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Käesoleva bakalaureusetöö peamiseks eesmärgiks oli kindlaks teha, milline on muldade liigiline 

koosseis Villemi talu maadel. Eesmärkide saavutamiseks valiti välja Maa-ameti kaardi järgi 

uuritavad põllud. Saadud tulemustest lähtuvalt uuriti, milliseid kultuure on antud maa-aladel kõige 

kasumlikum kasvatada, uuriti muldade huumusseisundit, võrreldi saadud tulemusi maa-ameti 

kaardiga ning anti talupidajale edaspidisteks toiminguteks soovitusi. Uuriti karjamaad ja haritavat 

maad, mille pindala oli kokku 15 ha. Antud maa-aladele tehti kokku 13 mullakaevet, mille järgi 

selgitati välja mullaliik. Kaevete vahele rajati huumustrass, ühe kaeve kohta 6 poolkaevet. Selgus, 

et maa-aladel esineb kolme liiki muldi- kahkjas muld, leostunud muld ja gleistunud leostunud 

muld. Haritava maa huumushorisondi keskmine tüsedus kahkjal mullal ja gleistunud leostunud 

mullal oli 32 cm. Karjamaal huumushorisondi keskmine tüsedus kahkjal mullal oli 30 cm, aga 

leostunud mullal oli 27,5 cm. Maa-ameti kaart näitab, et antud maa-aladel esinevad kahkjas muld 

ja gleistunud kahkjas muld. Kasutussobivust uurides selgus, et tegemist on äärmiselt 

universaalsete ja väga heade põllumuldadega.  
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The main purpose of this bachelor thesis was to study the composition of soil types at Villemi 

Talu.  For achieving set goals, firstly, the fields where the author carried out deep digging work 

were chosen from the maps of Land Board of Republic of Estonia to determine what soil types are 

at Villemi Talu. Deep samplings were made by digging soil pits and exposing soil profiles to 

determine soil types at Villemi Talu. The fields chosen for diggings were pasture and arable 

land,  that covering 15 hectares of land. All in all, 13 soil diggings were made to determine the 

type of the soils. Between the diggings a humus line was established by doing 6 semi-diggings per 

one deep-digging.  The theoretical part of this thesis was created based on the results of the 

diggings.  The empirical part studied different cultures suitable for the soils of Villemi Talu and 

the humus conditions of those soils. The results were compared with the maps provided by the 

Land Board of Republic of Estonia.  The results revealed that, contrary to the Land Board maps 

that show two types of soils on these lands, three types of soils can be differentiated: Stagnic 

Albeluvisol, Mollic Cambisols and Gleyic Cambisol. The average depth of the arable land’s 

humus horizon on the Stagnic Albeluvisol and Gleyic Cambisol is 32 centimeters. While the 

average depth of the pasture’s humus horizon on the Stagnic Albeluvisol is 30 centimeters, then 

on the Mollic Cambisol the pasture’s humus horizon is 27,5 centimeters. When comparing the 

results with usage suitability, it can be said that the soils studied were universal and good for being 

used as fieldsoils. In addition to the previously described analysis, recommendations for future 

activities were forwarded to the owner of Villemi Talu.   

 

Keywords: Stagnic Albeluvisol, Mollic Cambisols, Gleyic Cambisol 
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SISSEJUHATUS 

 

Muld on maakoore pindmine kobe kiht, mida kasutatakse ja mõjutatakse mullaorganismide 

poolt. Mida aktiivsem mullaelustik on, seda intensiivsemalt moodustuvad huumusained 

(Luik et al. 2015). Muld on keerukas keskkond, kus mikroorganismid mängivad olulist rolli 

toitainete ringluses ja erinevate ainete lagundamisel, aidates sel moel säilitada mulla 

kvaliteeti. (Truu et al. 2008) Muld on tekkinud eluta ja elusa looduse pikaajalise 

vastastikulise toime tulemusena, mis on äärmiselt vajalik elu eksisteerimiseks maismaal 

(Astover et al. 2012). Mullas on esindatud tahke faas- mineraalne ja orgaaniline osa; vedel- 

mullavesi ja gaasiline- mullaõhk (Põllukultuuride... 2002). 

Mulla teket ehk geneesi mõjutavad lähtekivim, rohelised taimed, mikroorganismid, kliima, 

reljeef, aeg ja ka inimtegevus. Nende tegurite tagajärjel kujunevad erinevate omadustega 

mullad, mis ajas arenevad ja muutuvad. Mulda poleks ilma taimeta ja taime mullata. Kõige 

olulisem tunnus mullal on viljakus. See on mulla võime tagada taimede kasvuks ja arenguks 

optimaalsed tingimused (Astover et al. 2012). 

