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Fosfori ainevahetuslik olulisus, keskkonna tundlikkus ja fosforiidivarude piiratus, muudavad selle 

elemendi mitmekülgse uurimise (sh mineraalsete fosforväetiste kasutuse optimeerimise ja 

adekvaatselt muldadest omastatava fosfori sisalduse hindamise) esmatähtsaks. Väetamise aluseks on 

mulla liikuva fosfori sisaldus, mille analüüsiks on kasutusel väga erinevad metoodikad. Käesoleva 

töö eesmärk on võrrelda kolme fosfori ekstraheerimismetoodikaga (Mehlich 3, AL, CAL) määratud 

P sisaldust ja seoseid mulla omadustega ning selgitada, kas CAL ekstraheerimislahus sobib Eesti 

mullastikulistesse tingimustesse. Omavahel võrreldi Eestis kehtivat Mehlich 3 ja varem kasutusel 

olnud AL meetodi gradatsioone ning Saksamaal välja töötatud CAL gradatsiooni väetistarbe 

hinnanguid. Lisaks uuriti erinevate analüüsimeetodite – UV-Vis ja MP-AES – kasutamisel saadud 

tulemuste kokkulangevust. Kokku analüüsiti 140 mullaproovi (pH 4,19–7,17, Corg 0,68-7,38 %), 

mis olid valdavalt keskmise lõimisega  kogutud erinevatest Eesti piirkondadest Baltic Manure 

projekti raames. Liikuva P sisaldus erines ekstraheerimismeetodite lõikes 2,5-kordselt ja kahanes 

järjekorras Mehlich 3>AL>CAL, mis on kooskõlas varasemate uuringutega ja näitab meetodite  

ekstraheerimisvõime erinevusi. Väga tugev korrelatsioon esines CAL ja AL meetodil määratud P 

tulemuste vahel. CAL ja Me3 meetoditel esineb keskmise tugevusega seos. Muldade jagunemine 

väetustarbe klassidesse on ekstraheerimismeetodite vahel väga erinev. Ainult nõrgalt happeliste ja 

neutraalsete muldade puhul on CAL ja AL meetodi alusel jaotus väetustarbe klassidesse usutavalt 

võrdväärne ning nendel juhtudel võib kaaluda CAL meetodil põhinevate väetissoovituste 

rakendamist Eesti tingimustes.  Edasine uuring oleks vajalik võrdlemaks erinevate meetodite P 

ekstraktsiooni ja taimede P omastamise suhet, et parendada olemasolevaid väetistarbe gradatsioone. 
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Phosphorus (P) is essential element in ecosystems and its research is highly focused because 

environmental sensitiveness and limited resources of phosphate rocks. There is lot of various 

extraction methods in use to determine available P concentration in soil. Aim of the current study 

was to compare soil P-values determined with Mehlich 3, AL and CAL methods and to study their 

correlation with other soil properties. We also compared how analyzed soil P-values are distributed 

to local (Mehlich 3, AL) and German fertilizer requirement groups. In addition we tested how soil P-

values are influenced by different analysis equipment (UV-Vis and MP-AES). In total 140 soil 

samples collected within Baltic Manure project were studied. Soils were dominantly with medium 

texture and their pH ranged from 4.19 to 7.17 and organic carbon concentration from 0,68 to 7,38%. 

Plant available P-values differed by methods up to 2.5-fold and absolute test values were in 
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and Mehlich3 methods. Depending on extraction method soil samples distributed very differently to 
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KASUTATUD LÜHENDID 
 

AL – Ammooniumatsetaat-laktaat meetod  

CAL – kaltsiumatsetaat-laktaat meetod 

Me3 – Mehlich 3 meetod 

MP-AES – mikrolaine indutseeritud plasma aatom emissioon spektromeeter 

P-AL – ammooniumatsetaat-laktaat meetodiga määratud liikuva fosfori sisaldus 

P-AL-Vis – mulla liikuva fosfori sisaldus ekstraheeritud AL meetodiga ja analüüsitud 

molekulaarspektromeetriga 

P-AL-MP-AES – mulla liikuva fosfori sisaldus ekstraheeritud AL meetodiga ja analüüsitud 

mikrolaine indutseeritud plasma aatom emissioonspektromeetriga 

P-CAL – mulla liikuv fosfor määratud CAL meetodi järgi 

P-Me3 – mulla liikuv fosfor määratud Mehlich 3 meetodiga 

UV-Vis – ultraviolett ja nähtava valguskiirguse piirkond, 300 – 900 nm. 

UV-Vis spekromeeter – ultraviolett ja nähtava valguskiirguse piirkonnas töötav spektromeeter 
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SISSEJUHATUS 

 

Fosfor (P) on keskne element ja elu alus planeedil maa. Ühelt poolt elusorganismide 

ainevahetuslik P olulisus ja teiselt poolt fosforiidi varude piiratus, muudavad selle elemendi 

mitmekülgse uurimise (sh mineraalsete P väetiste kasutuse optimeerimise ja adekvaatselt 

muldadest omastatava P sisalduse hindamise) esmatähtsaks põllumajanduslikust vaatenurgast. 

Globaalne P tarbimine on 1961. aastast 2013. aastani kasvanud viie kordseks (31 mln tonnini) 

(Chen, Graedel, 2016). P varude ammendumise hindamisel on Cordell et al. (2009) esitanud 

prognoosi fosforiidi piigile (mis on kaevandamise maksimum, kust edasi kaevandatav fosforiit 

on vähem kvaliteetne, raskemini ligipääsetav ja seetõttu majanduslikult ebaefektiivne) aastaks 

2033, millest edasi toimub aina suurenev nõudluse-pakkumise lõhe. Siiski on  piigi järgne 

nõudlus endiselt tõusutrendis.  

Primaarsed P mineraalid nagu apatiit, on mullas püsivad ja vabanemine taimedele 

omastatavasse vormi on üldjuhul väga aeglane protsess, mis ei taga põllukultuuride kasvuks 

vajaminevat kogust. Taimed omastavad P-d mullalahusest juurte kaudu adsorptsiooni teel 

enamasti ortofosfaatidena, kas H2PO4
-
- (happelistes muldades) või HPO4

2-
-na (aluselistes 

muldades) (Blume et al., 2010). Ressursisäästliku ja keskkonnasõbraliku P väetamise aluseks 

on mulla liikuva P sisaldus. P eraldamismetoodikad on välja töötatud lähtuvalt taimede 

toitumuslikke iseärasusi silmas pidades ja põhinevad ekstraheerimislahustel, mis lahustavad 

osa mulla tahke faasi P-st (Sibbesen, 1983). Seega erinevad ekstraheerimislahused sisaldavad 

ioone, mis moodustavad komplekse või sadestavad katioone (Ca, Al, Fe). Kui meetod ei 

baseeru kompleksi moodustavatel kemikaalidel, siis eraldatav P kogus on oluliselt mõjutatud 

lahuse pH-st. Lisaks P lahustamisele mõjutab pH ka selle uuesti sadenemist (Gassner, 2003).   

Erinevates riikides on kasutusel erinevad metoodikad mulla liikuva P hindamiseks. Ühte 

universaalset metoodikat ei eksisteeri ja ainuüksi Euroopas on neid kasutusel üle 12, mis 

erinevad ekstraheerimislahuse kemikaalide, pH ja loksutusaegade poolest. Metoodika valik 

tuleb teha lähtuvalt sellest, millises vormis P mullas esineb. Mehlich 3 ekstraktsioonilahus, 

mõeldud erinevate elementide määramiseks, on hetkel kasutusel ka Eestis akrediteeritud 

Põllumajandusuuringute Keskuse laboris. Mehlich 3 on happeline ekstraheerimislahus ja 

leitud ebasobivaks muldadel, mille pH on üle 7 ja mis on kõrge karbonaatide sisaldusega 
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(Zbiral, 2000). Varem Eestis kasutusel olnud AL (ammooniumlaktaat) metoodika, mida 

kasutatakse erinevate mullatüüpide puhul ülehindab liikuva P sisaldust lubjarikastes muldades 

(Otabbong et al., 2009). Samuti on Mehlich 3 ekstraheerimislahus agressiivne ja hindab üle P 

sisaldust kuna eraldab ka P, mis on seotud Al- ja Fe ühenditele. CAL (kaltsiumatesetaat 

laktaat) metoodikat peetakse vähem agressiivseks, sisaldades ühte kelateerivat ühendit, 

laktaati, mis on kombinatsioonis Ca-ga kui aktiivse katiooniga. Kuna Ca2
+
 võib sadestada osa 

eraldatud P-st, siis võivad P sisaldused olla mõnevõrra madalamad võrreldes metoodikatega, 

milles aktiivne katioon on NH4
+
 (Eriksson, 2009).  

Igale P ekstraheerimismetoodikale tuleb koostada eraldi väetistarbegradatsioon. Mulla liikuva 

P sisalduse määramise järgselt kalibreeritakse mullaanalüüsi tulemusi ehk antakse hinnang, 

milline on kasvatatavate kultuuride saagikus analüüsitud liikuva P sisalduse juures ning sellest 

lähtuvalt tuletatakse P väetussoovitused. 

Käesoleva töö eesmärk on võrrelda erinevaid P määramiseks kasutatavaid metoodikaid  - AL, 

CAL ja Mehlich 3 ning selgitada, kas CAL meetod sobib kasutamiseks Eesti tingimustes koos 

Saksamaal väljatöötatud ja kasutatava väetistarbe gradatsiooniga. Seoses mikrolaine 

indutseeritud plasma aatomemissioonspektromeetri kasutuselevõtuga uuritakse lisaks ka 

erinevate analüüsimeetodite – UV-Vis ja MP-AES – kasutamisel saadud tulemuste 

kokkulangevust. Töö on fookuseeritud järgmiste küsimuste lahendamisele:  

(i) kas P analüüsi tulemus on mõjutatud analüüsiks kasutavast meetodist – 

molekulaar- ja aatomemissioonspektromeetria, 

(ii) kas erinevate P ekstraheerimismetoodikatega  (AL, CAL, Mehlich 3) määratud P 

sisaldused on omavahel korreleeruvad,  

(iii) kas taimedele omastatava P sisalduse analüüsi tulemused on mõjutatud mulla 

lõimisest, orgaanilise aine sisaldusest ja pH-st ning, 

(iv) kuidas mõjutab ekstraheerimismeetodi valik muldade jaotust väetistarbe 

klassidesse.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Fosfori olulisus ja ressursid  

  

Fosfor (P) on keskne element ja elu alus planeedil maa. P on nii loomsete kui ka taimsete 

valkude asendamatu ehituskivi ning seeläbi vastutav globaalse toiduga varustatuse eest. 

Elusorganismide energiaga varustatus sõltub otseselt P-ga varustatusest (Smil, 2000; 

Ruttenberg, 2009). Enamus taimi sisaldab keskmiselt 0,1–0,4% P-d, kuid see väike kogus on 

kriitiliselt tähtis, soodustades taimede juurte kasvu ning kiirendades saagi valmimist. Laiemas 

kontekstis on P oluline element osaledes erinevates metaboolsetes protsessides sh energia 

salvestamisel adenosiin trifosfaadina (ATP), lisaks on ta oluline ehituskivi proteiinide, 

ensüümide ja fosfolipiidide jaoks (Govariker, 2009).  

