju mullale 

 

1.3.1.Mõju mulla füüsikalistele omadustele 

 

Tuha lisamisel mulda muutub märgatavalt selle tekstuur, õhustatus, veemahutavus ja 

soolsus (Demeyer jt 2001). Puutuhk koosneb põhiliselt peenosakestest ning seetõttu võib 

selle kasutamine kaasa tuua erinevaid mulla struktuuri muutusi. Etiegni ja Campelli (1991) 
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uuringust selgus, et puutuha osakesed kokkupuutel veega paisuvad ja võivad mulla poore 

ummistada. Sellest tulenevalt võib järeldada, et puutuha kasutamine vähendab mullastiku  

õhustatust ja suurendab veemahutavust. Demeyer jt (2001) märgib, et puutuhal on 

positiivne mõju mulla struktuurile, õhustatusele ja veemahutavusele. Seda on näidanud ka 

mitmed teised katsed, kus tuhaga väetamine suurendas mulla veehoiuvõimet, taimele 

omastatava vee osa mullas, kuid lisaks sellele veel elektrijuhtivust, soolsust, poorsust (eriti 

liivmullal) ja pooride jaotust ja vähendas mulla happesust, veejuhtivust ning 

lasuvustihedust (Chirenje, Ma 2002). Samuti märgitakse puutuha positiivset mõju 

mullaagrekaatide tekkele ja läbimõõdule (Arshad jt 2012).  

 

1.3.2. Mõju mulla toitainete sisaldusele 

 

Puutuhaga väetamise järel suureneb mullas paljude makro- (Ca, Mg, K, P) ja 

mikroelementide (Fe, Mn, Cu ja Zn) üld- ja taimele omastatava vormi sisaldus(Unger, 

Fernandez 1990; Ohno,Erich 1990; Kahl jt 1996; Chirenje, Ma 2002; Nabeela jt 2015)ja 

mulla pH, mille põhjuseks on mulla neutraliseerimine karbonaatidega. 

Kogu tuhas olevast kaaliumist on hinnanguliselt taimedele omastatav 18–35% (Naylor, 

Schmidt1986), kuid mõnedel andmetel isegi 100% (Bidlingmaier, Wünsch 2010). Hästi 

lahustuvad elemendid on veel Na ja B (Steenari jt 1999), millistest üle 50%  vabaneb 

tuhast juba esimese paari aasta jooksul pärast väetamist (Huotari jt 2015). Nendega 

võrreldes vabanevad Ca ja Mg  aeglasemalt, sest need on sekundaarsete mineraalide 

koosseisus, mis lahustuvad halvasti (Steenari jt 1999). Tuhas  leiduva P omastavuse kohta 

on seniste uuringute tulemused suuresti lahknevad. On tulemusi, mis näitavad, et pärast 

tuhaga väetamist on omastatava P sisaldus mullas suurenenud  (Arshad jt 2012). Samas on 

leitud, et  tuhk ei ole omastatava P sisaldust mullas ei mõjutanud (Augusto jt 2008)  ja 

tuhas olevast fosforist on hästi lahustuv ja seetõttu ka taimele omastatav alla 1% (Ohno 

1992; Nieminen jt 2007). Valdav osa uuringu tulemustest näitab pigem seda, et tuhas olev 

P lahustub halvasti ja seda olenemata sellest kas tegemist on tolmja, granuleeritud või 

kõvastunud tuhaga (Steenari jt 1999; Nieminen jt 2005; Callesen jt 2007). 



15 

 

Tuhaga väetamisel on taimele omastatavate toiteinete kogus mullas mõjutatud kolmest 

faktorist: puutuhaga lisatud toitainete kogusest, pH-nihetest mullas ja mikrobioloogilisest 

aktiivsusest (Ohno 1992).Tuhaga töötlemine omab happelistel muldadel positiivset mõju 

orgaanilise aine lagundamisele (Perkiömäki jt 2004) ja mineralisatsioonile (A, Demeyer jt 

2001), mis väljendub ka CO2 emissiooni kasvus (Augusto jt 2008; Perkiömäki, Fritze 

2002) ja taimele omastatavate toitainete sisalduse suurenemises mullas (Park jt 2004).  

Samuti märgitakse tuhaga töötlemise järel nitrifikatsiooni protsessi intensiivistumist 

(Demeyer jt 2001; Arshad jt 2012). Mõningatel juhtudel (Ring jt 2006), kui mitte alati 

(Augusto jt 2008), on leitud, et puutuhaga väetamise tagajärjel suureneb mullas  süsiniku ( 

Perkiömäki, Fitze 2002) ja lämmastikurikkamatel muldadel  ka NO3-N ja NH4-N sisaldus 

(Saarsalmi jt 2012), mis võib olla tingitud tuhas olevast jääksüsnikust (Insam jt 2009) või 

siis orgaanilise aine mineralisatsiooni intensiivistumisest (Pietikäainen, Fritze 1995; Park jt 

2004).Taanis läbi viidud uuringust (Ingerslev jt 2014) selgus, et puutuhaga väetamine 

mõjutas ainult mulla pealmise kihi (0-horisont) keemilist koostist. Nabeela jt uuring (2015) 

näitas, et puutuha kasutamine muutis mulla keemilist koostist oluliselt (Tabel 4).  

 

Tabel 4.  Mulla keemiiline koostis erinevate tuha koguste juures (Nabeela jt. 2015) 

Element 

Lisatud tuha kogus (g) 1 kg mulla kohta 

0 1 10 25 50  100  

N 20,40 20,30 20,20 19,90 19,40 18,40 
K 53,00 53,00 53,00 53,10 53,20 53,40 
P 0,01 0,01 0,04 0,10 0,18 0,36 

Ca 2,00 2,05 2,53 3,32 4,64 7,27 
Mg 0,70 0,75 1,22 2,01 3,32 5,93 
Zn 3,08 3,18 4,09 5,60 8,12 13,52 
Cd 0,18 0,20 0,33 0,56 0,94 1,69 
Fe 5,09 5,40 8,22 12,92 20,75 36,44 
Ni 0,21 0,21 0,23 0,27 0,33 0,44 

 

Puutuha lisamisel jäid N ja K sisaldus mullas  eri koguste juures samadesse piiridesse. Ca, 

Mg, Zn ja Fe sisadus suurenes tuha koguste suurenedes märgatavalt. Taimedele ühe kõige 

toksilisema elemendi,  kaadmiumi sisaldus mullas suurenes 100 g tuha lisamisel ühele 
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kilogrammile mullale ligi kümne kordselt. Võrreldes kontrollvariandiga suurenes 

raskmetallide kogu sisaldus üle viie korra.  

Pikemaajalisem (paarist kuust mõne aastani) mõju on tuhal ainult K, Mg ja Ca sisaldusele, 

mis võrreldes paari esimese kuuga hiljem väheneb ( Saarsalmi jt 2005; Ring jt 2006) 

sõltudes seejuures  oluliselt kasutatud tuha normist. Suuremate tuhanormide korral kestab 

ka selle järelmõju kauem (Williams jt 1996; Raave 2015). Eestis läbi viidud põldkatses, 

kestis tuha järelmõju mulla happesusele variantides, mis said katse alguses tuhka 7,5 ja 10 t 

ha
-1

,  4 aastat. Variandis, mis sai tuhka 5 t ha
-1

, oli see üks aasta lühem. Mõju mulla 

KMehchlich3 sisaldusele püsis kõigis tuhavariantides mineraalväetise variandiga (iga aastane 

norm N80P25K100) samal tasemel 3 aastat ja kontrollvariandiga võrreldes katse lõpuni (s.o. 4 

aastat). Tuha mõju mulla PMehlich3 sisaldusele oli väike. Võrreldes mineraalväetist saanud 

variandiga oli PMehlich3 sisaldus mullas esimese aasta sügisel usutavalt suurem ainult 

variandis, kus kasutati tuha normi 10 t ha
-1

. Järgmisel aastal  sisaldused neis variantides 

võrdsustusid ja edaspidi oli see tuhaga väetatud variandis väiksem (Raave 2015). Metsas 

tehtud uuringud näitavad, et tuha järelmõju mulla  keemilistele omadustele (Moilanen jt 

2002, Saarsalmi jt 2012) ja C ja N tsüklit mõjutavatele mikroobsetele protsessidele, 

(Rosenberg jt 2010, Saarsalmi jt 2012) võib kesta aastakümneid.    