Muld on taastumatu loodusvara, sest mullateke on väga aeglane protsess. Samuti on muld 

põllumajanduse tähtsaim ressurss. Põllumehe ülesandeks on mulla omaduste säilitamine, 

kuna viljakas muld tagab sobiva keskkonna taimedele. 

Mulla peamiseks funktsiooniks on pakkuda ühiskonnale mitmesuguseid hüvesid (Astover et 

al. 2012). Jätkusuutliku loodusressursside eelduseks on teadlikkus mulla omadustest, 

arengust, levikust. Looduse mõistmiseks on vajalik teada miks ja kuidas muld talitleb ning 

milline on mullaliikide levik. Suure osa vastuse saab antud küsimustele, kui teha mulla 

väliuurimist (Astover et al. 2013). Muldkatte võimaluste maksimaalseks kasutuseks või 

vajadusel nende parandamiseks on oluline muldade väliuurimine. Aja möödudes võib 

kasutussobivus halveneda või säästlikul ja teadlikul kasutusel ka paraneda.  

Käesolevas bakalaureuse lõputöös on uuritud Villemi talu muldade liike ja kultuuride 

nõudeid kasvukoha mullastikule.  
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Bakalaureusetöö eesmärkideks olid: 

 teha kindlaks, muldade liigiline koosseis; 

 uurida, mida oleks kõige kasumlikum kasvatada antud muldadel, 

 analüüsida muldade huumusseisundit, 

 võrrelda reaalset olukorda maa-ameti kaardiga 

 anda talupidajale soovitusi, kuidas antud muldi kasutada.  

Antud eesmärkide saavutamiseks võeti maa-aladelt mullaproovid. Määrati kindlaks 

mullaliik ja sellest tulenevalt uuriti, mis kultuurid antud muldadele sobiksid. 

Töö autor tänab oma juhendajat Kaire Rannikut kasulike nõuannete ja märkuste eest. 
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1. KIRJANDUSLIK ÜLEVAADE 

 

1.1 Külvikord 
 

Külvikorraks nimetatakse ette planeeritud põllumajanduskultuuride paiknemist ja 

järgnevuse süsteemi põldudel (Külvikord ja... 2003). Külvikorras on erinevad kultuurid, 

mida kasvatatakse ühel ja samal põllul järjestikel aastatel (Florentin et al. 2011). Viljaringe 

ehk rotatsioon on ajavahemik, kui külvikorra kõik kultuurid on läbinud teatud 

külvikorravälja. Üheks rotatsiooniks kulub sama palju aastaid, kui palju on välju (Külvikord 

ja... 2003). Külvikord on kõige tõhusam ja ka ökonoomsem viis murda bioloogilist ringi 

kahjuritel ja taimehaigustel (Florentin et al. 2011). Teadlikult kokku pandud külvikord aitab 

vähendada mineraalsete väetiste kasutamist. Eriti oluline on külvikorra rakendamine madala 

viljakusega põldudel. Lisaks vahekultuuride, näiteks liblikõieliste kasvatamine suurendab 

mulla viljakust (Kollas et al. 2015). 

Head eelviljad on rühvelkultuurid- kartul, mais, sööda- ja söögijuurviljad. Nende väärtust 

suurendab väetamine orgaaniliste väetistega ja ka kasvuaegne intensiivne harimine. 

Harimise tulemusena vabanevad toitaineid (Kanger et al. 2014). Taimekaitse seisukohalt 

oleks sobilik kartulit samal kohal kasvatada järjest 2 aastat. Kartuli enesetaluvus sõltub 

suuresti ka mulla viljakusest- mida kõrgem, seda kauem saab samal kohal kasvatada 

(Külvikord ja... 2003). Head eelviljad on ka mitmeaastased heintaimed- liblikõielised ja 

kõrrelised. Heintaimi võib kasvatada nii haljasväetisena kui ka söödakultuurina (Kanger et 

al. 2014). Mitmeaastased heintaimed jätavad mulda palju orgaanilist ainet ja selle 

tulemusena muld rikastub. Heintaimed parandavad ka mulla struktuursust. Selle tulemusena 

tõuseb mulla viljakus ning tuule- ja vee erosiooni oht on miinimumis. Samuti on heaks 

eelviljaks ka must kesa (Külvikord ja... 2003). Mulla intensiivsel harimisel väheneb 

umbrohtumus, haigustekitajate ja kahjurite osakaal ning mulla mineraliseerumisel vabaneb 

ka rohkem toitaineid (Kanger et al. 2014). Majanduslikult on see ettevõtmine aga kahjulik 