Ühelt poolt elusorganismide ainevahetuslik P olulisus ja teiselt poolt fosforväetiste tooraine 

varude piiratus, muudavad selle elemendi mitmekülgse uurimise (sh mineraalsete P väetiste 

kasutuse optimeerimise ja adekvaatselt muldadest omastatava P sisalduse hindamise) 

esmatähtsaks põllumajanduslikust vaatenurgast. Globaalne P tarbimine on 1961. aastast 2013. 

aastani kasvanud viie kordeks (31 mln tonnini), sealhulgas on mitte toidulisel otstarbel 

kasutatava P osatähtsus samuti kasvanud, kuid moodustab kogu tarbimisest alla veerandi 

(Chen, Graedel, 2016). Kaevandatud ja toidutoomisega seotud lõpptarbimisse jõudva P 

tootmisega seotud kaod moodustavad tänapäeval umbes 22%, kuigi suurim kadude põhjus on 

muutunud põllumajanduslikust leostumisest 1961. aastal kaevandusel tekkivateks kadudeks 

2013. aastal (Chen, Graedel, 2016).  US Geological Survey (USGS) hindab globaalseid 

fosforiidi varusid 71000 mln t (Jasinski, 2012). USGS poolt on antud hinnang ka P varudele, 

mis on tänapäpeva tehnoloogiate juures majanduslikult tasuvad, ulatudes vaid 16000 mln t-ni 

(Jasinski, 2010). Kui arvestada varude hinnanguid ja tarbimise kasvu, siis varude 

ammenduminse ajale on antud väga erinevaid prognoose. Varude lõppemist on hinnatud 

vahemikus 50–400 aasta jooksul (Fixen, 2009; Smith et al., 2009; EFMA, 2000), kuid see 

number võib muutuda arvestades, et aastane fosforiidi kaevandusmaht kasvab umbes 2% 
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(IFA, 2011). Teisest küljest jätkub ka pidevalt P tarbimise tõus, kuna kasvava elanikkonna ja 

tarbimisharjumuste muutusega (arengumaade elanikkonna dieedi muutus ja proteiinitarbimise 

kasv) tõuseb vajadus toidu tootmise järele sh väetiste ja loomatoidu lisandite järele, samuti 

kasvab biokütuste tootmine, mis nõuab P väetiste kasutamist. Vastukaaluks tõusevad P 

kaevandamise ja väetiste toomisega seotud kulud (kütuse hindade tõusu läbi) ning teadlikkus 

üle-väetamisest ja eutrofeerumisest, mis võivad vähendada nõudlust ja pidurdada ressursside 

lõppemise kiirust (Cordell et al., 2009, Cordell and White, 2011).  P varude ammendumise 

hindamisel on Cordell et al. (2009) kasutusele võtnud termini „fosforiidi piik“ (laialdaselt 

kasutusel „peak oil“ ja termin on analoogselt rakendatav enamustele ammenduvatele 

loodusvaradele, mis on inimese poolt kaevandatavad), mis näitab ajahetke, mil saavutatakse 

kaevandamise maksimum, kust edasi kaevandatav fosforiit on vähem kvaliteetne, raskemini 

ligipääsetav ja seetõttu majanduslikult ebaefektiivne. Siiski on  piigi järgne nõudlus endiselt 

tõusutrendis. Viimati mainitud autorid hindavad fosforiidi piiki aastaks 2033, millest edasi 

toimub aina suurenev nõudluse-pakkumise lõhe.  

Fosforiidi kättesaadavust ja hinda maailmaturul mõjutab maagi asukoht. 90% maakera 

fosforiidi reservidest on kontrollitud 5 riigi poolt (Maroko, mis kontrollib ka Lääne-Sahara 

varusid, Hiina, Venemaa, USA) (Codrell, et al., 2009) ja sellest ainuüksi Maroko omab 85%. 

Ehkki P varud ei ammendu lühiajaliselt võib nende kättesaadavust lähiajal mõjutada hinna 

tõus. Viimase põhjused lisaks nafta hinna tõusule võivad kaasneda geopoliitilise olukorra 

muutusega, misläbi tõuseb ka toidu hind (Cordell ja White, 2011). Täna on need muutused 

juba toimumas. Hiina, kes on hetkel suurim P tootja (37,5% maailma kogutoodangust), lõpetas 

strateegilistel põhjustel ekspordi, nagu ka USA (Sattari et al., 2014). Euroopa Liit on väga 

haavatav sellistele muutustele, kuna enamus P väetistest imporditakse väljast (De Ridder et 

al., 2012). Lisaks võib maagis sisalduda raskmetalle sh kaadmiumi, mis halva kvaliteediga 

väestiste kaudu võib akumuleeruda mullas. Eesti fosforiidivarusid hinnatakse euroopa 

suurimateks, 2,94 mln t (Roosalu, 2015) ning varude väärtus on kõrge lisaks kodadega 

settinud fosfaatsele ainele ka maagis sisalduvatele haruldastele muldmetallidele ja maapõues 

fosforiiti katvale diktüoneemakildale (Soesoo, 2015). Kuigi avalikkuses palju kriitikat saanud 

fosforiidi uurimise ja kaevandamise teema on taas päevakorral, ei ole selget vastust, kas Eestis 

leiduvat fosforiiti on mõistlik (nii keskkonnakaitse, sotsiaalsetest kui ka majanduslikust 
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seisukohast) kaevandada. Otsuse langetamine nõuab komplekseid uuringuid, kuid Eesti peab 

olema ka valmis, et Eesti fosforiidid satuvad Euroopa Liidu huviorbiiti (Soesoo, 2015).   

Fosforiidi varud on ammendumas ja viimasel ajal on hakatud aktiivselt uurima P ringlusse  

võtmise kiirendamist ja reoveesettemudas oleva ressursi ohutuid ning efektiivseid 

kasutusvõimalusi põllumajanduslikuks otstarbeks (Rechberger et al. 2013). Teiselt poolt 

püütakse parandada ka P kasutamise efektiivsust läbi taimede aretustöö ja geenmuundamise. 

Hetkel kasutavad taimed hinnanguliselt vaid 10–15% mineraalväetistega antud P-st (Syers et 

al., 2008). Keskkonnakoormuse vähendamise ja P ringe sulgemisest ajendatult on välja toodud 

5R strateegia, mida kirjeldas Withers et al. (2015). See on suunatud P kasutamise 

optimeerilisele, kus 5 aspekti on 1) kasutatava P sisendi ümber vaatamine (realign), 2) P 

kadude vähendamine veekogudesse  ja põhjavette (reduce), 3) bioloogilistest ressurssidest P 

taaskasutus (recycle), 4) jäätmete P ära kasutamine (recover) ja 5) vajadusel toitumistavade 

ümber hindamine (redefine).    

 

 

1.2. Fosfori sisaldus muldades, selle dünaamika ja omastamine taimede 

poolt  

 

P algallikaks mullas on mineraalid, peamiselt esineb P apatiidi koostises. Mullas esinevad 

fosfaadid neljal erineval kujul: (i) lahustunult mullavees (H2PO4
-
, HPO4

2-
), (ii) seotud 

sekundaarsete mineraalide koostises (Ca-, Al- ja Fe-fosfaatidena), (iii) primaarsete fosfori 

mineraalide koostises (nt apatiit) ja (iv) mulla orgaanilise aine ning elusorganismide koostises. 

P ringe muldades on oluliselt mõjutatud orgaanilise ja mineraalse faasi omavahelisest suhtest, 

mulla bioloogilisest aktiivsusest ja keskkonna faktoritest. Inimese sekkumiseta vabaneb P 

mulda peamiselt mineraalide murenemisel. Keskmine P sisaldus muldades varieerub 200 mg 

kg
-1

 (vanemates, väga murenenud muldades) kuni 800 mg kg
-1

 (nooremates muldades) 

(Zehetner et al., 2008). Sellest orgaanilisel kujul on vahemikus 30–65% (Harrison, 1987; 

Condron and Tiessen, 2005).  Primaarsed P mineraalid nagu apatiit, on mullas väga püsivad ja 

vabanemine taimedele omastatavasse vormi on üldjuhul väga aeglane protsess, mis ei taga 

põllukultuuride kasvuks vajaminevat kogust. Seega mulla kõrge P sisaldus ei pruugi tagada 

taimedele vajaminevat omastatavat kogust, mis sõltub muldade P sidumisvõimest (Syers et al., 
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2008). Umbes 30 % maailma muldadest on kõrge P sidumise võimega (Kochian, 2012).  

Seevastu sekundaarsed P mineraalid nagu kaltsium- (Ca), raud- (Fe) ja alumiinium- (Al) 

fosfaadid on mullas kergemini lahustuvad, kuid lahustuvus sõltub mulla pH-st ja mineraali 

osakeste suurusest (Pierzynski et al., 2005; Oelkers and Valsami-Jones, 2008). Happelises 

mullakeskkonnas esinevad P sisaldavad fosfaat ioonid Al- ja Fe-ühendite ning neutraalsele 

lähedase rektsiooni juures Ca-ühenditena (Liu et al., 2008). Adsorbeerunud P vabanemine Al- 

ja Fe-ühenditelt kasvab pH tõustes ja sadenenud P vabanemine Ca-ühenditelt langeb 

neutraalsest kõrgema mullarektsiooni juures kuni pH 8-ni. Fosfaatioonid mullavees võivad nii 

sadeneda kui ka adsorbeeruda muutudes seeläbi taimedele mitte omastatavaks (joonis 1).  

 

 

Joonis 1. Fosfori dünaamika muld/rizosfäär-taim süsteemis (Shen et al., 2011)  

 

Sadenemine on keemiline fosfaatide sidumine mittelahustusvate soolade koostisse. 

Sadenemine mullas sõltub katioonide (Ca, Al, Fe) olemasolust ja mulla pH-st ning on 

olemuselt püsivam muutus kui P adsorptioon, kuna muutuvad P keemilised omadused ja 

kõrvaldatakse mullalahusest (Hyland et al., 2005). Adsorptiooni käigus seotakse taimedele 

omastatav P mulla osakestele ja seeläbi muutub P taimedele omastamatuks. Adsorptsioon on 
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pöörduv protsess ja toimub üldjuhul kiiresti, kuid P vabanemine (desorptsioon) oksiididelt on 

oluliselt aeglasem (Hyland et al., 2005). Adsorptsioon on suurem nendes muldades, milles on 

kõrge Al ja Fe sisaldus.  

Mullavees on fosfaatioonid väga liikuvad, seega liigne fosfor, mis viiakse mulda väetisena ja 

ületab taimede kasvuks ning arenguks vajaliku ja mida ei suuda mulla neelav kompleks 

siduda, leostuvad mullast välja. Igal mullal on kindel maksimaalne fosfaatide sidumise võime 

(phosphate adsorption capacity), mis on oluline mulla kvaliteedi näitaja, millega hinnatakse 

võimalikku üleväetamisel tekkida võivat reostust. Mulla P-ga küllastatuse juures suurenevad P 

kaod keskkonda ja seeläbi tõuseb keskkonnakoormus äravoolu näol sademetega ja liigveega 

ning leostumise oht.  

Taimed omastavad P-d juurte kaudu adsorptsiooni teel enamasti ortofosfaatidena, kas H2PO4
-
- 

(happelistes muldades) või HPO4
2-

-na (aluselistes muldades) mullalahusest (Blume et al., 

2010). Lisaks ortofosfaatidele võivad taimejuured adsorbeerida ka P-d teatud orgaaniliste 

molekulidena, samuti on P omastamisel oluline roll arbuskulaarsel mükoriisal. Taimede P 

juurtoitumisel toimub samaaegselt juurte kaudse P absorbeerimisega ka P difusioon mulla 

lahusest taime juurtesse ja tahke faasi P lahustumine ning vabanemine. Taimejuured omavad 

ka  mõju mulla P vabanemisele rikastades risosfääri HCO3
-
 või H

+
 ioonidega. Eelnimetatud 

ioonide vabanemine sõltub taimede juurte poolt imendunud anioonide ja katioonide 

omavahelisest suhtest, lisaks vabastavad taimejuured CO2 ja teisi orgaanilisi ühendeid 

(Sibbesen, 1983).  

P omastamine taimede poolt on kõige parem pH 6-7 juures. Üldjuhul mullast vabanev P ei 

taga taimede kasvuks ja arenguks vaja minevat, seega tuleb vajadus katta väetistega. 

Hinnanguliselt on vaja 1 t fosfaate, et toota 130 t terasaaki, kuid see sõltub palju mullastik-

klimaatilistest tingimustes, muldade majandamispraktikatest, kasvatatavast kultuurist ja 

väetiste kasutamise efektiivsusest (Vaccari, 2009).   
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Joonis 2. Mulla pH mõju fosfori (P) taimedele omastatavusele (Hyland, et al., 2005)  

P-ga väetamise eesmärk on tagada saagiga eemaldatavad kogused ning asendada vee-erosiooni 

või leostumisega kaduma läinud P. Väetamise planeerimise aluseks ongi mullaanalüüsid ja 

prognoositav saagikus. Arvestades taimede P toitumise komplitseeritust, tuleb kriitiliselt ja 

teadlikult hinnata ka erinevate P määramismetoodikaid erinevatel muldadel.  