 

 

1.3.3. Mõju mulla reaktsioonile 

 

Mitmed uuringud on näidanud, et puutuha kasutamine tõstab mulla pH-d  ja vähendab 

liikuva alumiiniumi sisaldust happelistes muldades (Ohno 1992; Huang jt 1992; Muse 

Mitchell 1995). Tuhas leiduva Ca, Mg ja K hüdroksiidi ja karbonaatide 

neutraliseerimisvõimet loetakse tuha puhul üheks olulisemaks karakteristikuks(Vance 

1996). Kaheksateistkümne puutuha uuring näitas, et nende neutraliseerimisvõime oli 

keskmiselt 48,1 % CaCO3 neutraliseerimisvõimest(min 13,2 ja max 92,4%).  Eestis tehtud 

analoogsed uuringud andsid kuiva tuha puhul veidi kõrgema tulemuse , mille järgi oli 

puutuha neutraliseerimisvõime  60 - 80% CaCO3 neutraliseerimisvõimest (Järvan, Järvan 

2010; Raave 2015).  
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Uurimused on näidanud (Clapham, Zibilske 1992; Muse, Mitchell 1995), et puutuhk 

reageerib mullaga kiiremini kui lubi, mille tulemusel pH tõus on suurem, kuid seda ainult 

lühiajaliselt.  Seda seetõttu, et peamised happesuse neutraliseerijad(kaaliumoksiid, -

hüdroksiid ja –karbonaat) on hästi lahustuvad ja ei püsi kaua mullas (Ulery jt 1993). 

Ohno(1992)  uuringust selgus, et pH tõus on suurem muldadel, kus pH ja orgaanilise aine 

sisaldus on madalamad. 

Puutuha võime happesust neutraliseerida väheneb ajas (Ohno 1992). Seda seetõttu, et tuha 

koostises on kiiresti reageerivad fraktsioonid nagu oksiidid ja hüdroksiidid, mis 

reageerivad CO2 ja moodustavad karbonaadi, mille reaktsioon on väiksem. Samuti on 

puutuha reaktsiooni kiirus mullas mõjutatud osakeste suurusest. Tolmjas tuhk reageerib 

palju kiiremini kui granuleeritud tuhk (Vance 1996). 

 

Kui mullaanalüüside tulemusel selgub, et lubjatarve on suur ning lupjamiseks kasutatav 

materjal on puutuhk, siis soovitatav and tuhka kahes osas: sügisel künni ja kevadel 

mullaharimise alla. Vastasel korral on pH tõus liiga järsk ning puutuhast vabanevate 

toitainete kõrge kontsentratsioon võib kahjulikult mõjuda noortele taimede ja mulla 

mikrofloorale (Järvan, Järvan 2010), lisaks jaguneb tuhk sellisel juhul künnikihis 

ühtlasemalt. Kokkupuutel veega tekib väga leeliselise reaktsiooniga kaaliumhüdroksiid 

(KOH), mistõttu puutuha kasutamisel tuleb rakendada ettevaatusabinõusid. Vahetult enne 

külvi või taimede tärkamist ei tohiks puutuhaga lubjata, sest lühiajaliselt tekkiv tugevalt 

leeliseline keskkond võib pärssida taime arengut. Samuti ei ole soovitatav vahetult enne 

või pärast lupjamist põllul kasutada taimekaitsevahendeid (pestitsiide), sest tuhk võib neid 

absorbeerida ja nende  toimet vähendada(Järvan, Järvan 2010).Serafimova jt uuring (2010) 

näitas, et suurte  kulunormide kasutamisel oli puutuha mõju  taime kasvule kahjulik, sest 

mulla pH tõus on siis väga kiire ja mitte sobiv taime normaalseks kasvuks. Kasutades 

puutuhka, paraneb taime kasv ja  produktiivsus seni, kuni mulla pH püsib taimede 

jaoksoptimaalses vahemikus. 
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1.3.4. Puutuha mõju saagile 

 

Põld-ja kasvuhoonekatsed on näidanud,et andes tuhka normiga  kuni 50 t ha
-1

 suurendas 

see kuivainesaaki  kaeral (Avena sativa)(Clapham, Zibilske 1992;Krejsl, Scanlon1996), 

nisul (Triticum aestivum)(Clapham, Zibilske 1992;Huang jt 1992), oal (Phaseolus vulgaris 

L.) (Clapham, Zibilske 1992; Arshad jt 2012;Park jt 2012), odral, (Hordeum vulgare L.) 

(Arshad jt 2012)  ja lutsernil (Medicago sativa L.)(Meyers, Kopecky 1998 ), spinatil 

(S.oleracea L.)(Clapham. Zibilske 1992; Krejsl, Scanlon1996), rapsil (Brassica napus L.) 

(Arshad jt 2012), lutsernil (Medicago sativa L.) (Seekings 1989, viidatud Hérbert, Breton 

2009 põhjal). Samuti on leitud, et sellel on positiivne mõju odra tera-   ja rapsi 

seemnesaagile (Patterson jt 2004). Samas karjamaa raiheina puhul tuhk saaki ei 

suurendanud (Park jt 2012) nagu ka rohumaal, kus see laotati rohumaa pinnale (Hérbert, 

Breton 2009). Mitmed katsed näitavad, et fosfori, kaltsiumi, kaaliumi ja mageneesiumi 

sisaldus taimes on selgelt mõjutatud puutuha kasutamisest (Etiegni jt 1991a; 

Clapham,Zibiliske 1992; Vance 1996). Samas näitas Erich ja Ohno (1992b)katse maisiga , 

et selle kultuuri biomassis P sisaldus pärast puutuhaga väetamist ei suurenenud ning 

puutuhk on kindlasti vähem efektiivne võrreldes mineraalse fosforväetisega.Samuti 

märgitakse tuhaga väetamisel  Bo  ja Mn sisalduse suurenemist taime kudedes (Estes jt 

1995; Vigneux, Barnett 2001, viidatud Hérbert, Breton, 2009 põhjal).  

Võrreldes tavalise lubiväetisega annab puutuhaga väetamine suurema saagi tõusu. Seda on 

leitud nii maisi, nisu, kuid eriti liblikõieliste puhul, mille põhjuseks võib olla tavalise 

lubjaga tekkiv toitainete defitsiit mullas (Hérbert, Breton 2009).Eelkõige märgitakse 

puutuha positiivset mõju saagile happelisel mullal ning siis kui koos puutuhaga koos 

antakse N väetist ning tuha norm on vahemikus 12,5-25 t ha-1 (Patterson jt 2004; Arshad jt 

2012). See tulemus näitab, et kuna lämmastiku sisaldus on puutuhas minimaalne, siis 

tasakaalustatud väetamiseks on oluline kasutada puutuhaga koosN-väetist. Samas näitas 

Patterson jt uuring(2004), et lämmastiku puutuhale lisaks andmisest saadav efekt sõltub 

sordist ja aastast ning võrreldes väetamata variandiga võib puutuhk ka üksinda saaki 

usutavalt suurendada, kuid saagi kasv on siis märgatavalt väiksem  võrreldes sellega kui 

lisaks antakse ka N-väetist. Rapsi puhul märgitakse, et selle saagikasv võib tuleneda tuhas 

leiduvast boorist (Hérbert, Breton 2009). Tähtis faktor näib ka olevat kasvuperioodi ilm. 

Tuha mõju avaldub rohkem niisketel kui kuivakasvuperioodiga aastatel (Arshad jt 2012). 
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Puutuha mõju taimele näib sõltuvat oluliselt ka kasutatavast normist. Seda näitas Nabeela 

jt uuring (2015) millestselgus, et väikeste dooside juures ( 1-10 g/kg tuhka ) oli positiivne 

mõju kõikidele rapsi (B. napus )parameetritele, kuid suuremate koguste juures oli efekt 

vastupidine. Puutuha lisamisel alates 50 g/kg kohta vähenes idanevus märgatavalt ning 100 

g puhul oli idanevus juba alla 5 %. Madal idanevus pärast suuremate puutuha dooside 

lisamist on põhjustatud kiirenenud toitainete varu  lagunemisest seemne embrüos ( Ahmad 

jt 2012).Saadud tulemused ühtivad Meyersi ja Kopecky uuringu (1998) omadega, kus 

selgus, et  20 t/ha puutuha kulunormi juures suurenes odra ja lutserni mass, kuid suuremate 

normide juures toimus märgatav vähenemine. Suurte kulunormide rakendamisel  väheneb 

seemnetes veesisaldus, mille tagajärjel väheneb taimeraku siserõhk. Sellest tulenevalt on 

rakkudel vee kättesaadavus piiratud ning füsioloogilised protsessid ja taime kasv häiritud 

( Katerjijt 1997).  