(Külvikord ja... 2003). Mustkesa kasutamisel väheneb ka oluline hulk mullast orgaanilist 

ainet, lõhutakse mullastruktuuri ja suureneb toiteelementide leostumine, peaks selle võtte 

kasutamine jääma viimaseks võimaluseks (Kanger et al. 2014). 
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Keskmise väärtusega eelviljad on raps, rüps, tatar ja mais ning ka üheaastased liblikõielised 

kultuurid või nende segukülvid (Kanger et al. 2014). 

Halbadeks eelviljadeks loetakse teravilju. Nende poolt mulda jäetud orgaaniline aine on 

lämmastikuvaene (Külvikord ja... 2003). Teravilja jäänuste laguproduktidel on pärssiv mõju 

järelkultuurile (Kanger et al. 2014). 

 

1.2 Huumus 
 

Huumuskate on muldkatte pealmine osa (Tamm, Kõlli 2013). Huumushorisont on 

huumusainete akumulatsiooni tagajärjel muutunud tumedaks (hallist kuni mustani, tihti 

pruunikas). Huumus on mikrobioloogiliselt muundunud, küllaltki stabiilne orgaaniline aine 

(Kalmet et al. 1996). Mulla huumusseisund on orgaanilise aine sisaldus mullas, mida 

mõõdetakse orgaanilise süsiniku (Corg) sisaldusega (Kanger et al. 2014). Orgaanilise 

süsiniku varude hulk sõltub mullaliigist, mulla karbonaadi ja savi sisaldusest, niiskuse 

režiimist, pedoni tekstuurist ja maakasutusest (Asi et al. 2009). Huumusesisaldus määratakse 

värvuse järgi (Metsamullateaduse... 1989). Antud horisont koosneb orgaanilistest, 

organomineraalsetest horisontidest, kus ringleb suurem osa elusaine süsinikust, on loomade 

ja taimede jäänused ja orgaanilise aine molekulid (Tamm, Kõlli 2013). Huumus parandab 

mulla füüsikalisi omadusi ja on taimetoitainetele oluline allikas. Mulla huumusesisaldusest 

otseselt sõltubki mullaviljakus (Kanger et al. 2014). Sellest tulenevalt huumuse sisalduse 

suurenemisele, suureneb ka põllukultuuride saagikus, kuid seda ainult teatud tasemeni, kust 

huumusesisalduse edasine tõus enam saagikust ei mõjuta. Optimaalseks huumusesisalduseks 

nimetatakse sellist huumusesisalduse taset, mille juures saadakse suurim saak. Huumuse 

optimaalne sisaldus sõltub paljudest faktoritest, kõige tähtsamad on kasvatatav kultuur, 

mulla pH, toitainete sisaldus ja lõimis (Kalmet et al. 1996). 

Huumusesisaldus mullas on dünaamiline suurus. Huumus mineraliseerub mullast, kuid teda 

tekib ka pidevalt juurde (Kalmet et al. 1996). Arvestada tuleb sellega, et kui külvikorras on 

rühvelkutuurid, siis need vähendavad mullas huumust hektari kohta ligikaudu 2 tonni aastas. 

Teraviljad vähendavad 1 tonni ja heintaimed 0,7 tonni aastas. Samas heintaimede 

kasvatamisel mulla huumusesisaldus suureneb. Kui kasvatada mitmeaastaseid liblikõielisi, 

siis suureneb ligikaudu 2 tonni hektarile aastas, liblikõieliste ja kõrreliste segu puhul 

ligikaudu 1,5 tonni ja mitmeaastaste kõrreliste puhul 1 tonni hektarile aastas (Kanger et al. 
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2014). Huumusesisalduse säilitamise või isegi suurendamise puhul tuleks valida õige 

vahekord külvikorras ja kasutada orgaanilisi väetisi (Kalmet et al. 1996). 