 

 

1.3. Liikuva/taimede poolt omastatava P määramine muldadest 

 

Mulla taimedele omastatava P sisaldus ja selle adekvaatne hindamine ei ole eesmärk 

iseenesest, vaid selleks, et koostada väetistarbegradatsioon, mille alusel rakendada 

keskkonnasäästliku P-ga väetamist. Väetamist lähtuvalt mulla P sisaldusest hakati soovitama 

1950–1960 aastatel (Voss, 1998). Sellest ajast alates on laboratoorsed määramismetoodikad 

oluliselt täienenud ja muutunud täpsemaks ning teadvustatud on ka P ressursside piiratust 

(Cordell et al., 2009). Sellest tulenevalt on muutunud aktuaalseks keskkonnakaitselised 

küsimused seoses väetiste sh P väetiste kasutamisega. Määramismeetodite kasutuselevõtule 

eelneb arvukalt taimkatseid ja põldkatseid (Voss, 1988), kuid tihtipeale on uurimistööd läbi 

viidud ainult ühe meetodi hindamiseks. Lisaks väetussoovituste andmisele kasutatakse liikuva 

P määramist ka teadusuuringutes, et hinnata ja ennustada P leostumist (Schoumans ja 

Groenendijk, 2000; Koopman et al., 2001, 2004, Pautler ja Sims, 2000). P ekstraheerimine 

mullast sõltub mitmetest teguritest. Määramismetoodikad on välja töötatud lähtuvalt taimede 

toitumuslikke iseärasusi silmas pidades (mullavee P sisaldus; muld kui P diffusiooni 
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keskkond; P tahke faasi lahustumine sõltuvalt (i) P kontsentratsioonist mullavees, (ii) ajast, 

(iii) HCO3
-
 ja H

+
 kontsentratsioonide muutumiskiirusest, (iv) organiliste anioonide 

kontsentratsiooni muutumiskiirusest ja (v) fosfaate sadestavate katioonide muutumiskiirusest) 

ja põhinevad ekstraheerimislahustel, mis lahustavad osa mulla tahke faasi P-st (Sibbesen, 

1983). Põhimõtteliselt toimub määramine kuivale mullaproovile (kindel kogus) ekstraheeriva 

lahuse lisamisega, selle loksutamisega teatud kindla aja (erinevatel metoodikatel varieerub 

aeg) ja seejärel filtreerimine ning filtraadist P määramine. Määramine toimub erinevate 

metoodikatega, kas fotomeetriga (kolorimeetriliselt, mis baseerub fosfaadi ja molübdaadi 

vahelise kompleksi moodustumisel), induktiivseostunud-plasma-massispektroskoobiga (ICP-

MS), mikroplasma aatomemissioon spektroskoobiga (MP–AES), kasutades tuuma-magnet-

resonantsi (NMR) või muu meetodiga sõltuvalt labori varustatusest. Siiski tuleb silmas pidada, 

et ICP-ga määratud P sisaldus on üldjuhul kõrgem kolorimeetriliselt määratust (Maguire, et 

al., 2005), kuna esimeses määratakse kogu lahustunud P (orgaaniline ja anorgaaniline), kuid 

kolorimeetriliselt määratakse ainult lahustunud anorgaaniline P.  

Vastavalt Kamprath ja Watsonile (1980) peab P ekstraheerimismetoodika vastama järgmistele 

tingimustele:  

a) lahustama võrdelise osa taimele omastatavat P mullalahusest võrreldes teiste mulla 

omaste näitajatega;  

b) olema piisava täpsusega ja teostatav mõistliku ajakuluga;  

c) tagama määratud liikuva P korreleeruvuse taimede poolt omastatava P-ga.   

Erinevates riikides on kasutusel erinevad määramismetoodikad mulla liikuva P hindamiseks. 

Ühte universaalset ja enim kasutatavat mulla analüüsi metoodikat ei eksisteeri. Ainuüksi 

Euroopas on kasutuel üle 12 mulla omastatava P määramismetoodika, mis erinevad 

ekstraheerimislahuse kemikaalide, pH ja loksutusaegade poolest. Tabel 1 on koostatud ja 

täiendatud lähtuvalt Schick et al. (2013) koostatud projekti aruandest, mis uuris 

Läänemereäärsete riikide mulla liikuva P sisaldust ja erinevaid P määramise metoodikaid. 

Erinevate määramismetoodikate kasutamine komplitseerib mullaanalüüsi tulemuste 

võrdlemist. Lisaks on osade metoodikate omadused sobilikumad kindlate mullaomaduste 

juures kasutamiseks.  

 



17 
 

 

 

Tabel 1. Erinevad liikuva fosfori ekstraktsioonilahuste metoodikad, peamine katioon 

ekstraktsioonilahuses ja rakendamine riigiti. Täiendatud Schick et al., 2013   

Ekstraheerimislahuse 

metoodika 
Reagendid 

Peamine 

katioon 

lahuses; pH 

Riigid, kus 

kasutatakse 
Autor 

Mehlich 3 (M3) 

0,2 M CH3COOH,          

0,25 M NH4NO3,          

0,015 M NH4F,  

0,013 M HNO3,  

0,001 EDTA 

NH
4+

; pH 2,5 
Eesti, Tsehhi, enamus 

USA-st ja Kanada 
Mehlich, 1984 

Olsen  0,5 M NaHCO3 Na
+
; pH 8,5  Taani 

Olsen et al., 

1954  

Kaltsium atsetaat 

laktaat (CAL) 

0,3 M CH3COOH           

0,05 M (C6H10 O3) 

0,05 M 

Ca(CH3COO)2 

Ca
+
; pH 4,1 Saksamaa, Austria Schüller, 1969 

Ammoonium laktaat 

(AL) 

0,1M NH4C3H5O3 

0,4M CH3COOH 
NH

4+
; pH 3,75 Leedu, Rootsi, Norra Egner, 1954 

Topelt laktaat (DL)  

0,02M Ca 

(C3H5O3) 0,02M 

HCl; pH 3,6 

Ca
2+

; pH 3,6 Läti, Poola Riehm, 1942 

Happeline 

ammoonium atsetaat 

(AAAc) 

0,2 M EDTA  

0,5 M CH3COOH           

0,5M NH4CH3CO2 

NH
4+

; pH 4,65 Soome 
Vuorinen and 

Mäkitie, 1955 

Happeline 

ammoonium atsetaat – 

EDTA (AAAcEDTA) 

0,02 M EDTA  

 0,5 M CH3COOH 

 0,5 M NH4CH3CO2  

NH
4+

; pH 4,65  Soome 
Lakanen ja 

Erviö, 1971 

Vesi  Destilleeritud H2O  H
+
; pH 7,0  - 

Van Der Paauw 

et al.,1970  

Bray I 
 0,025 HCl; 0,03 

NH4F 
NH

4+
; pH  Itaalia, USA  

Bray and Kurtz, 

1945 

 

Enamasti sisaldavad ekstraheerimislahused erinevates kontsentratsioonides ja vahekordades 

tugevaid või nõrku happeid, millele võib olla lisatud komplekse moodustavaid aineid, nn 

kompleksimoodustajaid, mis on vajalikud määratavate elementide lahustumise 

soodustamiseks. Kasutatakse ka aluselisi ekstraheerimis lahuseid. Kuigi kõigil meetoditel on 

ühine eesmärk erinevad tulemused omavahel oluliselt. Selle põhjustab ekstraheerimislahuste 

koostisest tulenev erinev ekstraheerimisvõime (Maguire et al., 2005).  
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Mullaproovi ja ekstraheeriva lahuse suspensioonis loksutamise ajal toimuvad reaktsioonid 

võib Elrashihidi (2016) järgi jaotada nelja põhilisse tüüpi:  

1. Lahustumine happelise keskkonna toimel;  

2. Anioonide vahetusreaktsioon tahke faasi ja ekstraktsiooni lahuse vahel, mille tulemusel 

läheb lahusesse desorptiooni teel seotud P;  

3. Fosforit sisaldavaid anioone siduvate katioonide sidumine kompleksidesse 

ekstraktsiooni lahuses olevate kompleksimoodustajate poolt (EDTA, jt);  

4. Fosforit (fosfaate) siduvate katioonide hüdrolüüs.  

Seega tuleb mullaanalüüsi metoodika valik teha lähtuvalt sellest, millises vormis P mullas 

esineb. Happelistes muldades esineb P peamiselt Al- ja Fe fosfaatidena ning sobiv 

ekstraktsioonilahus peaks eemaldama need mineraalid lisaks lahustunud ja adsorbeerunud P 

vormidele. Seega erinevad ekstraheerimislahused sisaldavad ioone, mis moodustavad 

komplekse või sadestavad katioone (Ca, Al, Fe). Kui meetod ei baseeru kompleksi 

moodustavatel kemikaalidel, siis eraldatav P kogus on oluliselt mõjutatud lahuse pH-st. Lisaks 

P lahustamisele mõjutab pH ka selle uuesti sadenemist (Gassner, 2003).   

Mechlich 3 ekstraktsioonilahus (tabel 1), mõeldud erinevate elementide määramiseks samast 

ekstraktsioonilahusest, on hetkel kasutusel ka Eestis akrediteeritud Põllumajandusuuringute 

keskuse laboris. Sellele eelnenud Mehlich 1 oli P määramiseks ja selles kasutatav ekstraheeriv 

kemikaal sulfaat lahustas Al- ja Fe-fosfaadid lisaks mulla kolloidide pinnale adsorbeerunud P-

le. Mehlich 3 eraldab fosfaadid äädikhappe (CH3COOH) lahuse abil soodustades Ca-

fosfaatide lahustumist lisaks ligandi vahetusreaktsioonile ammoonium fluoriidiga (NH4F), 

misläbi vabanevad fosfaadid ja moodustub uus kompleks fluoriidiga (Sims, 2000). 

Universaalsed ekstraheerimislahused vähendavad töömahtu ja muudavad määramise 

odavamaks ühe elemendi kohta, kuid sealjuures säilivad teatud piirangud peamiselt tulenevalt 

mulla pHst (Zbiral, 2000). Happelised ekstraktsioonilahused (sh Mehlich 3) on leitud 

ebasobivaks muldadel, mille pH on üle 7 ja mis on kõrge karbonaatide sisaldusega (Zbiral, 

2000). Mehlich 3 ekstraktsiooni eelis on selle universaalsus ehk võimalus samast 

ekstraktsioonilahusest määrata ka teisi elemente nagu makroelemendid Ca, Mg, K, Na ja 

mikroelemendid Cu, Zn, Fe, Mn). Van Erp (2002) on välja toonud universaalsete  
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ekstraheerimislauste eelised, kuna need võimaldavad väetussoovituste andmisel arvestada ka 

toitainete vahelist koosmõju. 

Varem Eestis kasutusel olnud AL (ammooniumlaktaat) meetodi (tabel 1) puhul käitub 

ammooniumlaktaat katioonina ekstraheerivas lahuses, võimaldades Ca kindlaks määramist. 

Laktaat on väga tugevate lahustavate ja kompleksi moodustavate omadustega kemikaal 

võrreldes Ca, Al ja Fe-ga, sidudes need katioonid kelaatsesse kompleksi. Lisaks toimib laktaat 

desorbeerivalt Fe- ja Al oksiididele seotud P-le (ka Ca-fosfaatidele, kui kasutatakse Ca vaba 

laktaati) ja aitab ära hoida P uuesti adsorbeerumist (Vanderdeelen, 1994). AL meetodi puhul 

äädikhappe lisamisega lahusele alandatakse pH-d, mis peaks muutma analüüsimise 

võimalikuks ka 20%-lise CaCO3 sisalduse juures (Riehm, 1958). Suur laktaadi sisaldus ja 

äädikhape tagavad kelateeruvate anioonide suhteliselt suure kontsenratsiooni, mis muudab P 

lahustuvuse vähem sõltuvaks mulla pH-st (Egnér et al., 1960).  

AL meetodi edasiarendus on DL (topelt laktaat meetod) (tabel 1), mis on täiendatud laktaadi 

koguse suurendamisega, et muuta P määramine sõltumatuks mullatüübist. Topelt laktaadi 

kogusega tõsteti lahuse happesust ja puhverduvõimat (Egnér et al., 1960). Siiski vastasid DL 

meetodi tulemused AL meetodile ja ei sobi määramiseks Ca rikastel muldadel (Egnér et al., 

1960). DL meetod ei toim, kui CaCO3 sisaldus on üle 4% ehk lahuse puhverdusvõime ei ole 

piisav (Riehm, 1958).   