Hindamaks keskkonnast tingitud muutusi, kasutatakse sageli fotosünteetilist pigmentide 

määramist taimes (Parekh jt 1990). Pakistanis läbi viidud uuringu (Nabeela jt 2015) 

tulemusel selgus, et madalad puutuha kogused suurendasid korofüll a ja b ning üldist 

karotinoidide sisaldust. Seda seetõttu, et tuhas sisalduv B ja Zn  avaldavad positiivset mõju 

taime klorofülli sisaldusele. Puutuhas sisalduvate toksiliste elementide tõttu 

fotosünteetiliste pigmentide sisaldus  ja klorofülli kontsentratsioon  suuremate 

kulunormide juures vähenes. 

Uurimuse (Nabeela jt 2015)  tulemuseset võib järeldada, et puutuha suuremad doosid 

suurendavad raskmetallide sisaldust taimes ning see võib olla tarbijatele ohtlik.  

 

Puutuha andmisel tuleks lähtuda agronoomilistest võtetest nagu mulla lubjatarbest ja 

viljakusest (toitainete sisaldus mullas). Sellisel juhul annab puutuhaga väetamine positiivse 

mõju saagile (Patterson jt 2004). Nende uurimistöö näitas , et kui igal aastal anda lisaks N-

väetist kestab ühekordse tuha annuse järelmõju saagile alla 4 aasta. Samas ei suurenenud 

ka pärast 25 tonni puutuha andmist mullas Cd sisaldus (Patterson jt  2004).Vigneux ja 

Barnett (2001 (viidatud Hérbert, Breton 2009 põhjal)) märgivad, et puutuhaga väetamine 

võib põhjustada K/(Ca+Mg) suhte suurenemist heintaimede lehtedes põldheina põllu 

väetamisel, mistõttu tuleks tuha kasutamisest loobuda muldadel, mis on rikkad K või 

vaesed Mg poolest.  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0981942815300462#bib2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0981942815300462#bib2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0981942815300462#bib31
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0981942815300462#bib51
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1.4. Granuleerimise mõju tuha omadustele 

 

Lisaks tolmja tuha kasutamisele on levinud ka tuhkade stabiliseerimine ehk tuhagraanulite 

või -pelletite valmistamine (Pärn jt 2010).Tuha granuleerimisel lisatakse tuhale segamise 

käigus vett ja sideainet (dolomiit). Edasi liigub tuhk läbi trumli, kus toimub osakeste 

suuruse määramine. Sellele järgneb tuha granuleerimine, pärast mida moodustunud 

graanulid kõvenevad. Protsessi käigus moodustuvad hüdroksiidid, mis omakorda 

karboniseeruvad (näiteks kaltsiumhüdroksiid muutub kaltsiumkarbonaadiks ehk 

kaltsiidiks) (CaO Ca(OH)2        CaCO3) (Korpijärvi, 2012). 

 

 

 

Joonis 1. Puutuha granuleerimise protsess (Svantesson jt 1998) 

 

 

Tuha füüsikalisel vormil on väga oluline tähtsus nii puutuha kasutamise, kuid ka selle 

väetusomaduste seisukohast.Granuleeritud puutuha kasutamine on näidanud, et seda on 

lihtsam transportida, laotada, selle osakeste suurus on suurem, pH on madalam, ning 

toiteelementide vabanemine on sealt tunduvalt aeglasem võrreldes lahtise tuhaga, mis 

vähendab liigse aluselisuse riski (Pitman 2006; Väätäinen jt 2011; Korpijärvi 2012). 

Katsed (Steenari jt 1998) on näidanud, et enamike toitainete vabanemine puutuhast sõltub 

osakeste suurusest. Kaaliumi vabanes märgatavalt vähem suurematest tuha osakestest( 2,8-

8 mm) võrreldes väiksemate osakestega. See näitab, et  puutuha granuleerimine on üheks 

heaks võimaluseks, kuidas muuta toitainete vabanemine tuhast stabiilseks. Granuleeritud 

tuhk käitub mullas kui aeglaselt toitaineid vabastav väetis ja seetõttu saavad taimed sellest 

kasu pikema aja jooksul. Võrreldes tolmja tuhaga on pH-tõus granuleeritud puutuha puhul 

minimaalne (Klemedtsson jt 2010). Liimatainen jt (2014) uurimustöös selgus, et 
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granuleeritud  puutuhk ei mõjutanud märkimisväärselt mulla pH-d,  kuid suurenes ioonide 

kontsentratsioon, millel on potentsiaali vähendada dilämmastikoksiidide (N2O) 

produktsiooni. 

Rootsis läbiviidud uuring (Holmberg jt. 2000) näitas S, Cl, Na ja K kiiremat vabanemist 

graanulitest võrreldes tolmja tuhaga. Metsa mullale laotades, oli 7 kuu jooksul  kõige 

kergemini lahustuv  väävel ja kloor  (~90%), samutikaalium ja naatrium (~60%). P, Mn, Ni 

ja Cd vabanemine jäi vahemikku 11...20%. Ca ja Mg graanulitest vabanemine oli 7 kuuse 

katse jooksul kõige aeglasem ning ei ületanud 5%. 

Graanulites olevad tuha komponendid lahustuvad ja leostuvad mullas esimesena. Siduvad 

ained (dolomiit) vabanevad graanulitest vastupidiselt väga aeglaselt (Holmberg jt 2000). 
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2. UURIMISTÖÖ METOODIKA 
 

Katse rajatikolonnlüsimeetritele 7. detsembri 2015 aastal ja lõpetati 28. jaanuaril 2016. 

Katse kestis kokku 54 päeva.Ühe lüsimeetripindala oli 0,00866 m
2
 ja sügavus 1m. 

Lüsimeetri alumine osa oli 0,75cm  ulatuses täidetud kuiva ehitusliivaga (tera läbimõõt 0-

0,8mm)ja ülemine 22 cm osa Põlva maakonnast, Ahjalt toodud kahkja saviliivmullaga 

(LP). Lüsimeetri ülemine osa oli ülemisest servast mõõdetuna 3 cm ulatuses tühi, et hoida 

ära vee ja mulla lüsimeetrist väljavoolamist. Katse mulla agrokeemilised näitajad vahetult 

enne väetisete mulda segamist olid järgmised: pH 7,42; P 4,45 mg 100g; K 18,83; Ca 

878,3 mg 100g; Mg145,6 mg 100g.  

Katses oli neli väetusvarianti: kontroll, mineraalväetis, tolmjas tuhk ja granuleeritud tuhk. 

Variandid olid 9-s korduses. Toitainete sisaldust vees, mullas ja biomassis analüüsiti 4 

korduselt. Mineraalväetist anti normiga P25K100 kg ha
-1

. Väetisena kasutati superfosfaati ja 

kaaliumkloriidi. Mõlemat tuhka anti koguses, mis vastas mineraalväetisega antud K 

normile. Selleks määrati mõlemast tuhast AL meetodil taimele omastatava K sisaldus. 

Pärast taimede tärkamist said kõik variandid, kaasaarvatud kontrollvariant, N väetist 

normiga 80 kg ha
-1

. Väetisena kasutati ammooniumnitraati. Lüsimeetrisse lisatud 

väetisekogused on toodud tabelis 5. 

 

Tabel 5. Katses antavad mineraalväetise ja tuha kogused  

Variant Väetise kogus, g 

N KCl Superfosfaat Tuhk 

(tolmjas) 

Tuhk 

granuleeritud 

Kontroll  0,2 x x x x 

Mineraalväetis  

N80P25K100 

0,2 0,18 0,35 x x 

Tuhk tolmjas 0,2 x x 3,72 x 

Tuhk granuleeritud 0,2 x x x 3,72 
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Katse korraldus. Katse toimus EMÜ, taimkasvatuse ja rohumaaviljeluse osakonna 

kasvuruumis. Esmalt täideti lüsimeetrite alumine osa (75 cm) kuiva ehitusliivaga. Seejärel 

niisutati liiva destilleeritud veega tilkastmise teelkuni väliveemahutavuseni (lüsimeetrisse 

lisatud veekogus võrdus väljanõrgunud veekogusega). Pärast seda lisati igasse 

lüsimeetrisse 2,2 kg kuiva mulda.  Enne mullaga  täitmist asetati liivkihi ja mulla vahele 

geotekstiilist ketas, et vältida juurte tungimist liivakihti. Sarnaselt liivaga niisutati mulda 

kuni väliveemahutavuseni, mille järelvõeti kõigist lüsimeetritest mullapuuriga läbi kogu 

mullakihi proov, et fikseerida mulla täpsed parameetrid katse alguses. Seejärel segati 

mulda mineraalne PK väetis, tolmjas tuhk või granuleeritud tuhk ja lasti mulla pH-l 12 

päeva kestel stabiliseeruda. Sellel perioodil niisutati mulda destilleeritud veega 2 korda 

nädalas, normiga 125 ml lüsimeeter
-1

. Kaksteist päeva hiljem külvati kõigile lüsimeetritele 

4 varajase odra (Hordeumvulgare L.) sort ’Elmer’ seemet. Pärast taimede tärkamist külvati 

kõigile katsevariantidele mineraalne N-väetis. 