 

1.3 Kahkjad mullad 
 

Kahkjaid muldi teatakse ka veel näivleetunud muldadena. Antud mullad on väheste 

ülalgleistumise tunnustega parasniisked mullad, mille ülemine kiht on kergema ja alumine 

kiht raskema lõimisega. Kahkjate muldade üheks olulisemaks tunnuseks on mullaprofiilis 

selgesti nähtavad sügavad väljasopistused, mis on tekkinud raskema lõimisega kihi ülaosa 

lõhedesse. Soppides on olnud ajutine ülavesi, mis on põhjustanud heleda värvuse- 

ülalgleistumine koos eluvieerumisega ehk Elg teke (Kõlli, Lemetti 1999). 

Antud muldade profiil on eluvio-akumulatiivne ja nõrkade liigniiskuse tunnustega. Kahkjas 

muld hilineb mõne päeva harimisküpsusele võrreldes parasniiskete muldadega (Penu 2005) 

Profiili ehituse järgi eristatakse pruune kahkjaid muldi (tüüpprofiiliga: A-Baf-Egl-B2-C2) ja 

ka heledaid kahkjaid muldi (tüüpprofiiliga: A-Egl-B2-C2) (Reintam, Köster 2006) 

Kahkjas muld esineb Lõuna-Eesti lainjatel moreentasandikel, kus mulla lähtekivimiks on 

punakaspruun karbonaadivaene liivsavimoreen (Reintam, Köster 2006). Kahkjatel muldadel 

looduslikke kuivi palurohumaid leidub Eestis vähe, sest nendele muldadele on pigem rajatud 

põllumaad või on nad hoopiski metsastunud (Kõlli, Lemetti 1999). 

Kahkjad mullad on tekkinud kahekihilisel erinevate omadustega lõimisel, millest ülemine 

on kergema ja alumine raskema lõimisega. Kahe lõimise kokkupuute piirile tekib periooditi, 

tavaliselt kevaditi ja sügiseti ülavesi. Selle tagajärjel toimub alumise lõimisekihi mulla 

tihenemine pooride ummistumise tõttu ja moodustub tihenenud, vett halvasti läbilaskev 

sisseuhtehorisont (Köster, Kõlli 2012). Sellesse horisonti laskuvate vetega kantud savi- ja 

ibeosakesed on pärit ülemisest horisondist, mis on kergema lõimisega. Seetõttu on osakesed 

heledamaks muutunud, näides justkui leetununa. Tegelikult ei toimu leetumisprotsessi, vaid 

ibe- ja saviosakesed on mehaaniliselt ümberpaiknenud koos gleistumisega. Kahkjas mullas 

põhjustab gleistumist periooditi esinev ülavesi. Heledad laigud tekivad kattekihi ala- ja 

moreeni ülaossa, mis on tingitud anaeroobsest keskkonnast, mis põhjustab mulla 

mineraalsete ühendite taandumisprotsessi. Kui antud mulla huumushorisont on pruunikas, 

siis annab see alust arvata, et sinna on kogunenud amorfsed rauaühendid. See on põhjustatud 
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mulla ülavees esinevate rauaühendite hapendumisel ning sellisel juhul on tegemist pruuni 

kahkja mullaga (Kõlli, Lemetti 1999). 

Maaviljeluse tagajärjel on paljudele kahkjatele muldadele inimene rajanud põllud. Seoses 

antud mulla kultuuristamisega on nende huumuskate homogeniseeritud, süvendatud, osati 

lubjatud ja ka kuivendatud. Kahkjate põllumuldade huumuskate on valdavalt alla keskmise 

või vähese huumusesisaldusega (huumust 1,9-2,4%) (Kõlli, Lemetti 1999). Looduslikel 

aladel on huumuskate mõõdukalt happeline, siis põldudel nõrgalt happeline, lupjamise 

tagajärjel (Köster, Kõlli 2012). Kahkja mulla orgaanilise aine varusid aitab suurendada 

põldheina kasvatamine koos liblikõielistega. See muld vajab ühe aasta keskmisena 4-6 tonni 

kuiva orgaanilist ainet, et hoida huumusseisundit tasakaalus ja tagada produktiivsus (Kõlli, 

Lemetti 1999). 

Mullaelustiku tegevus pole kahkjates muldades väga aktiivne. Kuid antud mulla 

kultuuristamisel ja sellega seoses suurema hulga orgaanilise aine juurdevooga mulda, 

elavneb elustik (Astover et al. 2012). Intensiivistub vihmausside tegevus, seeneline 

lagunemine asendub bakteriaalse lagunemisega ja mulla orgaaniline aine akumuleerub üha 

enam endogeneesi kujul. Tagajärjeks on tüsedam huumushorisont (Kõlli, Lemetti 1999). 