CAL metoodikat esimesena kirjeldanud Schüller (1969) väidab, et see meetod ekstraheerib 

asendusneeldunud fosfaadid ja kergesti lahustuvad Ca-fosfaadid väetistest, kuid ei arvesta 

mineraalsest apatiit pärinevaid fosfaate. Samas ei sobi see meetod kõige paremini, kui mulla 

pH on alla 6, kuna happelises mullas võivad apatiidist tulenevad fosfaadid olla adsorbeerunud 

Al- ja Fe-fosfaatidena.  

Olseni määramismetoodika on sobilik neutraalsetest ja aluselistest muldadest P määramiseks, 

kuna sadestab kaltsiumi CaCO3-na. Langenud Ca sisaldus lahuses soodustab Ca-fosfaatide 

lahustumist. Ekstraktsioonilahus eemaldab ka lahustunud ja adsorbeerunud P  

kaltsiumkarbonaatide- ja Fe oksiidide pinnalt. Olsen ja Bray 1 on varem peamised P 

määramismetoodikad USA-s. Erinevalt Olsenist sobib Bray 1 neutraalsetel ja happelistel 

muldadel P määramiseks, kuid alahindab P kaltsiumirikastes muldades ning kuid Mallarino 
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(1995) väidab, et Olsen ja Mehlich 3 sobivad oluliselt laiema mullareaktsiooni korral P 

määramiseks kui Bray 1.  

Igal meetodil on oma eelised ja puudused. Erinevate mullaomaduste korral on teatud 

metoodikad sobilikumad. Erinevad meetodid ekstraheerivad erinevas koguses P-d. Neyroud & 

Lischer (2003) ja  poolt läbi viidud uurimus erinevate P ekstraktsioonilahuste kohta näitas 

ekstraheeritud P sisalduse langust järjekorras AL, Mehlich 3, Bray, DL, CAL, Olsen, H2O. 

Samale tulemusele jõudis ka Schick et al. (2013). AL meetod, mida kasutatakse erinevate 

mullatüüpide puhul ülehindab liikuva P sisaldust lubjarikastes muldades (Otabbong et al., 

2009). Samuti on Mehlich 3 ekstraheerimislahus agressiivne ja hindab üle P sisaldust kuna 

eraldab ka P, mis on seotud Al- ja Fe ühenditele. Analoogsed tulemused P eraldamise osas 

(osaliselt samade metoodikate võrdluses) on saanud ka Wuenscher et al. (2015) ning 

grupeerinud tulemused, kus CAL ja Olsen kuulusid ühte gruppi andes keskmise liikuva P 

sisalduseks väiksem või võrdne 100 mg kg
-1

. Mehlich 3 seevastu oli grupis, mille keskmine oli 

väiksem või võrdne 200 mg kg
-1

 ehk hindab P sisaldust oluliselt kõrgemaks. Üld P sisaldus 

antud katses oli  830 mg kg
-1

. CAL ja DL metoodikaid peetakse vähem agressiivseteks, 

sisaldades ühte kelateerivat ühendit, laktaati, mis on kombinatsioonis Ca-ga kui aktiivse 

katiooniga. Kuna Ca
2+

 võib sadestada osa eraldatud P-st, siis võivad P sisaldused olla 

mõnevõrra madalamad võrreldes metoodikatega , milles aktiivne katioon on NH4
+
 (Eriksson, 

2009).  

Metoodikate arenedes on kasutusele võetud uusi ning täiustatuid, kuid sellel on ka oma 

negatiivne pool, kuna katkeb järjepidevus ning erinevate metoodikate võrreldamatusest 

tulenev prognooside ja mudelite koostamine muutub keerukamaks. Uued universaalsed 

metoodikad mitme elemendi määramiseks samast ekstraktsioonilahusest on põhjendatud 

peamiselt kulude kokkuhoiuga. Samas on universaalsed määramismetoodikad ka piiratud 

sobivusega erinevate muldade puhul. Seega USA-s Iowa osariigis on olnud kasutusel 

paralleelselt mitu P määramismetoodikat (Olsen ja Bray 1) tulenevalt mullaproovi pHst 

(Mallarino 1995). Näiteks Hollandis kasutatakse paralleelselt AL metoodikat rohumaadel, 

vesilahusest P määramist põllumaadel ja aianduses ning AL ja CaCl2 kombinatsiooni maisi 

kasvatamisel (Reijnevelt et al., 2014). Arvestades P-ga seotud keskkonnakoormust ja 

toiduainete tarbimise kasvu on Reijnevelt et al. (2014) välja toonud vajaduse P 
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määramismetoodikate standardiseerimiseks, mis tagaks mullaviljakuse hindamise ja 

võrdlemise eri piirkondade vahel ning üheselt mõistetavuse nii teadlastele, poliitikutele kui ka 

talunikele.   

 

1.4. Mulla P väetistarbe gradatsioon  
 

Euroopa Liidus on P on väetussoovitused koostatud liikmesriikides varem kasutatud meetodite 

alusel. Kuna igas liikmesriigis oli ja on kasutusel ajalooliselt väljakujunenud oma metoodika 

ja sellele vastav gradatsioon , siis ei ole võimalik ka koostada ühtseid väetussoovitusi. Iga 

määramismeetodi kohta tuleb koostada sellele vastav gradatsioon, mis peab arvestama ka 

konkreetseid geograafilisest asukohast tulenevaid faktoreid. Väetustarbe gradatsiooni 

koostamise võib jagada kolmeks etapiks: (i) mulla liikuva P sisalduse määramine ja 

hindamine, (ii) mulla liikuva P sisalduse kalibreerimine ehk jaotamine viljakusastemeteks (iii) 

P väetussoovituse tuletamine. Optimaalse väetussoovituse aluseks on õigesti võetud 

mullaproov ja sellele metoodika rakendamine. Teises etapis kalibreeritakse mullaanalüüsi 

tulemusi ehk antakse hinnang, milline on kasvatatavate kultuuride saagikus analüüsitud 

liikuva P sisalduse juures. Viimane tegevus baseerub peamiselt põldkatsetel, millega 

hinnatakse mulla liikuva P sisalduse ja suhtelise saagikuse vahelist suhet (Dahnke & Olson, 

1990). Baseerudes katsetulemustele leitakse piirväärtused, mis eristavad muldasid vastavalt 

nende liikuvale P sisaldusele, kas „madal“, „keskmine“ või „kõrge“ viljakusklass. Osad 

gradatsioonid jagavad mullad ka viide kategooriasse, lisaks „väga madal“ ja „väga kõrge“. 

Jordan-Meille et al. (2012) on koondanud väetustarbe gradatsioonide koostamise aluseks 

oleva teise etapi kalibratsioonide sisendid erinevates Euroopa Liidu riikides (tabel 2).  
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Tabel 2. Euroopas enimkasutatavad P viljakusklasside määramise meetodid ja nendele 

vastavad kolmeastmelised gradatsioonid Jordan-Meille et al. (2012) järgi   

Riik 

Fosfori 

ekstraheerimis

metoodika 

Täiendavad arvesse võetud 

parameetrid 

Mulla P viljakusklass 

(funktsioon mulla liikuva P 

sisaldusest), mg kg
-1  

Muld 

Kultuuri 

„tund-

likkus“ 

Väga 

madal 
Keskmine 

Väga 

kõrge 

Eesti             

Slovakkia  
Mehlich 3 

OM
*
 %                           

Lõimis 
 

<14     

<40 

41-95       

71-100 

>206   

>136 

Ungari      

Leedu          

Norra      

Rootsi  

AL 
Lõimis, pH, karbonaadid    

Lõimis, pH 

                

2 klassi 

<30   

<21   

<50   

<20 

61-100     

45-66      

50-70     

40-80 

>161    

>88     

>140    

>160    

Läti         

Poola  
DL 

Lõimis 
 

<17    

<22 

36-70      

45-65  

>118    

>89 

Austria   

Saksamaa 
CAL 

Kivisuse %, savi %, OM
*
% 

Puudub          

2 klassi 

<25   

<20 

47-111   

45-90 

>175    

>151 

Prantsusmaa 

Itaalia         

Taani      

Inglismaa  

Olsen 
Piirkondlik mullastik     

Karbonaadid 

3 klassi  

puudub          

2 klassi           

3 klassi 

<22   

<5    

<20   

<9 

31-38      

10-15      

20-40      

16-25   

>70     

>20       

>60      

>70 

Holland
**

   

Šveits  
H2O 

2 peamist mullastiku gruppi  

Savi %, OM
*
 %, 

mullatüübid 

6 klassi 
<6     

<0,45 

11-20         

2-3 

>26      

>4,6 

*
OM – orgaaniline aine; 

**
Kontsentratsioonid antud mg P l

-1  

 

Nagu selgub uuringust on pea pooltes riikides gradatsioonide koostamisel lisaks mulla liikuva 

P sisaldusele arvestatud ka teiste mullaomaduste ja kultuuri nõuetega (tabel 2). Mulla 

näitajatest on arvestatud peamiselt lõimist, orgaanilise aine sisaldust, savi sisaldust, 

karbonaatide sisaldust ja pH-d. Samuti on tabelis 2 antud 3 mulla P viljakuse kategooriat, 

kuigi nende arv võib varieeruda riigiti 2-9. Eestis on kasutusel viie astmeline P väetustarbe 

gradatsioon (tabel 3).  
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Tabel 3.  Eestis kasutatavad mulla P väetistarbe gradatsioonid võrreldes Saksamaal kasutatava 

CAL meetodi gradatsiooniga  

Meetod 

Mulla väetistitarbe klass P sisalduse järgi   

Kasutusel 
Kirjandus 

allikas 

Väga suur Suur Keskmine Väike Väga väike 

A B C D E 

mg kg
-1

 

Me3 <20 20-45 46-90 91-145 >145 Eesti PMK 

AL <20 20-40 41-80 81-120 >120 Eesti PM 

CAL <24 25-48 49-72 73-104 >105 Saksamaa LLFG 

 

Mulla „väga madal“ ja väga kõrge“ P väetistarbe juures varieeruvad  klasside piirid oluliselt 

ka riikide vahel, kes kasutavad sama metoodikat. Peamiselt on see põhjendatud mullastik-

klimaatiliste tingimustega ja labori spetsiifikaga (kasutatav aparatuur, meetodi 

modifitseerimised). Eestis Põllumajandusuuringute Keskuses kasutatav Mehlich 3 

ekstraktsioonimetoodikale üleminekut ja väetistarbegradatsiooni sobivust Eesti tingimustesse 

on kontrollitud muld-taim vastavate toiteelementide sisalduste korrelatsiooniseoste abil (Loide 

et al., 2004). 2013. aastal korrigeeriti väetistarbegradatsiooni, mille tulemusel on 

mineraalmuldade puhul esialgse kahe asemel kasutusel üks gradatsioon. Lisaks alandati väga 

väikese väetistarbe astme piiri huumusvaesematel (C<2.0%) muldadel ja tõsteti väga suure 

väetistarbe astme piiri (kuni <20 mg kg
-1

), mille varasem madal tase (<10 mg kg
-1

) ei olnud 

põhjendatud. Seeläbi suurenes P vaeste ja P rikaste muldade osatähtsus Eesti põllumuldade 

hulgas.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA  

2.1.  Mullaproovid  
 

Uurimustöös analüüsiti 140 mullaproovi, mis olid kogutud erinevatelt Eestimaa põldudelt 

Baltic Manure projekti raames.  Proovid kuivatati toatemperatuuril ja sõeluti läbi 2mm 

avadega sõela. Seejärel kaaluti 5 g mulda plastnõudesse ja lisati ekstraheerimislahus. 

Proovides määrati mulla lõimis, orgaaniline süsinik, pHKCl ja taimedele omastatav liikuv 

fosfor Me3, AL ja CAL meetoditega (tabel 4). Kõikide meetoditega teostati mõõtmised kahes 

korduses.  Mehlich 3 ekstraktis määrati liikuv P sisaldus (MP-AES) mikroplasma 

aatomemissioon spektromeetriga ja CAL ekstraktis kasutati UV-Vis molekulaarspektromeetrit 

ning AL puhul toestati mõõtmised mõlema meetodiga. Molekulaarspektromeetriga P 

määramiseks kasutati fosfaat-molübdaat kompleksi. CAL meetodiga teostati analüüsid Julius 

Kühn-Instituudi (JKI) laboris. AL ja Mehlich 3 analüüsid ning mulla muude näitajate (pH, 

Corg jne) analüüsid (tabel 6) teostati Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia osakonna 

laboris.   