Katse esimesel perioodil kasteti lüsimeetreid 2 korda nädalas. Alates jaanuarist tehti 

nädalas 3 kastmist. Ühekordne destveeannus oli 125 ml lüsimeeter
-1

.  

Õhutemperatuur oli katse toimumise ajal ruumis 17°C ja õhuniiskus 80%. Valgusrežiimiks 

oli esimesel 20 päeval 13h valget ja 11 h pimedat aega. Edaspidi suurendati iga kahe 

nädala järel  valge ja lühendati vastavalt pimeda aja kestvust 45minut.  

Selgitamaks katses võrreldud mineraalse PK, tolmjatuha ja granuleeritud tuha mõju mulla 

pH-le viidi läbi eraldi katse. Selleks täideti katsenõud, mis oma kujult ja suuruselt olid 

samasugused nagu lüsimeetrite mullaga täidetud osa, sama koguse mullaga, mis 

lüsimeetrites ja kasteti kuni väliveemahutavuseni. Seejärel segati mulda sama palju väetist 

nagu lüsimeetrites. Mulla pH mõõtmised KCl lahuses  toimusid iga 2-3 päeva järel. 

Esimene kord mõõdeti mulla pH-d 2 päeva pärast väetiste  mulda segamist. 
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Mõõtmised  

Nõrgvee kogus. Katse jooksul läbi lüsimeetri nõrgunud vesi koguti kokku hoiupudelisse, 

mida hoiti külmkambris +5°C juures. Iga lüsimeetri jaoks oli eraldi hoiupudel. Katse lõpus 

mõõdeti pudelites olevat veehulka mensuuriga.  

SPAD näit. SPAD näitu mõõdeti seadmega SPAD 502 Plus lipulehe tipust katseperioodi 

kestel üks kord. Ühel lüsimeetril võeti SPAD näit 4-lt taimelt.  

Generatiiv ja vegetatiivvõrsete arvu määrati igal lüsimeetril kaste lõpus loendamise teel.  

Mulla P, K, Mg ja Ca sisaldust analüüsiti katse alguses ja lõpus võetud mullaproovidest 

ammoonium-laktaatmeetodil pH 3,7 juures  (Egner jt1960) 

Mulla pH-d hinnati elektroonilise pH/EC meetriga. 

Taimse biomassi P; K, Mg ja Ca sisalduse määramiseks toimus esmalt biomassi 

märgtuhastamine väävelhappes, mille järel määrati saadud lahuses mikroplasma 

aatomemissioon spektromeetril (MP-AES 4100) elementide sisaldus  

N sisaldust leovees määrati CNS elemement analüsaatoril (ELEMENTAR, Hanau, 

Germany). 

P , K ja  Mg sisaldust leovees määrati mikroplasma aatomemissioon spektromeeteril, MP-

AES 4100. 

Arvutused: Toiteelementide koguse leidmiseks korrutati selle sisaldus õhukuiva saagiga. 

Leostunud elemendi koguse leidmiseks korrutati sisaldus leovees läbi leovee kogusega. 
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3.0. UURMISTÖÖ TULEMUSED 

 

3.1. Tuha mõju mulla reaktsioonile 

 

Võrreldes kontrollvariandiga mõjutas mulla pH-d kõige rohkem tolmjas tuhk. Juba 2 päeva 

pärast tuha segamist mulda erines pH nendes variantides 0,6 ühikut. Tolmja tuha variandis 

jätkus pH kasv kuni 5. päevani, mil see oli kontrollvariandiga võrreldes 0,7 ühikut kõrgem. 

Edasi pH vähenes ja stabiliseerus 7,3-7,5 ühiku juures, mis oli kontrollvariandiga võrreldes 

0,2 - 0,4 ühikut kõrgem näit. Katse lõpus oli mulla pH tolmja tuha variandis teiste 

variantidega võrreldes usutavalt kõrgem (P<0,05) 

Granuleeritud tuha mõju mulla reaktsioonile oli tolmja tuhaga võrreldes oluliselt väiksem. 

Keskmiselt erines selle variandi mulla pH kontrollvariandi omast ainult 0,1 ühikut. 

Granuleeritud tuha variandis ei esinenud katse alguses järsku mulla pH tõusu, nagu see 

toimus tolmja tuhaga väetades.  

Mineraalväetise variandis püsis mulla pH kogu katse vältel ligilähedane kontrollvariandi 

omale. Võrreldes mulla pHga katse alguses, kontroll ja mineraalväetise variandis katse 

kestel mulla pH vähenes  ja mõlemas tuhavariandis suurenes ( joonis 2; tabel 6). 
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Joonis 2.Väetiste mõju mulla reaktsioonile (keskmine ±standardviga) 

 

Tabel 6. Mulla reaktsiooni ja toitainete sisalduse muutus katsevariantides  võrreldes katse 

algusega (mg 100 g mullas) 

Variant pHKCl Stand. P Stand. K Stand. Ca Stand. Mg Stand. 

viga  viga  viga  viga  viga  

Kontroll -0,01
a1 ±0,01 0,52

a ±0,24 -6,65
a ±0,40 50,82

ab ±19,66 7,84
a ±2,48 

Mineraal-

väetis -0,04
a ±0,02 1,06

a ±0,22 -3,58
b ±0,51 21,77

a ±28,53 10,05
a ±3,34 

Tolmjas tuhk 
0,11

b ±0,01 1,86
b ±0,26 -1,78

c ±0,59 111,21
b ±21,00 13,74

a ±1,66 

Granuleeritud 

tuhk 0,01
a ±0,06 0,43

a ±0,29 -2,60
bc ±0,45 50,78

ab ±9,73 12,03
a ±2,88 

1
 Veerus erinevate tähtega tähistatud tulemused on usutavalt  erinevad 

 

3.2. Väetiste mõju mulla toitainetesisaldusele 

 

Väetiste mõju  mulla toitainete sisaldusele on kirjeldab tabel 7. Fosfori ja kaaliumi sisaldus 

oli katsevariantide mullas katse lõppedes usutavalt erinev (P< 0,05). Mõlemat elementi oli 

kõige rohkem  tolmja tuha variandis. Fosfori sisalduse poolest erines tolmja tuha variant 

kõigist teistest katses olnud väetusvariantidest (P<0,05). Kolmes ülejäänud väetusvariandis 
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P sisaldus statistiliselt olulisel määral ei erinenud. Kaaliumi sisaldus oli tolmja tuha ja 

granuleeritud tuha variandis sarnane (P> 0,05) kuid võrreldes mineraalväetise variandiga 

oli see tolmja tuha variandis usutavalt kõrgem (P<0,05). Teistega võrreldes  oli K sisaldus  

madalam kontrollvariandis (P< 0,05). Mulla Ca sisaldus samuti kõige suurem tolmja tuha 

variandi mullas kuid usutavalt erines see ainult võrreldes mineraalväetist saanud variandiga 

Mg sisaldust katses kasutatud väetised statistiliselt olulisel määral ei mõjutanud.  