 

Tabel 4. Taimedele liikuva P määramine erinevate meetoditega    

Ekstraheerimis 

lahuse 

metoodika 

Reagendid  pH 
Mulla/lahuse 

 suhe 

Loksutusaeg 

ja intensiivsus 

Mõõtmise 

meetod 
Autor 

Mehlich3  (M3) 

0,2 M CH3COOH,          

0,25 M NH4NO3,          

0,015 M NH4F,  

0,013 M HNO3,  

0,001 EDTA 

2,5 1:10 
10 min, 

200 min 
MP-AES 

Mehlich, 

1984 

Kaltsium 

atsetaat laktaat 

(CAL) 

0,3 M CH3COOH           

0,05 M (C6H10 O3) 

0,05 M 

Ca(CH3COO)2 

 4,1 1:20 
2 h,  

140 min 
UV-Vis 

Schüller, 

1969 

Ammoonium 

laktaat (AL) 

0,1M NH4C3H5O3 

0,4M CH3COOH 
3,75 1:20 

4 h, 

100 min 

MP-AES, 

UV-Vis 

Egner, 

1954 
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UV – Vis spektromeeteriline ehk  molekulaarspektromeeteriline analüüs 

UV-Vis spektromeetriga teostati mõõtmised CAL ja AL ekstraheerimismeetodite järgi 

valmistatud mulla ekstraktidest. Määramiseks kasutati Thermo Scientific Helios Ω 

spektromeetrit, mis oli varustatud 10 mm optilise kihipaksusega läbivoolu küvetiga. 

Molekulaarspektromeetriline P määramine põhines fosfaatioonide (PO4
3-

) reageerimisel 

molübdaatiooniga tekkinud sinise värvusega fosfaat-molübdaatkompleksil. Spektromeetriga 

mõõdeti tekkinud kompleksi poolt põhjustatud absorptsioon lainepikkusel 880 nm. 

Kalibratsiooniks kasutati võrdluste ridu ekstraheerivas lahuses. Kasutati P kontsentratsiooni 

vahemikku 1- 15 mg  l
-1

. 

 

MP – AES  (aatomemissioonspektromeeter) 

MP – AES spektromeetrit kasutati P sisalduse analüüsiks Mehlich3 ja AL meetodite järgi 

valmistatud mulla ekstraktidest, mis filtreeriti läbi 0,45μm pooridega membraanfiltri. 

Määramiseks kasutati plasmast P aatomite poolt kiiratavat aatomemissiooni kiirgust mille 

intensiivsust registreeriti lainepikkusel 213,618 nm. MP-AESpektromeetri seadistused 

analüüsidel on esitatud tabelis 5. Kalibratsiooniks valmistati erineva kontsentratsiooniga P 

võrdluslahuste read ekstraheerivas lahuses. Kasutati P kontsentratsioonivahemikke 1 – 10 mg  

l
-1

 (AL) ja 1– 20 mg l
-1

 (Me3).  

 

Tabel 5 . MP AES parameetrid P analüüsil AL ja Me3 meetodil 

Meetod Aeg 

(s) 

Asend Rõhk 

(kPa) 

Pumba 

kiirus 

(rpm) 

Läbipesu 

aeg (s) 

Stabilisatsiooni 

aeg (s) 

Korduste 

arv 
 

         

AL 3 0 80 15 30 30 3  

Me3 3 20 80 15 30 30 3  

 

 

UV – Vis  (molekulaarspektromeeter) 

UV-Vis spektromeetrit kasutati P sisalduse määramiseks AL meetodite järgi valmistatud mulla 

ekstraktidest. Töös kasutati Thermo Scientific Helios Ω spektromeetrit, mis oli varustatud 
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minisipper süsteemiga. Fosfaatse fosfori sisaldus ekstraktis määrati happelise molübdaadi 

lahuse lisamisel tekkinud fosfaat-molübdaat kompleksi optilise absorptsiooni järgi 

lainepikkusel 880 nm kasutades 10 mm kihipaksusega läbivoolu küvetti. Kalibratsiooniks 

kasutati erineva P sisaldusega (1 – 15 mg P l
-1

) võrdluslahuseid ekstraheerivas lahuses. 

Mõõtmise teostamiseks ja andmete kogumiseks ning P kontsentratsioonide arvutamiseks 

kasutati programmi Thermo Vision Quant.  

 

Tabel 6. Kasutatud proovide statistiline üldiseloomustus (n = 140) 

Näitaja  Miinimum Maksimum Keskmine Standardhälve 

pHKCl 4,19 7,17 5,70 0,68 

Corg. % 0,68 7,38 1,90 1,12 

Liiv, % 31,66 81,33 58,63 9,31 

Savi, % 3,60 21,19 9,57 3,83 

Tolm, % 15,07 59,62 31,79 7,98 

     

 

pH KCl 

Mulla pH määramiseks kasutati pHmeetrit METLER TOLEDO Seven Easy koos elektroodiga 

Inlab ExpertPro. Analüüsiks kaaluti 5 g mulda 50 ml plastnõusse ja lisati 12,5 ml 1 M 

kaaliumkloriidi lahust. Peale segamist lasti suspensioonil seista 30 minutit ja seejärel teostati 

mõõtmine. Proovides määratud pH jäi vahemikku 4,19 – 7,17 (tabel 6). 

 

Lõimised 

Mulla lõimis määrati pipett meetodil vastavalt Soil Survey… (1996) toodud analüüsi 

juhendile. 20 g proovi kaalutist töödeldi 15%-lise H2O2 lahusega orgaanilise aine 

eraldamiseks. Karbonaatsete muldade (pH > 6,8) puhul töödeldi proovi 1M HCl lahusega 

karbonaatide lagundamiseks. Saadud mineraalset materjali dispergeeriti 18 tunni vältel 3,3%-

lise naatriumheksametafosfaadi lahusega. Liiva fraktsioon eraldati märgsõelumise teel läbi 63 

µm avadega sõela. Sõela läbinud materjal viidi 500 ml mõõtsilindrisse ja koguti fraktsioonid < 

2 µm ja 2 – 63 µm fraktsioonidega. Kõik kogutud fraktsioonid kuivatati vesivannil ja kaaluti. 
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Kaalutiste alusel leiti fraktsioonide protsendiline sisaldus mullas. Katses kasutatud mullad 

jagunesid lõimise järgi nelja klassi (tabel 7).   

 

Tabel 7. Kasutatud muldade jaotus lõimise järgi  

Lõimis Tähis 
Kogus osakaal 

tk % 

Liivsavi ls1 102 73 

Keskmine liivsavi ls2 28 20 

Saviliiv Sl 3 2 

Tolmjas liivsavi Tls 7 5 

 

 

Orgaanilise süsiniku sisalduse määramine 

Mullaproovide süsiniku sisaldus määrati Dumas’ meetodil kasutades arvutiga juhitavat 

analüsaatorit Elementar VarioMAX. Proovi viaali kaaluti analüütilistel kaaludel Mettler-

Toledo XS205 ligikaudu 300 mg proovi, misjärel proov viidi analüsaatori proovi etteande 

seadmesse. Seadmes kuumutatakse proovi He ja hapniku atmosfääris temperatuuril 900°C 

juures. Oksüdeerumisel tekkinud gaasid jahutatakse ja juhitakse detektorisse. Eraldunud CO2 

hulga alusel arvutatakse proovi süsiniku sisaldus. 

 

 

2.2.  Statistiline andmetöötlus 

 

Andmete töötlusel kasutati kirjeldatavat statistikat, lineaarset korrelatsioon- ja 

regressioonanalüüsi. Määramismeetodi mõju hindamiseks proovide jaotumisel 

väetistarbeklassidesse kasutati hii-ruut testi või väiksemate alavalimite korral ka Fisheri täpset 

testi. Tulemused loeti statistiliselt usutavaks olulisusnivool 0,05. Andmete töötluseks ja 

analüüsiks kasutati MS Excel tarkvara ning statistikapaketti R (R Core Team, 2015). 
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3. TULEMUSED 
 

Töö käigus määrati 140 mullaproovi liikuva P sisaldused CAL, AL ja Me 3 meetodil, mis jäid 

vahemikku 7,9 kuni 482,6 mg kg
-1 

(tabel 8). Võrdlemaks erinevate detekteerimise võimaluste 

mõju tulemustele kasutati AL meetodi puhul nii molekulaarspektromeetrilist (AL-Vis) kui 

aatomemissioonspektromeetrilist (AL-MP-AES) meetodit.  Lisaks määrati proovides pH, mis 

jäi vahemikku 4,19 – 7,17 ja orgaanilise süsiniku sisaldus, mis varieerus 0,68 – 7,38 % (tabel 

6). Valimis olid esindatud ls1, ls2, tls ja sl lõimised.  

 

Tabel 8. Töös kasutatud muldade liikuva P sisalduste statistiline iseloomustus 

Meetod 
Liikuva P sisaldus, mg kg

-1
 

Keskmine Maksimaalne Minimaalne Standardviga 

CAL 67,5 346,5 7,9 4,44 

AL-Vis 93,6 352,7 18,9 5,64 

AL-MP-AES 83,2 383,2 9,02 5,65 

Me3 169,5 482,6 10,5 8,64 

 

 

3.1. P määramine mulla ekstraktidest MP-AES spektromeetriliselt  

3.1.1. P määramine mullast AL meetodil  

 

P määrati mulla ekstraktidest aatomemissiooni kiirguse intensiivsuse mõõtmise teel, 

registreerides P aatomile omase kiirguse lainepikkusel λ=213,618 nm. AL meetodi 

ekstraheerimislahusel analüüsiks kasutataval lainepikkusel neeldumis ja emissiooni piike ei 

ole (joonis 3). AL meetodi fosfori kalibratsioonilahuste kontsentratsioonivahemikus 1 kuni 10 

mg l
-1

 olid emissiooni piikide intensiivsused alates 220 (1 mg l
-1

, joonis 4) kuni 2100 (10 mg  

l
-1

, joonis 5) ning neil andmeil koostatud kalibratsioonigraafikud olid sirged ja  eeskujuliku 

korrelatsiooni koefitsiendiga – r = 0,999  (joonis 6). AL meetodil valmistatud mulla 

ekstraktide aatomemissiooni spektreis (joonis 7) analüüsiks kasutava piigi lähipiirkonnas 

segavaid piike ei ole.  
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Joonis 3. AL meetodi ekstraheerimislahuse taustafooni spekter  

 

Joonis 4. AL meetodi kalibratsioonilahuse spekter, P sisaldus 1 mg l
-1
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Joonis 5. AL meetodi kalibratsioonilahuse spekter, P sisaldus 10 mg l
-1

  

 

 

Joonis 6. AL meetodi kalibratsioonigraafik mulla liikuva P määramiseks MP_AES 

spektromeetriga Agilent MP4100  
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Joonis 7. P aatomemissiooni piik lainepikkusel 213,618 nm Al meetodil valmistatud mulla 

ekstraktist  

 

3.1.2. P määramine mullast Me3 meetodil 

 

Mehlich 3 meetodil ekstraktsiooniks kasutaval lahusel 213,618 nm lähiümbruses emissiooni ja 

absorptsiooni piigid puuduvad ning foon on madala müraga (joonis 8). Kalibratsioonilahuste  

spektrites ilmnevad nii neeldumis kui ka absorptsiooni piigid, kuid need on kaugemal kui 

0,050 nm ja analüüsitava elemendi piigist oluliselt madalama intensiivsusega (joonised 9 ja 

10). Kaliibratsioonigraafik P sisaldusega vahemikus 1 kuni 20 mg l-1 on sirge ja eeskujuliku 

korrelatsiooni koefitsiendiga (jooni 11). Mehlich 3 meetodil valmistatud mulla ekstraktide 

emissiooni spektris (joonis 12)  ilmnevad muude elementide piigid. Olulise intensiivsusega 

piik ilmneb 213.855 nm juures, kuid kauguse tõttu see analüüsiks kasutavat piiki ei mõjuta ja 

seega P määramist ei sega. 
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Joonis 8. Mehlich 3 meetodi ekstraheerimislahuse taustafooni spekter  

 

 

Joonis 9. Mehlich 3 meetodi kalibratsioonilahuse spekter, P sisaldus 1 mg l
-1
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Joonis 10. Mehlich 3 meetodi kalibratsioonilahuse spekter, P sisaldus 20 mg l
-1

  

 

 

Joonis 11. Mehlich 3 meetodi kalibratsioonigraafik mulla liikuva P määramiseks MP_AES 

spektromeetriga Agilent MP4100   
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Joonis 12. P aatomemissiooni piik lainepikkusel 213,618 nm Mehlich 3 meetodil valmistatud 

mulla ekstraktist, P = 118,7 mg kg
-1

  

 

3.2. Seosed liikuva P sisalduse analüüsi tulemuste vahel  

 

3.2.1. Seosed P analüüsi tulemuste vahel erinevatel ekstraktsiooni ja analüüsi 

meetoditel 

 

Erinevatel meetoditel määratud tulemuste omavaheliseks võrdluseks teostati regressioon- ja 

korrelatsioonanalüüs. 

Võrreldi CAL meetodi tulemuste seost AL-Vis (joonis 13), AL-MP-AES (joonis 14) ja Me3 

(joonis 15) tulemustega, samuti ka AL-Vis ja AL-MP-AES (joonis 16) tulemuste omavahelist 

seost. Arvutati korrelatsioon erinevatel meetoditel määratud P sisalduste kui ka teiste mulla 

parameetrite vahel (tabel 9). 

MP-AES kasutades saadud tulemused näitavad väga head korrelatsiooni 

molekulaarspektromeetrilise meetodi tulemustega (joonis 17 ja tabel 10). Väga hea on 

korrelatsioon ka CAL ja AL meetodil määratud P sisalduste vahel (joonis 13  ja 14). 

Mikrolaine plasma kasutamine annab parema korrelatsiooni CAL ja AL meetodi vahel  

võrreldes molekulaarspektromeetrilise määramisega (tabel 11).  
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Joonis 13. Seos P-CAL ja P-AL-Vis tulemuste vahel, n=140  

 

 

Joonis 14. Seos P-CAL ja P-AL-MP-AES tulemuste vahel, n=140  
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Joonis 15. Seos muldade liikuva fosfori sisalduses määratuna CAL ja Me3 meetoditel, n=140 

 

 

Joonis 16. Seos molekulaarspektomeetriliselt (λ=880 nm) ja 

aatomemissioonspektromeetriliselt (λ= 213,618 nm) määratud muldade liikuva fosfori 

sisalduses  
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Tabel 9.  Korrelatsioonikoefitsiendid P ekstraktsioonimeetodite ja mulla parameetrite 

võrdluses (n = 140) 

  

Liiv Savi Tolm pH  Corg P-CAL  
P-AL 

Vis 

P-AL MP 

AES 
P-Me3 

Näitaja  Ühik  % % %   %  mg kg
-1

  mg kg
-1

 mg kg
-1

 mg kg
-1

 

Liiv % 1 

        Savi % -0,53 1 

       Tolm % -0,91 0,14 1 

      pH  

 
-0,28 0,52 0,08 1 

     Corg  % -0,45 0,55 0,25 0,45 1 

    
P-CAL   mg kg

-1
 -0,20 0,22 0,13 0,49 0,37 1 

   
P-AL  Vis  mg kg

-1
 -0,16 0,15 0,12 0,46 0,39 0,91 1 

  P-AL  MP 

AES 
 mg kg

-1
 

-0,16 0,14 0,12 0,43 0,35 0,93 0,97 1 

 
P-Me3   mg kg

-1
 0,18 -0,23 -0,10 0,07 0,06 0,71 0,82 0,82 1 

Paksus kirjas on statistiliselt olulised seosed, mille p<0,05 

 

3.2.2. Seosed P analüüsi tulemuste vahel happelistes (pH<5,6) muldades. 

 

Selgitamaks mulla pH mõju liikuva fosfori sisalduse tulemustele erinevatel meetoditel määrati 

seosed erinevate ekstraheerimismeetodite tulemuste vahel nii happeliste muldade (pH≤5,6) 

(joonises 17,18 ja 19) kui ka nõrgalt happeliste, aluseliste, neutraalsete ja aluseliste muldade 

grupis (pH≥5,6) (joonised 20, 21 ja 22).  Arvutati korrelatsiooni koefitsiendid CAL, AL ja 

Me3 meetodil saadud tulemuste vahel (tabelid 10 ja 11). Väga tugev korrelatsioon on 

erinevate muldade P sisalduste vahel CAL ja AL meetodi puhul , seosed Me 3 meetodiga on 

tugevad mõlemas vaadeldud happesuse klassis. Kogu muldade valimi puhul on keskmise 

tugevusega positiivne seos CAL ja AL meetodi tulemuste ja pH vahel kuid seos puudub 

happesuse ja Me 3 tulemuste vahel. Väga nõrka positiivset seost võib täheldada CAL ja AL 

meetodi tulemuste ja savi ning tolmu fraktsiooni vahel ning liiva ja Me 3 tulemuste vahel 

(tabel 10 ). Lõimise fraktsioonidest happeliste muldade puhul on korrelatsioonanalüüsi järgi  

ainuke  keskmise tugevusega seos liiva fraktsiooni sisalduse ja Me 3 P tulemuste vahel.  
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Joonis 17. Seos mulla liikuva P sisalduste vahel määratuna CAL ja AL-Vis meetoditel 

happelistest muldadest (pH≤5,6), n= 73  

 

 

Joonis 18. Seos mulla liikuva P sisalduste vahel määratuna CAL ja AL-MP-AES meetoditel 

happelistest muldadest(pH≤5,6), n= 73  
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Joonis 19. Seos mulla liikuva P sisalduste vahel määratuna CAL ja Me3 meetoditel 

happelistest muldadest (pH≤5,6), n=73  

 

Tabel 10.  Korrelatsioonikoefitsiendid (pH≤5,6)  P ekstraktsioonimeetodite ja mulla 

parameetrite võrdluses (n = 73) 

  

Liiv Savi Tolm pH  Corg P-CAL  
P-AL 

Vis 

P-AL 

MP 

AES 

P-Me3 

Näitaja   Ühik % % %   %  mg kg
-1

  mg kg
-1

 mg kg
-1

 mg kg
-1

 

Liiv % 1 

        Savi % -0,59 1 

       Tolm % -0,98 0,41 1 

      pH  

 

-0,19 0,19 0,17 1 

     Corg  % -0,50 0,46 0,44 0,17 1 

    
P-CAL   mg kg

-1
 0,22 0,06 -0,27 0,08 0,02 1 

   
P-AL  Vis  mg kg

-1
 0,22 0,04 -0,26 0,28 0,14 0,78 1 

  
P-AL  MP AES  mg kg

-1
 0,21 0,05 -0,25 0,17 0,15 0,86 0,95 1 

 
P-Me3   mg kg

-1
 0,47 -0,24 -0,47 0,10 0,00 0,75 0,86 0,87 1 

Paksus kirjas on statistiliselt olulised seosed, mille p<0,05 
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3.2.3. Seosed P tulemuste vahel nõrgalt happelistel, neutraalsetel, aluselistel 

muldadel (pH≥5,6)  

 

Muldade grupis, mille pH on vahemikus 5,6 kuni 7,2 on väga tugevad positiivsed seosed nii 

regressioonanalüüsi (joonised 20 ja 21) kui ka korrelatsioonanalüüsi järgi (tabel 11 ) ainult 

CAL ja AL meetodi P tulemuste vahel, CAL ja Me 3 vahelised seosed on tugevad (joonis 22, 

tabel 11). Lõimise fraktsioonide sisaldustest on pH≥5,6 muldade rühmas tolmu fraktsiooni ja 

AL ning CAL meetodi P sisalduse vahel keskmise tugevusega positiivne korrelatsioon. pH 

ning orgaanilise süsiniku sisaldus analüüsi järgi seotust liikuva P sisaldusega ei näita. 

 

 

Joonis 20. Seos mulla liikuva P sisalduste vahel määratuna CAL ja AL-Vis meetoditel nõrgalt 

happelistest, neutraalsetest ja karbonaatsetest muldadest (pH≥5,6), n= 67  
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Joonis 21. Seos mulla liikuva P sisalduste vahel määratuna CAL ja AL-MP-AES meetoditel 

nõrgalt happelistest, neutraalsetest ja karbonaatsetest muldadest (pH≥5,6), n= 67  

 

 

Joonis 22. Seos mulla liikuva P sisalduste vahel määratuna CAL ja Me3 meetoditel nõrgalt 

happelistest, neutraalsetest ja karbonaatsetest muldadest (pH≥5,6), n= 67  
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Tabel 11.  Korrelatsioonikoefitsiendid erinevatel meetoditel määratud P sisalduste, lõimise 

fraktsioonide ja orgaanilise süsiniku sisalduse ning happesuse vahel muldades pH väärtusega 

üle 5,6 (n = 67) 

  

Liiv Savi Tolm pH  Corg P-CAL  
P-AL 

Vis 

P-AL MP 

AES 
P-Me3 

Ühik  Näitaja  % % %   %  mg kg
-1

  mg kg
-1

 mg kg
-1

 mg kg
-1

 

Liiv % 1 

        Savi % -0,50 1 

       Tolm % -0,84 -0,05 1 

      pH  

 

-0,19 0,22 0,08 1 

     Corg  % -0,54 0,47 0,33 0,30 1 

    
P-CAL   mg kg

-1
 -0,34 -0,04 0,42 0,25 0,25 1 

   
P-AL  Vis  mg kg

-1
 -0,30 -0,13 0,43 0,16 0,30 0,91 1 

  P-AL  MP 

AES 
 mg kg

-1
 

-0,29 -0,15 0,43 0,13 0,24 0,93 0,97 1 

 
P-Me3   mg kg

-1
 -0,04 -0,37 0,28 -0,06 0,03 0,79 0,88 0,89 1 

Paksus kirjas on statistiliselt olulised seosed, mille p<0,05 

 

3.2.4. Orgaanilise süsiniku mõju liikuva P määramise tulemustele 

 

Orgaanilise süsiniku mõju uurimiseks võrreldi seost erinevate ekstraktsioonimeetodite  

tulemuste vahel kolmes erineva süsiniku sisaldusega muldade grupis: kuni 1,5%, 1,5 kuni 

2,5% ja üle 2,5%. CAL ja AL Vis vahelised seosed on esitatud joonisel 23, P vahelised seosed 

CAL ja Me3-MP – AES vahelised joonisel 24 ning korrelatsioonikoefitsiendid tabelites  12, 

13, 14. 

Korrelatsioonanalüüs (tabelid 12, 13, 14) näitab tugevat seost P-CAL ja P-AL-MP-AES vahel, 

kusjuures C sisalduse kasvades seos tugevneb. Sõltumata C sisaldusest on regressiooni sirged 

erinevatel mulla rühmadel väga sarnase asetusega (joonis 23). 
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Joonis 23. Seosed CAL ja AL-MP-AES liikuva P tulemuste vahel erineva C sisaldusega mulla 

rühmades, kus n(C<1,5%) = 63,  n( 1,5<C%<2,0) = 47  ja n(C%>2,0) = 30  

 

P-CAL ja Me3-MP-AES vahel on korrelatsioonanalüüsi alusel (tabelid 12, 13,  14) kõigis C 

sisalduse rühmades tugev seos kuid regressioonanalüüs näitab oluliselt erinevaid seosed P-

CAL ja P-Me3-MP-AES erinevates rühmades (joonis 24). C sisalduse kasvades nii 

korrelatsiooni kui regressiooni koefitsendid kasvavad.  

Erinevuseks P-CAL vs P-AL-MP-AES ja P-CAL vs P-Me3-MP-AES vahel on korrelatsioon 

mulla pH-ga, mis Me3 meetodi puhul on olematu kõigis rümades, AL meetodi puhul aga on  

keskmise tugevusega nii madala (alla 1,5%) kui kõrge (üle 2.0%) süsiniku sisalduse puhul. 