 

Tabel 7. Mulla toitainete sisaldus katse lõpus (mg 100 g mullas) 

Variant pHKCl Stand. P Stand. K Stand. Ca Stand. Mg Stand. 

viga  viga  viga  viga  viga  

Kontroll 7,41 ±0,01 5,0
b ±0,24 12,2

c ±0,40 929,1
ab ±19,66 153,5

a ±2,48 

Mineraalväetis 7,38 ±0,02 5,5
b ±0,22 15,3

b ±0,51 900,1
b ±28,53 155,7

a ±3,34 

Tolmjas tuhk 7,53 ±0,01 6,3
a ±0,26 17,1

a ±0,59 989,5
a ±20,99 159,4

a ±1,66 

Granuleeritud 

tuhk 
7,43 ±0,06 4,9

b ±0,29 16,2
ab ±0,45 929,1

ab ±9,73 157,6
a ±2,88 

 

Võrreldes katse algusega oli selle lõpus kõigi katsevariantide mullas P , Ca ja Mg sisaldus 

suurem ja  K sisaldus väiksem (tabel 6). Muutuse ulatus erines katsevariantidel P, Ca ja 

eriti K osas oluliselt ( P< 0,05). P sisaldus kasvas teistega võrreldes kõige rohkem tolmja 

tuha variandis (P<0,05). Ca sisalduse muutuse poolest eristus teistest mineraalväetise 

variant, kus oli kasv teistega võrreldes väiksem (P<0,05). Kõige rohkem sõltus väetamisest 

ja kasutatud väetisest K sisaldus, mis oli katse jooksul vähenenud kõigis katsevariantides. 

Muutus oli kõige suurem kontroll ja väiksem tolmja tuha variandis. Mg sisalduse muutus 

väetamisest ja  kasutatud väetisest ei sõltunud (P> 0,05),  kuidsee oli kõige väiksem 

kontrollvariandis. 

 

3.3. Väetise mõju varajase odra SPAD näidule, võrsete arvule, biomassi 

saagile ja biomassi P, K, Ca, Mg sisaldusele 

 

Võrsete arv. Katse kestis kokku 52 päeva. Selle aja jooksul kasvasid taimed jõudsalt ning 

kõikidel variantidel moodustusid viljapead. Meie tulemused näitasid, et generatiiv- ja 
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vegetatiivvõrsete moodustumine ei sõltunud katses kasutatud väetisest (P> 0,05), kuid võis 

märgata, et generatiivvõrseid oli teistega võrreldes veidi rohkem (P> 0,05) mineraalväetise 

ja vegetatiivvõrseid kontrollvariandis (tabel 8). 

SPAD näit ehk klorofülli sisaldus erinevatel katsevariantidel kasvanud teraviljadel ei 

erinenud (P> 0,05).  

Õhukuivsaak. Õhukuiv maapealse biomassi saak oli katse variantidel sarnane (P> 0,05), 

kuid võrreldes granuleeritud tuha ja kontrollvariandiga oli see veidi suurem 

mineraalväetise ja tolmja tuha variandis ( tabel 8 ). Esimesel neljal kordusel, millelt 

kogutud biomassi, mulla ja veeproove keemiliselt analüüsiti olid saagid vastavalt 6,77 g 

lüs
-1

  kontroll ja mineraalväetise variant, 6,74 g lüs
-1

  tolmja tuha variant ja 5,18 g lüs
-1

   

granuleeritud tuha variant. 

 

Tabel 8. Varajase odra SPAD näit, võrsete arv ja õhukuivsaak  

Parameeter Variant 
Mõõtmiste 

arv, n 
Keskmine 

väärtus 

Keskmise 

väärtuse 

standartviga 

Generatiivvõrsete 

arv, tk lüs
-1 

Kontroll 9 3,7 ±0,23 
Mineraalväetis 9 4,1 ±0,11 
Tolmjas tuhk 9 3,8 ±0,15 
Granuleeritud 

tuhk 
9 3,8 ±0,28 

Vegetatiivvõrsete 

arv, tk lüs
-1 

Kontroll 9 4,1 ±0,48 
Mineraalväetis 9 3,5 ±0,41 
Tolmjas tuhk 9 3,5 ±0,65 
Granuleeritud 

tuhk 
9 3,1 ±0,56 

SPAD näit Kontroll 9 43,6 ±1,22 
Mineraalväetis 9 42,3 ±1,06 
Tolmjas tuhk 9 41,4 ±1,26 
Granuleeritud 

tuhk 
9 41,9 ±1,00 

Õhukuivsaak, g 

lüs
-1 

Kontroll 9 5,87 ±0,35 
Mineraalväetis 9 6,13 ±0,52 
Tolmjas tuhk 9 6,09 ±0,57 
Granuleeritud 

tuhk 
9 5,11 ±0,18 
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3.4. Väetise mõju P, K, Ca ja Mg sisaldusele  biomassis 

 

Väetiste mõju biomassi P, K, Ca ja Mg sisaldusele oli sarnane (P> 0,05),  kuid võis 

märgata, et K sisaldus oli teistega võrreldes veidi suurem mineraalväetise variandis 

kasvanud varajase odra biomassis. Ca sisaldus oli mõlemas tuha variandis veidi väiksem 

võrreldes nii mineraalväetise kui ka kontrollvariandiga (tabel 9). 

Tabel 9. Väetise mõju  varajase odra biomassi toitainete sisaldusele  

Variant P,% Stand. K,% Stand. Ca,% Stand. Mg, % Stand. 

viga
1 viga  viga  viga  

Kontroll 0,2 ±0,02 1,62 ±0,05 0,57 ±0,05 0,29 ±0,03 

Mineraalväetis 0,2 ±0,02 2,08 ±0,18 0,58 ±0,05 0,27 ±0,02 

Tolmjas tuhk 0,2 ±0,03 1,89 ±0,23 0,52 ±0,08 0,27 ±0,02 

Granuleeritud tuhk 0,2 ±0,01 1,81 ±0,16 0,52 ±0,07 0,25 ±0,01 

1
Standardviga 

Biomassis seotud kaaliumi, kaltsiumi ja magneesiumi kogused (tabel 10) väetamisest  ja 

kasutatud väetisest ei sõltunud (P> 0,05). Fosfori kogus oli teistega võrreldes väiksem 

granuleeritud tuha variandis (P<0,05). Ca ja Mg kogused olid tolmja ja granuleeritud tuha 

variandi biomassis veidi (P> 0,05) väiksemad nii  kontrollvariandi kui ka mineraalväetise 

variandiga võrreldes. 

 

Tabel 10. Varajase odra  biomassis seotud toitainete kogus (g lüs.
-1

) 

Variant P  Stand. K  Stand. Ca Stand. Mg Stand. 

viga  viga viga  viga  

Kontroll 1,4
a1 ±0,06 11

 a ±0,68 3,9
 a ±0,39 1,99

 a ±0,29 

Mineraalväetis 1,4
ab ±0,08 13,5

 a ±1,13 3,88
 a ±0,63 1,81

 a ±0,21 

Tolmjas tuhk 1,5
a ±0,11 12,3

 a ±1,94 3,26
 a ±0,25 1,73

 a ±0,21 

Granuleeritud tuhk 1,2
b ±0,05 9,29

 a ±0,53 2,68
 a ±0,26 1,3

 a ±0,06 

1
Veerus erinevate tähtega tähistatud tulemused on usutavalt  erinevad 
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Tabelis 11 on esitatud väetist saanud variantide biomassis seotud P, K, Ca, Mg koguse 

erinevus võrreldes kontrollvariandiga ehk ülevaade, kui palju omastasid taimed toitaineid 

väetisest. Kõige rohkem omastasid taimed fosforit tolmja tuha variandis. Mineraalväetise-

ja granuleeritud tuha variandis oli biomassis seotud fosfori kogus  kontrollvariandiga 

võrreldes väiksem. Kaaliumit omastasid taimed kõige rohkem mineraalväetisest. 

Granuleeritud tuha variandis oli K kogus biomassis väiksem kui kontrollvariandis. Ca ja 

Mg kogus olid kõigis väetist saanud variantides kontrollvariandiga võrreldes väiksem.  

 

Tabel 11. Väetatud variantides varajase odra   biomassis seotud P, K, Ca ja Mg  koguse 

erinevus (g lüs.
-1

) võrreldes kontrollvariandiga 

Variant P Stand. K Stand. Ca Stand. Mg Stand. 

viga viga viga viga 

Mineraalväetis -0,02
ab1 ±0,12 2,55

a ±0,79 -0,01
a ±0,41 -0,17

a ±0,17 

Tolmjas tuhk 0,09
b ±0,09 1,28

a ±2,36 -0,64
a ±0,32 -0,25

a ±0,40 

Granuleeritud 

tuhk 
-0,25

a
 ±0,07 -1,68

a
 ±0,97 -1,22

a
 ±0,45 -0,68

a
 ±0,33 

1
Veerus erinevate tähtega tähistatud tulemused on usutavalt  erinevad 

 

 

3.5. Väetamise mõju lüsimeetrit läbinõrgunud vee kogusele, selle pH-le ja 

P, K ja Mg sisaldusele ning leostunud P, K ja Mg kogusele. 