Lõimise fraktsioonide sisaldusega puudub statistiliselt olulised seosed korrelatsioonanalüüsi 

alusel puuduvad. C sisaldusega võib täheldada nõrka seost CAL ja AL meetodil määratud 

liikuva P sisalduse vahel mullas. 
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Joonis 24. Seosed CAL ja Me3 liikuva P analüüsi tulemuste vahel erineva C sisaldusega 

mulla rühmades, kus n(C<1,5%) = 63,  n( 1,5<C%<2,0) = 47  ja n(C%>2,0) = 30  

 

Tabel 12.  Korrelatsioonikoefitsiendid (Corg<1,5)  P ekstraktsioonimeetodite ja mulla 

parameetrite võrdluses (n = 63) 

  

Liiv Savi Tolm pH  Corg P-CAL  
P-AL 

Vis 

P-AL 

MP AES 
P-Me3 

Näitaja  Ühik  % % %   %  mg kg
-1

  mg kg
-1

 mg kg
-1

 mg kg
-1

 

Liiv % 1 

        Savi % -0,62 1 

       Tolm % -0,94 0,31 1 

      pH  

 
-0,25 0,49 0,09 1 

     Corg  % -0,18 0,06 0,19 0,04 0,82 

    
P-CAL   mg kg

-1
 -0,24 0,20 0,21 0,53 0,25 1 

   
P-AL  Vis  mg kg

-1
 -0,08 0,00 0,10 0,43 0,45 0,84 1 

  P-AL  MP 

AES 
 mg kg

-1
 

-0,13 0,02 0,14 0,41 0,45 0,87 0,96 1 

 
P-Me3   mg kg

-1
 0,25 -0,31 -0,16 0,16 0,46 0,69 0,83 0,85 1 

Paksus kirjas on statistiliselt olulised seosed, mille p<0,05 
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Tabel 13.  Korrelatsioonikoefitsiendid (Corg 1,5-2,0)  P ekstraktsioonimeetodite ja mulla 

parameetrite võrdluses (n = 47) 

  

Liiv Savi Tolm pH  Corg P-CAL  
P-AL 

Vis 

P-AL 

MP 

AES 

P-Me3 

Näitaja  Ühik  % % %   %  mg kg
-1

  mg kg
-1

 mg kg
-1

 mg kg
-1

 

Liiv % 1 

        Savi % -0,30 1 

       Tolm % -0,97 0,07 1 

      pH  

 

0,03 0,43 -0,14 1 

     Corg  % -0,31 0,19 0,28 0,13 1 

    
P-CAL   mg kg

-1
 0,04 -0,11 -0,02 0,27 -0,09 1 

   
P-AL  Vis  mg kg

-1
 0,03 -0,17 0,01 0,25 0,00 0,91 1 

  P-AL  MP 

AES 
 mg kg

-1
 

0,03 -0,15 0,01 0,26 -0,01 0,94 0,98 1 

 
P-Me3   mg kg

-1
 0,18 -0,35 -0,11 0,00 -0,08 0,79 0,90 0,89 1 

Paksus kirjas on statistiliselt olulised seosed, mille p<0,05 

 

Tabel 14.  Korrelatsioonikoefitsiendid (Corg>2,0)  P ekstraktsioonimeetodite ja mulla 

parameetrite võrdluses (n = 30) 

  

Liiv Savi Tolm pH  Corg P-CAL  
P-AL 

Vis 

P-AL 

MP 

AES 

P-Me3 

Ühik  Näitaja  % % %   %  mg kg
-1

  mg kg
-1

 mg kg
-1

 mg kg
-1

 

Liiv % 1 

        Savi % -0,31 1 

       Tolm % -0,78 -0,35 1 

      pH  

 

-0,35 0,26 0,17 1 

     Corg  % -0,48 0,28 0,29 0,50 1 

    
P-CAL   mg kg

-1
 -0,25 0,09 0,19 0,55 0,40 1 

   P-AL  

Vis 
 mg kg

-1
 

-0,23 0,06 0,19 0,57 0,47 0,95 1 

  P-AL  

MP AES 
 mg kg

-1
 

-0,19 0,01 0,19 0,45 0,36 0,95 0,96 1 

 
P-Me3   mg kg

-1
 -0,02 -0,18 0,14 0,19 0,25 0,79 0,86 0,88 1 

Paksus kirjas on statistiliselt olulised seosed, mille p<0,05 
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3.3. Muldade jaotus fosforitarbe järgi erinevatel meetoditel 

 

Erinevatel meetoditel ekstraheeritakse mullast erinevad kogused lahustuvat ehk taimedele 

omastatavat fosforit. Põldkatsete alusel on meetodite jaoks välja töötatud väetistarbe 

gradatsioonid (tabel 2). Antud töös kasutati kolme gradatsiooni. Võrreldi momendil Eestis 

kehtivat Saku Põllumajandusuuringute Keskuse poolt väljatöötatud Mehlich 3 (tabel 3) ning 

varem kasutusel olnud AL meetodi gradatsioone. Mõlemad nimetatud gradatsioonid on välja 

töötatud arvestades kohalikke klimaatilisi ja agronoomilisi tingimusi. Kuna CAL meetod on 

kasutusel Saksamaal, siis tema gradatsioon on väljatöötatud meie oludest erinevates agro-

ökoloogilistes tingimustes (tabel 3).  

Kogu proovide valimist kuulus keskmise väetistarbega klassi AL meetodi järgi 30%, CAL 

meetodi järgi aga 19% muldadest (joonis 25). Erinevus ilmnes aga suurte ja väikeste klasside 

jaotuses. Kui AL meetodi järgi kuulus suure ja väga suure väetistarbega klassidesse 31% 

muldadest, siis CAL meetodi puhul oli see pool kogu proovide hulgast ehk 50%. Oluliselt 

erinev on aga jaotus Me3 analüüsi tulemuste põhjal, kus 77% muldadest kuulub väikese või 

väga väikese väetistarbega ning ainult 5% muldadest suure ja väga suure väetistarbega klassi. 

Hindamaks mulla pH mõju analüüsi tulemuste jaotumisele erinevatesse väetistarbe klassidesse 

jagati mullad rühmadesse pH väärtuse järgi. Happeliste muldade (pHKCl < 5,6) rühmas 

suureneb nii AL kui ka CAL meetodi puhul suure ja väga suure väetistarbega muldade osakaal 

(47% ja 69%-ni, vastavalt) (joonis 26). Mehlich 3 meetod näitab aga vastupidist käitumist – 

suure ja väga suure väetistarbega muldade osakaal väheneb 1%-ni, seevastu aga väikese ja 

väga väikese väetistarbega muldade osa suureneb koguni 81%-ni.  

Nõrgalt happeliste ja neutraalsete ja muldade rühmas (pH > 5,6) aga kuulub AL ja CAL 

meetodi järgi pool (57%  ja 50%, vastavalt) kõigist muldadest väikese ja väga väikese 

väetistarbe klassi (joonis 27), Mehlich 3 meetodi järgi aga koguni 75% Keskmise 

väetistarbega on kõigi meetodite järgi 20% – 30% analüüsitud muldadest. 

Nõrgalt happeliste muldade (5,6 < pH < 6,6) alarühmas on jaotus üldjoontes sarnane eelmisele 

rühmale (joonis 28), kuid erinevused ilmnevad neutraalsete muldade (6,6 < pH < 7,2) rühmas 
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(joonis 29). Märgatav on keskmise väetistarbega muldade osakaalu tõus 30%-ni Mehlich 3 

järgi. AL meetodi järgi jaotumisel gradatsioonidesse olulist muutust ei ole aga CAL meetodi 

puhul on mõnevõrra vähenenud suure ja väga suure väetistarbega muldade osakaal ning 

samavõrra tõusnud väikese ja väga väikese väetistarbega muldade hulk.  

Kõigis vaadeldud rühmades püsib keskmise väetistarbega muldade osakaal AL meetodi järgi 

30% ja CAL meetodi puhul 20% suurusjärgus. Erinevate meetodite tulemuste jaotumise 

sarnasust väetistarbe klassidesse hinnati χ2- testi abil (tabel 15). Ainsad sarnased on jaotused 

klassidesse on CAL ja AL meetodite puhul muldade pH vahemikus 5,6 kuni 7,2,  samuti selle 

rühma alarühmas ((5,6 < pH < 6,6), 

 

 

Joonis 25. Muldade jaotus fosforitarbe järgi erinevate meetoditega (n=140)   
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Joonis 26 CAL, AL ja Me3 meetoditega analüüsitud happeliste muldade (pH<5,6)  jaotus P 

väetitarbe järgi (n=73) 

 

 

 

Joonis 27. Fosforitarbe jaotus  nõrgalt happelistel, neutraalsetel ja aluselistel muldade 

(pH>5,6) erinevate meetoditega (n=67) 
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Joonis 28. CAL, AL ja Me3 meetoditega analüüsitud nõrgalt happeliste muldade (5,6 ≤ pH ≤ 

6,6)  jaotus P väetitarbe järgi (n=47)  

 

Joonis 29. CAL, AL ja Me3 meetoditega analüüsitud neutraalsete muldade (6,6 ≤ pH ≤ 7,2)  

jaotus P väetitarbe järgi (n=20) 
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Tabel 15.  χ
2
- testi p väärtused muldade P väetistarbe klassidesse jaotamise kohta erinevate 

meetodite gradatsioonide järgi. Jaotus kahe meetodi tulemuste vahel on sarnane kui p > 0,05 

 Muldade pH vahemik 

 4,2< pH< 7,2 

4,2<pH<5,6 5,6<pH<7,2 

5,6<pH<6,6 6,6<pH<7,2 

Meetodid 

 

 n=140 n=73 n=67 n=47 n=20 

CAL  vs AL 0,039 0,014 0,055 0,069 0,011 

CAL vs Me3 <0,001 <0,001 0,047 <0,001 <0,001 

AL vs Me3 <0,001 <0,001 0,012 0,005 <0,001 

Paksus kirjas on esile toodud p väärtused , mis on suuremad kui 0,05. 
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4. ARUTELU 
 

P määramine võrreldes metalsete elementide analüüsiga MP-AESpektromeetriliselt on 

komplitseeritud kuna fosforil on ainult 5 emissiooni joont ning need kõik on väga madala 

intensiivsusega. Nendest ainult 2 on intensiivsusega üle 400, ülejäänud on veelgi madalama 

intensiivsusega. Lisaks töötab vastu ka lämmastiku plasma suhteliselt madal temperatuur, 

mistõttu ei lagune kogu proovis olev orgaaniline aine täielikult ja põhjustab seetõttu 

lisamürasid. Tulenevalt madalamast temperatuurist on ka ergastamiseks kasutatav energia 

väiksem ja seetõttu on ka aatomi emissioon väiksema intensiivsusega. 

MP-AES analüüsi emissiooni graafikute põhjal võib järeldada, et ekstraktsioonilahuste 

stabiilne madal foon nii AL kui Me3 meetodi puhul võimaldab neist ekstraktidest P määrata. 

AL ekstraktsiooni lahuses esineb küll analüüsiks kasutatava lainepikkuse läheduses 

tõenäoliselt plasmas mitte täielikult lagunenud orgaanilistest ühenditest  põhjustatud 

emissiooni piike, mille intensiivsus ulatub 50%-ni P emissiooni joone intensiivsusest, kuid 

samas sirge kalibratsiooni graafiku põhjal võime järeldada nende segava mõju puudumist.  

Eeltoodu alusel võime väita, et MP-AES on sobiv AL meetodi ekstraheerivast lahusest P 

sisalduse määramiseks. 

Ka Me3 kalibratsiooni lahustes ja mulla ekstraktides ilmuvad teiste elementide põhjustatud 

piigid, kui need jäävad suhteliselt vähe intensiivseteks erinevalt AL meetodist. Mulla 

ekstraktidest paistab selgelt silma intensiivne piik lainepikkusel 213,855 nm, mis aga on 

iseenesest analüüsi piigist piisavalt kaugel ja ei oma seega segavat mõju P määramisele. 

Kalibratsiooni graafik kasutatavas kontsentratsioonide vahemikus (1 – 20 mg P l-1) on 

ideaalilähedane ja seega võime väita, et MP-AES on sobiv kasutamiseks mulla ekstraktidest 

lahustunud fosfori sisalduse määramiseks. 

CAL meetodil määratud P tulemuste võrdlemine Eestis varem kasutusel olnud AL 

tulemustega näitas, et tulemused korreleeruvad väga hästi sõltumata analüüsil kasutatavast 

määramis metoodikast (UV-Vis ja MP-AES). Lähtudes sellest, et väga hästi korreleeruvad 

omavahel nii molekulaar kui ka aatomemissioonspektromeetriliselt AL meetodil saadud 
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tulemused võime järeldada MP_AES analüüsi segavate faktorite puudumist mulla 

ekstraktides.  

Arvestades, et Me3 ekstraktist on võimalik lahustunud P määrata aga korrelatsioon  CAL ja 

Me3 tulemuste vahel on oluliselt nõrgem saame järeldada, et erinevused on põhjustatud mitte 

analüüsiks kasutatud instrumentaalsest vaid ekstraheerimismeetodist. Kuna 

ekstraheerimislahused on tulenevalt nende erinevast keemilisest koostisest ja pH-st erineva 

ekstraheerimisvõimega siis sõltuvalt mulla omadustest on lahusesse viidud P hulgad väga 

erinevad. 

Võrreldes omavahel tulemusi happeliste muldade grupis (pH<5,6)  grupis ja nõrgalt happeliste 

ja neutraalsete muldade (pH>5,6) grupis, näeme, et AL ja Me3 meetodite puhul on 

korrelatsioon CAL meetodiga parem nõrgalt happeliste ja neutraalsete muldade rühmas. Seega 

saame väita, et taimekasvatuseks sobivates muldades on kõigi kolme meetodi tulemuste vahel 

hea korrelatsioon. 

Mulla orgaanilise süsiniku mõju hindamiseks kasutati kolme erineva süsiniku sisaldusega 

mulla rühma. Analüüsi tulemustest selgus, et praktiliselt sama seos kehtib kõigi kolme rühma 

kohta  AL meetodi puhul. Kuna graafikud on praktiliselt kattuvad, siis saame järeldada, et 

CAL ja Al meetodi tulemuste seosed ei sõltu mulla süsiniku sisaldusest. Erinevalt Al 

meetodist ilmneb Me3 meetodi puhul oluline erinevus CAL  ja Me3 määratud P vahelistes 

seostes. Me3 tulemuste puhul on seosed nõrgemad võrreldes AL meetodiga ja tõusud 

erinevad. Vaatamata sellele, et muldade rühm, mille C>2% , on väikesearvuline võime teha 

järelduse, et mulla orgaanilise süsiniku sisaldus mõjutab seost CAL ja Me meetodil määratud 

P sisalduste vahel.  

Muldade jagunemine väetistarbe klassidesse on ekstraktsiooni meetodite vahel on väga erinev. 

AL meetodi puhul on jaotuvad mullad  suure (suur + väga suur), väikese (väike + väga väike) 

ja keskmise väetistarbega klasside vahele enam vähem võrdselt. Selgelt eristub Me3 meetodi 

järgne jaotus, mille järgi kogu valimist 77% muldi osutus väikese või väga väikese P 

väetistarbega klassi ning suure P tarbega klassidesse kuulus ainult 5% muldadest. 

Vastandlikult Me3 tulemustele kuulub aga CAL meetodi järgi samadest muldadest pool suure 

P väetistarbega klassidesse. Seega on kogu kogumi jaotus väga meetodi spetsiifiline ja ühtegi 
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sarnasust jaotuses välja tuua pole võimalik. Ainus  üldistus, mille saame tulemuste põhjal teha 

keskmise väetistarbe klassi osakaalu stabiilsus  

Veelgi suuremad erinevused väetistarbe klassidesse jaotumisel ilmnevad happeliste muldade 

rühmas, kus CAL meetodi järgi on suure väetistarbega muldade osakaal 69%, samas kui Me3 

annab nende muldade puhul väikese tarbega muldade osakaaluks 81%. Siit järeldub, et valimis 

on teatud osa muldi, mis ühe meetodi puhul kuuluvad väikese, teise meetodi puhul aga suure 

väetistarbega klassi. Selline olukord näitab, et kas teatud muldadel ei ole nende meetodite 

kasutamine õigustatud või neile koostatud gradatsioonid ei arvesta piisavalt mulla omaduste 

mõju ja on vajaduse nende kohalikes tingimustes täiendamise järele. Kuna mullaproovide 

valimis pole ekstreemsete pH väärtuste, orgaanilise C sisalduste ega lõimistega muldi, siis 

mullad vastavad nii Me3 kui ka CAL meetodi lubatud kasutusaladele.  Seega oleks edaspidi 

vajalik kontrollida mõlema meetodi gradatsioone. CAL meetodi puhul võib probleem olla, et 

see gradatsiooni pole välja töötatud meie mullastik-klimaatilistes tingimustes. Tähelepanu 

väärib ka asjaolu, et sama olukord on ka AL ja Me3 P analüüsi tulemusi võrreldes. Kuna AL 

gradatsiooni järgi kuulub suure P väetistarbega klassi 47% muldadest, siis ka siin on olukord, 

kus üks ja sama muld peab kuuluma korraga suure väetistarbega (AL) ja väikese väetistarbega 

(Me3) klassi. Kuna AL gradatsiooni on pikemaajaliselt kasutatud ja testitud, siis tõenäoliselt 

on vaja üle kontrollida Me3 P gradatsioon eelkõige happeliste muldade (pH < 5,6) piirkonnas. 

Nõrgalt happeliste ja neutraalsete muldade (pH > 5,6) rühmas on CAL ja AL meetodi 

tulemuste alusel jaotus väetustarbe klassidesse sarnane, mida kinnitab ka statistiline analüüs. 

Suurim erinevus on AL ja CAL meetodi suure väetustarbega klasside vahel.  See võib olla aga 

põhjustatud gradatsioonide erinevast päritolust.  
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KOKKUVÕTE 
 

Antud uurimustöö eesmärk oli võrrelda erinevaid mulla P määramismetoodikaid ja selgitada, 

kas CAL ekstraheerimislahus sobib Eesti tingimustesse ning on rakendatav samaväärselt 

varem Eestis kasutusel olnud AL ja hetkel kasutusel oleva Mehlich 3 metoodikaga. 

Selgitatakse kuidas mõjutab mulla orgaaniline süsinik ja pH sõltuvalt meetodist taimedele 

omastatava P sisaldust. Lisaks uuriti erinevate analüüsimeetodite (UV-Vis ja MP-AES) 

kasutamisel saadud tulemuste kokkulangevust. 

MP-AES analüüsi emissiooni graafikute põhjal võib järeldada, et ekstraktsioonilahuste 

stabiilne madal foon nii AL kui Me3 meetodi puhul võimaldab neist ekstraktidest määrata P 

sisaldust. Seda kinnitavad ka mõlema lahuse kalibratsioonigraafikud, mis on ideaalilähedased 

ja seega võime väita, et MP-AES on sobiv kasutamiseks mulla ekstraktidest lahustunud fosfori 

sisalduse määramiseks.  

Sõltumata määramismetoodikast (UV-Vis, MP-AES) korreleerusid AL ekstraktsioonimeetodi 

P analüüsi tulemused omavahel hästi. Sellest võime järeldada, et molekulaar ja 

aatomemissioonspektromeetrilised määramise metoodikad on sobivad taimedele liikuva P 

määramiseks.  

Liikuva P sisaldus erines meetodite lõikes 2,5 kordselt ja kahanes järjekorras Mehlich 

3>AL>CAL. CAL meetodil määratud P tulemuste võrdlemine Eestis varem kasutusel olnud 

AL tulemustega näitas väga tugevat korrelatsiooni. Kui võrrelda CAL ja Me3 tulemusi, siis 

korrelatsioon on oluliselt nõrgem. See võib tuleneda Me3 lahuse koostisest ja pH-st, mille 

tulemusena ekstraheerib antud lahus suurema koguse fosforit. AL ja Me3 meetodite puhul on 

korrelatsioon CAL meetodiga tugevam nõrgalt happelistel, aluselistel muldadel ning nõrgem 

happelistel muldadel. Seega saame väita, et taimekasvatuseks sobiva pH tasemega muldades 

on kõigi kolme meetodi tulemuste vahel hea korrelatsioon. 
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Muldade jagunemine väetistarbe klassidesse on ekstraktsiooni meetodite vahel väga erinev. 

AL meetodi puhul jaotuvad mullad  suure, väikese ja keskmise väetistarbega klasside vahele 

enam vähem võrdselt. Selgelt eristub mullaproovide jaotus väetistarbe klassidesse Me3 ja 

CAL meetodi võrdluses. Eriti suured erinevused väetistarbeklasside jaotumisel happeliste 

muldade osas. Nõrgalt happeliste ja neutraalsete muldade (pH > 5,6) rühmas on CAL ja AL 

meetodi tulemuste alusel jaotus väetustarbe klassidesse sarnane. Samas on neis optimaalse 

reaktsiooniga muldades Me3 ja CAL/AL väetistarbe hinnangute jaotuses suured erinevused. 

Antud tulemused näitavad põhjendatud vajadust  väetistarbegradatsioonide jätkuvaks 

parendamiseks.. Seda on vajalik taimekasvatajate eduka tegevuse jätkumise kui ka keskkonna 

säästliku kasutamise seisukohalt.  

CAL meetod on Eesti tingimustes perspektiivne mulla liikuva fosfori määramise meetod aga 

selle rakendamiseks on vaja täiendavaid uuringuid gradatsiooni täpsustamiseks ja 

kontrollimiseks.  

Käsitletud teema raames edaspidist lahendamist ja uurimist vajavad probleemid: 

 Taimkatsete ja põldkatsete läbiviimine fosfori gradatsioonide kontrolliks 

 Gradatsioonide (P) kontrollimine erinevate lõimiseklassidega muldades 

 Väetistarbeklasside (P) määramine kõrge süsinikusisaldusega muldades 
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SUMMARY  

 

The aim of the given study was to compare different soil P assessment methods and to clarify 

whether CAL extraction solution is suitable for Estonian conditions and is applicable 

equivalently with the AL method being used in Estonia in the past, and the Mehlich 3 method, 

which is in use currently. The author investigates how the organic carbon content and pH of 

the soil influences, depending on the method, the content of P available for plants. Beside this, 

the study considers how do the results obtained by using of various analytical methods (UV-

Vis and MP-AES) agree with each other. 

On the basis of the emission charts from the MP-AES analysis it can be concluded that the 

stable low background levels of the extraction solutions in both the AL and ME3 methods 

enable determination of P content in these extracts. This is confirmed also by close to ideal 

calibration graphs for both solutions, and therefore we can say that MP-AES is suitable for use 

for determination of dissolved phosphorus content in soil extracts. 

Irrespective of the assessment method (UV-Vis, MP-AES), the results of P analysis by AL 

extraction method correlated with one another quite well. From this we can conclude that the 

molecular and atomic emission spectrometry methods are suitable for determination of mobile 

P in plants. 

The mobile P content varied 2.5 times in dependence to the methods, and decreased in the 

following order: Mehlich 3>AL>CAL. Comparison of the P results obtained by CAL method 

with the results by AL-method, which was in use in the past, showed a very strong correlation. 

When comparing the results of CAL and ME3, the correlation was considerably weaker. This 

may be due to the composition of the ME3 solution and the pH, as a result of which the given 

solution extracts a larger amount of phosphorus. In the case of AL and ME3 methods the 

correlation with the CAL method is stronger in weakly acidic and alkali soils. Thus we can 

state that in the soils with the pH level appropriate for crop production all three methods have 

a good correlation between the results. 
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Soils division into classes according to their fertilizer requirement is sometimes very different 

subject to the extraction methods. In the case of AL method the soils subdivide into classes 

with large, small and medium fertilizer requirement more or less equally. Clearly differentiates 

the distribution of soil samples into fertilizer requirement classes in comparison of ME3 and 

CAL methods. Especially large differences occur in the distribution into fertilizer requirement 

classes in the part of acid soils. In the group of weakly acidic and neutral soils (pH> 5.6) the 

distribution into fertilizer requirement classes pursuant to the results of the CAL and AL 

methods was similar. However, in these soils with optimal reaction one can see large 

differences in estimates of fertilizer requirement distribution by ME3 and CAL/AL. These 

results show a reasonable need in continuous improvement of grading according to fertilizer 

requirement. It is necessary for the continuation of successful business of crop producers as 

well as from the standpoint of sustainable use of the environment. 

CAL method is a promising method of determination of mobile phosphorus in soils in 

Estonian conditions. However, its implementation requires further research in order to refine 

and check the gradation. 

Within the framework of the addressed topic the future solving and study is required for the 

following problems: 

 Carrying out the plant tests and field tests in order to check the gradations of 

phosphorus  

 Check of gradations (P) for the soils of different granulometric composition 

 Determination of fertilizer requirement classes (P) in the high-carbon soils 
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