 

Lüsimeetrist läbinõrgunud vee kogus, katses võrreldud variantidelstatistiliselt olulisel 

määral ei erinenud(P> 0,05), kuid oli teistega võrreldes veidi väiksem tolmja tuhaga 

väetatud variandis.NõrgveepH  ning K ja Mg sisaldus leovees katsevarintidel ei 

erinenud(P> 0,05) (Tabel 12). Nõrgevee fosforisisaldusoli kõigis variantides allpool 

analüsaatori tundlikkuse piiri.  
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Tabel 12. Lüsimeetrist läbi nõrgunud vee kogus (ml) ja  pH 

Parameeter Variant Mõõtmiste 

arv, n 
Keskmine 

väärtus 
Keskmise 

väärtuse 

standartviga 
Lüsimeetrist 

läbinõrgunud 

vee kogus, 

ml 

Kontroll 9 407,8 ±8,58 
Mineraalväetis 9 419,2 ±13,89 
Tolmjas tuhk 9 389,2 ±19,88 
Granuleeritud 

tuhk 
9 429,3 ±12,07 

NõrgveepH Kontroll 9 7,76 ±0,035 

Mineraalväetis 9 7,77  ±0,035 

 Tolmjas tuhk 9 7,72 ±0,029 
Granuleeritud 

tuhk 
9 7,75 ±0,034 

 

Mõlema tuha variandi kaaliumi ja magneesiumi sisaldus nõrgvees oli mõnevõrra suurem 

võrreldes kontroll-ja mineraalväetise variandiga (tabel 13).  

Tabel 13. K ja Mg sisaldus nõrgvees 
1
 

Variant K 

sisaldus 

leovees, 

mg L
-1 

Keskmise 

väärtuse 

standart-

viga 

Mg 

sisaldus 

leovees, 

mg L
-1 

Keskmise 

väärtuse 

standart-

viga 
Kontroll 16,46 ±1,04 20,62 ±1,37 

Mineraalväetis 15,82 ±0,73 19,76 ±0,98 

Tolmjas tuhk 17,22 ±0,67 20,7 ±0,99 

Granuleeritud tuhk 18,02 ±1,10 19,97 ±0,67 
1
Sisaldused on määratud igal variandil ainult nelja esimese korduse leovees 

Leostunud K ja Mg kogus oli granuleeritud tuha variandis (tabel 14 ) suurem kui tolmja 

tuha variandis.  

Tabel 14. leostunud K ja Mg kogus
1
 

Variant Leostunud 

K kogus, 

mg 

 

Keskmise 

väärtuse 

standart- 

viga 

Leostunud 

Mg 

kogus,mg 

 

Keskmise 

väärtuse 

standart- 

viga 

Kontroll 6,63
ab ±0,20 8,31

ab
 ±0,33 

Mineraalväetis 6,25
a ±0,29 7,79

ab ±0,25 

Tolmjas tuhk 6,17
a ±0,68 7,33

a ±0,59 

Granuleeritud 

tuhk 
8,04

b ±0,66 8,87
b ±0,34 

1
Leostunud kogused on  leitud  variandil ainult neljal esimesel kordusel 
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4.0. ARUTELU 
 

4.1. Tolmja ja granuleeritud tuha mõju mullale 

 

Enamikel juhtudel on väetamiskatsed tuhkadega näidanud, et väetamise tagajärjel 

happelise mulla reaktsioon muutub neutraalsuse suunas (Pärn jt 2010). Meie tulemused, 

mis saadi nõrgalt leelise rektsiooniga mulda tuhaga väetades, näitasid, et tolmja ja 

granuleeritud tuha mõju oli  mullarektsioonile  erinev. Mõju oli  suurem tolmjal tuhal, 

millega väetamise järel toimusid mulla reaktsioonis märgatavad muutused kohe selle 

mulda segamise järel. Varasemalt on leitud, et suure leeliselisuse tõttu, põhjustab tolmjas 

puutuhk  väetamisel järsemaid muutusi mulla pHs kui  põlevkivituhk (Järvan, Järvan, 

2010). Samas on mulla pH tõus puutuhaga lupjamisel  küll kiirem kui näiteks lubja 

kasutamisel,  kuid mõju kestab lühemat aega (Clapman, Zibilske 1992, Järvan, Järvan, 

2010). Selle põhjuseks on, et mullas tekkivad Na ja K  oksiid, hüdroksiid ja karbonaat on 

vees hästi lahustavad ja pestakse mullast välja (Ulery jt 1993). Meie katses suurenes tolmja 

puutuhaga väetamisel normiga 0,2 g tuhka 1 kg mulla kohta, mulla pH segamise järel 5 

päeva jooksul, mille järel see langes ja stabiliseerus  kontrollvariandiga võrreldes 0,2 - 0,4 

ühikut kõrgemal tasemel. 

 

Järsku muutust mulla pH-s põhjustas ainult tolmjas puutuhk. Granuleeritud tuha mõju 

mulla reaktsioonile oli usutavalt väiksem, mis on kooskõlas paljude varasemate uuringute 

tulemustega (Vance 1996; Egnell jt 1998; Eriksson 1998b; Nohrstedt 2001,Vesterinen 

2003. Samuti on leitud, et mõnikord võib granuleeritud puutuha mõju mulla reaktsioonile 

üldse  puududa (Huotari jt 2015). Selle põhjuseks arvatakse olevat granuleeritud tuha 

väiksemat lahustuvust (Nieminenjt 2005) ja osakeste suuremat suurust (Eriksson 1998a), 

mistõttu on tuha kontaktpind mulla osakestega väiksem. Taanis tehtud uuring näitas, et 7 

aastaga vähenes mullas tuhagraanulite mass ainult 20% (Callesen jt 2007) ning graanulite 

lagunemine oli kahes erineva pH ja toitainete sisaldusega mullas sarnane. Meie katse 
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lõppedes oli mulla pH granuleeritud tuha varianadis ligilähedane kontrollvariandi omale ja 

0,1 ühikut väiksem tolmja tuha variandi omast.  

 

4.2. Tolmja-ja granuleeritud tuha mõju mulla toitainete sisaldusele 

 

Varasemalt on leitud, et tuhaga väetamise järel suureneb mullas Ca, Mg ja K  sisaldus 

(Eriksson jt 1998; Saarsalmi jt 2001, 2005). Meie katse tulemused on varasemate 

uurimistööde tulemustega kooskõlas K osas, mis oli mõlemas tuha variandis võrreldes 

kontrollvariandiga ning tolmja tuha variandis ka võrreldes mineraalväetise variandiga, 

usutavalt suurem. Ilmselt on selleks põhjuseks asjaolu, et K on tuhast kergesti vabanev 

element (Nieminen jt 2014) ning katses arvutati  tuhanorm KAL sisalduse alusel. Suurem K 

sisaldus  mõlema tuha variandi mullas, võrreldes mineraalväetise variandiga, osutab 

võimalusele,et omastatava K sisalduse määramiseks kasutatud AL meetod, andis 

tegelikkusega võrreldes veidi väiksema tulemuse, mistõttu viidi tuhaga Kmulda rohkem 

kui seda anti mineraalväetisega. Samuti näitavad meie tulemused, et K vabanemine 

granuleeritud tuhast oli ainult veidi väiksem tolmja tuhagavõrreldes. Varasemalt on leitud, 

et graanulitest vabaneb  7 kuu jooksul mulda ligikaudu 60 % seal olevast  kaaliumist ( 

Holmberg jt 2000). 

 

Tuhas  leiduva P omastavuse kohta on seniste uuringute tulemused lahknevad. On 

tulemusi, mis näitavad, et pärast tuhaga väetamist on omastatava P sisaldus mullas 

suurenenud  (Arshad jt 2012),   tuhk ei ole omastatava P sisaldust mullas  mõjutanud 

(Augusto jt 2008)  ja tuhas olevast fosforist on hästi lahustuv alla 1% (Ohno 1992, 

Nieminen jt 2007). Meie tulemused näitasid, et katse lõppedes oli P sisaldus  teistega 

võrreldes oluliselt  suurem tolmja tuha variandis. Põhjused, miks tolmja tuhaga väetamine 

suurendas selles katses omastatava P sisaldust mullas ei ole selged. Varasemast on teada, et 

fosfori väike lahustuvus on tingitud sellest, et see element on tuhas mineraalide nagu 

apatiit ja  raua ning alumiiniumi oksiidi koosseisus, mille lahustuvus on väike (Augusto jt  

2008). Samas näitas Nurmesniemi jt (2012) uurimistöö, et neid mineraale ei ole mitte igas 

puutuhas. P liikuvus sõltub ka  mulla pHst (Pitman  2006), mis antud katses oli selleks 

optimaalne.  
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Mitmed  varem  tehtud uuringud on näidanud, et puutuha granuleerimine vähendab 

toitainete lahustuvust (Nieminen jt 2007; Steenari jt 1998). Meie katse tulemused näitasid, 

et tolmja ja granuleeritud tuha variandi muld erines katse lõpus kõige rohkem omastava Ca  

ja P sisalduse poolet. Omastatava Mg sisaldus oli nende variantide mullas peaaegu võrdne.  

4.3. Toitainete omastamine tuhast taime poolt 

 

Meie katses kasutatud varajase odra  biomassis seotud kaaliumi,  kaltsiumi ja magneesiumi 

kogused ei sõltunud kasutatud väetistest. Varasemalt on uurimusi läbi viies leitud, et 

taimede kasv on mõjutatud puutuhas sisalduvatest toitainetest (Clapham, Zibilske 1992; 

Erich, Ohno 1992b; Muse, Mitchell 1995) ja puutuhaga väetamine mõjutab  K, Ca ja Mg 

sisaldust biomassis (Etiegni jt 1991a; Clapham, Zibiliske 1992; Vance 1996). Enamasti  

märgitakse, et väetamise järel suureneb taimedes K ja Ca sisaldus, sest need elemendid on 

tuhast taimedele kergesti omastatavad (Ohno, Erich 1990; Erich, Ohno1992b). Samad 

autorid on arvamusel, et puutuhast  K omastamine on sarnane mineraalse väetise K 

omastamisle. 

 

Tuhaga väetamine mõjutab üheaegselt nii mulla reaktsiooni kui toitainete sisaldust. 

Toitainete liikuvus mullas ja sellest olenev omastatavus taimele on mõjutatud mulla pH-st 

ja enamiku makroelementide puhul on see suurim nõrgalt happelise kuni neutraalse 

reaktsiooniga mullas. Käesolevas katses kasutatud muld oli nõrgalt leeliselise 

reaktsiooniga, mistõttu toitainete omastatavus mulla pH tõustes siin enam ei paranenud, 

küll võis  aga halveneda. Varasemates katsetes märgitakse tuha positiivset mõju saagile 

eelkõige happelisel mullal (Patterson jt 2004; Arshad jt  2012). Samuti on leitud, et kui  

mineraalainete sisaldus on mullas kõrge, siis tuhaga mulda juurde viidud toitained taimedel 

toitainete omastamist enam ei suurenda (Füzesi jt (2015). Arvatavasti oli ka antud katses  

põhjusteks, miks tuhk saagi toitainete sisaldust ei mõjutanud katsemulla nõrgalt leeliseline 

reaktsioon ja mulla kõrge toitainete sisaldus. Viimane võimaldas taimel vajalikul määral 

toitaineid omastada ka väetamata mullast. Meie tulemused näitasid veel, et väetiste mõju 

biomassis seotud toitainete kogustele oli väga erinev. Võrreldes kontrollvariandiga 

suurendas tolmja tuhaga väetamine ainult P ja K kogust biomassis. Granuleeritud tuha 

variandist oli kõigi nelja uuritud makroelemendi sisaldus väiksem kui  kontrollvariandis ja 

mineraalväetis mõjus positiivselt ainult K sidumisele. Granuleeritud tuha variandis oli 
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biomassis seotud väiksem toitainete kogus tingitud peamiselt biomassi väiksemast saagist. 

Teiste variantide puhul ei ole põhjused selged. Tulemustega läbiviidud 

korrelatsioonanalüüs (tulemused ei ole esitatud) näitas, et  Ca sisaldus biomassis oli 

negatiivses korrelatsioonis mulla Mg sisaldusega.  

 

4.4. Toitainete leostumine 

 

Eelnevalt on leitud, vahetult pärast väetamist suurenenud K sisaldus suurendab ka kaaliumi 

leostumist põhjavette, samas kui P ja raskmetallide leostumine on minimaalne(Tulonen jt  

2003; Piirainen, Domisch 2004).See on põhjendatav sellega, et kaaliumit vabaneb tuhast 

kõige rohkem ja muld seob seda elementi vähe, mistõttu see allub kergesti leostumisele. 

Meie tulemused näitasid, et P vabanes leovette väga vähe.  K sisaldus leovees oli mõlemas 

tuha variandis veidi suurem kui kontroll- ja mineraalväetise variandis, kuid leostunud K 

kogus erines teistega võrreldes ainult granuleeritud tuha variandis. Sisalduse kõrval 

mõjutas K leostumist leovee kogus, mis oli granuleeritud tuha variandis teistega võrreldes 

veidi suurem. Seejuures oli suurim erinevus võrreldes tolmja tuha variandiga. Tolmja ja 

granuleeritud tuha variant erinesid usutavalt ka leostunud Mg koguse poolest, mida 

samutileostus granuleeritud tuha variandist rohkem. Seejuures oli Mg sisaldus 

granuleeritud tuha variandi leovees veidi väiksem kui tolmja tuha omas. Leovee kogus 

sõltub oluliselt biomassi saagist ning väheneb saagi suurenedes (Tampere jt 2014). 

Käesolevas katses oli granuleeritud tuha variandi saak esimesel neljal kordusel teistega 

võrreldes veidi väiksem, mis oli ilmselt üheks põhjuseks, miks seal nõrgus vett läbi mulla 

rohkem. Varasemates  uuringutes on ka leitud, et tolmja tuhaga väetamine võib ummistada 

mulla poore ja suurendada mulla veemahutavust (Chirenje ja Ma, 2002. Park et al., 2012), 

millel on samuti negatiivne mõju nõrgvee kogusele. Callesen jt (2007) jõudsid oma 

uurimuses järelduseni, et granuleeritud puutuha kasutamine on leostumise seisukohalt 

metsas väiksema riskiga kui tolmja tuhaga väetamine, pidades selle põhjuseks toitainete 

aeglasemat vabanemist granuleeritud tuhast. Meie tulemused seda ei kinnitanud ja näitasid, 

et esimesel kahel kuul pärast teravilja väetamist, leostub K ja Mg  granuleeritud tuhaga 

väetades rohkem.  

 



36 

 

4.5. Tolmja- ja granuleeritud puutuha kasutamine põllumajanduses 

 

Põllumajandustootjate eesmärgiks on saada võimalikult suurt ja kvaliteetset saaki. 

Mineraalsete väetiste kasutamine alandab aja jooksul mulla reaktsiooni ning seetõttu on 

tarvidus mulda neutraliseerida (Risse 2010). Saagi koristamisel eemaldatakse mullast 

mitmeid makro-ja mikroelemnte, mis tuleb sinna väetistega tagasi viia (Risse 2010). 

Mõlemaks otstarbeks sobib hästi puutuhk, milles on ühendatud nii lubi kui mineraalväetise 

omadused. Puutuhaga väetamise järjel tõuseb mulla pH ja suureneb taimele vajalike 

toitainete (P,K,Ca,Mg)  sisaldus ja paraneb nende kättesaadavus taimele ning ühtlasi 

väheneb raskmetallide omastamine. Nii meie kui ka varasemad uurimistööd  näitavad, et 

puutuhk sobib asendama eelkõige K väetist (Ohno, Erich 1990; Erich, Ohno1992b), sest 

teiste toiteelementide sisaldus on seal väike. Samas näitas meie uurimistöö erinevalt 

varasematest (Ohno 1992, Nieminen jt 2007), et tolmjas puutuhk võib olla ka efektiivne P 

väetis. 

Katsed on näidanud, et granuleeritud tuha efektiivsus on võrreldes tolmja tuhaga oluliselt 

väiksem.  Tuhagraanulid võivad mullas püsida aastakümneid ning kogu selle aja vältel nad 

mõjutavad nii mulla reaktsiooni kui toitainete sisaldust (Vance 1996; Egnell jt 1998; 

Eriksson 1998b; Nohrstedt 2001,Vesterinen 2003).Põllumjanduses kus saak on vaja saada 

ühe vegetatsiooniperioodi kestel on selliste aeglase toimega tuhagraanulite kasutamine 

ebaefektiivne, mistõttu need sobivad siin ainult mulla reaktsiooni ja  toitainetesisalduse 

baasfooni suurendamiseks, kuid suure saagi saamiseks tuleks tuhale lisaks anda ka 

mineraalväetist. Meie uurimistöö näitas, et K vabanemine granuleeritud ja tolmjast ja 

puutuhast oluliselt ei erine, samas lubiväetisena võib olla granuleeritud puutuha 

kasutamine isegi otstarbekam, sest see ei põhjusta laotamise järel nii järsku mulla 

reaktsiooni muutust kui tolmjas tuhk. Lisaks on granuleeritud puutuha kasutamine 

märgatavalt lihtsam ja keskkonnasõbralikum, sest selle transport ja laotamine ei vaja 

eritehnikat ning selle laotamisel ei teki tolmu, mis mõjuks  negatiivselt läheduses 

kasvavatele taimedele ja tööd tegeva inimese tervisele (Väätäinen jt 2011).  
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5. KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli võrrelda tolmja ja granuleeritud puutuha efektiivsust 

varajase odra väetisena, anda ülevaade nende mõjust mulla reaktsioonile ning P,  K ja  Mg 

leostumisele. Selleks koguti puutuha mõju kohta andmeid kirjandusest ja viidi läbi 

lüsimeeterkatse, kus võrreldi tolmja- ja granuleeritud tuha väetusomadusi omavahel ning 

mineraalväetisega. 

Keemiliste näitajate põhjal hinnates on puutuhk nii mulla happesuse neutraliseerija kui ka 

taimele toitainete allikas. Tolmja  tuhaga väetades suurenes meie katses mulla pH 

võrreldes kontrollvariandiga 0,2-0,4 ühikut. Mulla pH kasv oli kiire esimesel viiel päeval, 

mille järel see langes ja stabiliseerus. Granuleeritud tuha mõju mulla reaktsioonile oli 

mulda viimise järel tolmjast tuhast väiksem. Sellega väetamise järel tõusis mulla pH 0,1 

ühikut ja püsis samal tasemel kuni katse lõpuni. Katse lõpus erines mulla pH granuleeritud 

ja tolmja tuha variandisainult 0,1 pH ühikut, mis näitab, et nende kahe tuha mõju mulla 

reaktsioonile oli sarnane. 

 

Tolmja ja granuleeritud tuha mõju mulla K,Ca ja Mg sisaldusele oli sarnane kuid P 

sisaldust suurendas tolmja tuhaga väetamine rohkem. Mineraalväetisega 

võrreldessuurendas tolmja tuhaga väetamine rohkemka P , K  ja Ca sisaldustmullas. 

Mineraalväetise ja tuhkade mõju mulla Mg sisaldusele oli sarnane.  

 

Katses kasutatud väetiste mõju varajase odra biomassi saagile ja biomassi P, K, Ca ja Mg 

sisaldusele oli sarnane. Koguseliselt oli P kõige rohkem tolmja tuhaga väetatud varajase 

odra biomassis. Sellega võrreldes oli granuleeritud tuhaga väetatud odra biomassis seotud 

P kogus usutavalt väiksem. K, Ca ja Mg  kogust väetamine ja  kasutatud väetisest usutavalt 

ei mõjutanud. Võrreldes kontrollvariandiga oli väetatud variantides biomassis seotud Ca ja 

Mg kogus isegi veidi väiksemad. Väetamine ja kasutatud väetis lüsimeetrist läbi nõrgunud 

vee kogusele mõju ei avaldanud ja see oli kõigis katsevariantides sarnane. Küll sõltus 

kasutatud väetisest K sisaldus leovees, mis oli teistega võrreldes usutavalt suurem 
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granuleeritud tuha variandis. P sisaldus oli leovees kõigis variantides allpool analüsaatori 

tundlikkuse piiri. Leostunud K kogus oli tolmja tuha ja mineraalväetisega väetades 

usutavalt väiksem kui  granuleeritud puutuhka väetisena kasutades. Võrreldes tolmja 

tuhaga leostus granuleeritud tuha variandist välja ka rohkem Mg.  

 

Varasemates töödes,  kus on uuritud puutuha mõju põllukultuuride saagile, on saadud 

valdavalt positiivseid tulemusi, kuid märgitakse ka selle kasutamisel esinevaid ohte. 

Eelkõige võib puutuha kasutamist väetisena limiteerida  kaadmium (Cd), mille sisaldus 

võib olla tuhas lubatud piirmäärast suurem. Teiste raskmetallide sisaldus on puutuhas neile 

kehtestatud piirmäärast enamasti oluliselt väiksem.  

 

Kokkuvõttes näitas meie uurimistöö, et täna  katlamajades  soojuse tootmisel järgi jäävat 

puutuhka võib kasutada väetisena mineraalväetise asemel kui selle raskmetallide sisaldus 

jääb lubatud piiridesse. Seeläbi  väheneks prügimäele viidava tuha kogus ja toitaineid 

taaskasutatakse uue biomassi kasvatamiseks. Puutuhk sobib eelkõige kasutamiseks 

lubiväetisena ja mineraalse K väetise asemel, sest teiste elementide sisaldus on seal väga 

väike. Võrreldes tolmja tuhaga võib olla otstarbekam kasutada väetisena granuleeritud 

puutuhka, sest meie tulemused näitasid, et  selle mõju mulla K sisaldusele ja reaktsioonile 

on tolmja tuhaga sarnane,kuid sellega väetamine ei põhjusta andmise järel järsku mulla pH 

muutust. Lisaks on granuleeritud puutuhk paremini käideldav. 

 

Meie lüsimeeterkatse tulemused  annavad põhjust antud teemavaldkonnas uurimusi jätkata. 

Tähelepanu tuleks pöörata toitainete vabanemisele tuha graanulitest. Kirjanduse andmetel 

toimub toitainete vabanemine granuleeritud tuhast tolmja tuhaga võrreldes oluliselt 

aeglasemalt. Meie uurimistöö näitas, et tolmjal ja granuleeritud tuha mõju oli erinev mulla 

P sisaldusele, kuid teiste elementide osas see oluliselt ei erinenud.  

Selgitamist vajab samuti granuleeritud tuha mõju idanevatele seemnetele. On võimalik, et 

granuleeritud tuhal puudub toksiline mõju idanevatele seemnetele, mistõttu ei pea seda 

väetisena kasutades jätma tuha laotamise ja seemnete külvi vahele ca 2 nädala pikkust 

perioodi, mis on muidu lubiväetiste kasutamisel reeglina nõutav.  
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6. Influence of loose and granulated wood ash on early barley biomass 

yield, soil and biomass P, K, Mg and Ca content and P, K and Mg 

leaching 

 

Summary 

 

The aim of the study was to compare the efficiency of loose and granulated wood ash as 

cereal fertilizers and to provide an overview about their effect on P, K and Mg 

leaching.For this purpose data about wood ash influence from literature was studied and a 

lysimeter experiment conducted. 

According to our results:  

 The influence of loos and granulated wood ash on soil reaction is similar. Still the 

use of granulated wood ash does not cause such a large variation in soil pH as loos 

ash, which is why it may be more appropriate for the neutralization of soil acidity 

compared toloos ash. 

 The impact of loos and granulated wood ash on soil K, Ca and Mg content was 

similar. But soil P content increased more when fertilizing with loos compared to 

granulated ash. Fertilization with loos ash increased soil P, K and Ca content more 

compared to mineral fertilizer. The influence of mineral fertilizer and both ashes on 

soil Mg content was similar. 

 The effect of compared fertilizers on the early barley biomass yield and P, K, Ca, 

Mg content in biomass was similar. Quantitatively the highest P content in barley 

biomass appeared in loos ash treatment. Biomass P content when fertilizing with 

granulated wood ash was significantly lower. Barely biomass K, Ca and Mg 

content did not depend on fertilization or used fertilizer type.  

 The amount of percolated water did not depend on fertilization or used fertilizer 

type and it was similar in all treatments. Leachate K content depended on used 

fertilizer and was significantly higher in the treatment with granulated wood ash. 

Leachate P content was in all treatments below the sensitivity of the analyser. The 
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amount of leached K was significantly lower in treatments with loos ash and 

mineral fertilizer compared to granulated ash. The leaching of Mg was higher from 

granulated ash treatment compared to loos ash.  

 

In conclusion research showed that wood ash is suitable for liming and for the replacement 

of mineral K fertilizer, as its content of other nutrients is low. The use of granulated ash 

could be more practical compared to loose ash, as its influence on soil K content and pH is 

similar to loose ash, but its application does not cause so abrupt changes in soil pH.  
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