Kahkjas mullas on väike huumuse- ja kaltsiumisisaldus, sellest olenevalt pole ka 

struktuursus kiita (Kõlli, Lemetti 1999). Struktuuragregaadid purunevad kergesti 

vihmapiiskade mõjul ning paakudes moodustavad tihenenud kooriku (Köster, Kõlli 2012). 

Lasuvustihedus suureneb kahkjas mullas sügavuse suunas tänu ibe- ja saviosakeste 

mullapoore ummistavale toimele alumise lõimisekihi ülemises osas. Need kihid on ka 

tugevalt tihenenud ning väga raskelt kaevatavad. Sademete rohketel perioodidel jääb sinna 

aga ülavesi, mis takistab põllutöid, kuna on  veega küllastunud. Ülavee esinemise ajal 

masinate kasutamine tekitab kahkjates muldades künnikihialuse tihese, mis muudab 

aktiivselt kasutatava mullakihi õhukeseks. Korest esineb antud muldade ülemistes kihtides 

vähe ja seda ka peamiselt kruusa või raudkiviveerise näol (Astover et al. 2012). 

Harilikult on kahkjaid põllumuldi mitmeid kordi lubjatud ja selle tagajärjel on huumuskatted 

nõrgalt happelised või neutraalsed. Kõrgeim happesus on näivleetunud kihtides, alumises 

osas on nad sõltuvalt lähtematerjalist. Lõuna-Eesti punakaspruuni moreeni korral mõõdukalt 

kuni nõrgalt happelised, Kesk-Eesti kollakashalli või kollakaspruuni moreeni puhul 

karbonaatsed (Kõlli, Lemetti 1999). Kahkjas mullas on kõrge asendushappesus ja liikuva 

alumiiniumi sisaldus. Kuna antud mullal on madal huumusesisaldus ja kerge lõimis, siis ei 
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ole ka neelamismahutavus kõrge. Põllumuldade huumuskatte küllastusaste on 75-85%. 

Alates huumuskatte alt, mulla sügavuse suunas suurenevad pH, karbonaatsus, 

neelamismahutavus ja ka neeldunud aluste suhteline sisaldus. Väheneb aga hüdrolüütiline 

happesus. Üldlämmastiku hulk kahkjates muldades on 0,1-0,15%. kahkjad mullad on 

happelised ja väikese neelamismahutavusega, millest tingituna on liikuvaid toiteelemente 

antud mullas vähe (Astover et al. 2012). 

Kahkjate muldade eripäraks on ajutise ülavee tekkimine (Köster, Kõlli 2012). Kevadine 

liigniiskus koos vähesest huumusesisaldusest tingitud heleda värvusega aeglustavad mulla 

soojenemist ja sellega seoses lükkub ka põllutööde algus mõne päeva kuni nädala võrra 

edasi. Kahkjatel muldadel on madal huumushoiuvõime ja pindmine kiht on vaene keemilis-

mineraalainete koostise poolest. Põlluna kasutamisel tuleks parandada mulla kaltsiumi- ja 

huumusseisundit ning väetada vastavalt kultuuride nõudlusele. (Kõlli, Lemetti 1999). 

Kultuurmaana kasutamisel on kahkjad mullad üle keskmise viljakad (Penu 2005). Antud 

mulla kasutussobivus teraviljadele, kartulile ja põldheintele on väga hea. Lina ja talirukis 

kasvad kahkjal mullal suurepäraselt (Kõlli, Lemetti 1999). 

Peamised puudused, mis vajaksid kahkja mulla puhul reguleerimist: 

1) ajutine ülavesi, mis takistab agrotehnoloogiliste võtete õigeaegset kasutamist; 

2) madal huumuse- ja kaltsiumisisaldus, mille põhjusel on mullal halb struktuursus ja 

huumuskatte neelamisvõime; 

3) tihese teke, vajalik on sügavkobestamine (Kõlli, Lemetti 1999). 

Antud mullad hõlmavad umbes 6% kogu maafondist ning suhteliselt suure osa põllumaadest, 

umbes 15%. Peamiselt on kahkjad mullad levinud Tartumaal, Viljandimaal ja Põlvamaal, 

piirkondadest ka Kallastel, Tõrvas ja Vastseliinas (Penu 2005). 

 

1.4 Leostunud mullad 

 

Leostunud muldi on ka veel nimetatud leostunud kamarkarbonaatmuldadeks või tüüpilisteks 

pruunmuldadeks (Kõlli, Lemetti 1999). Antud mullad on hea loodusliku drenaažiga 

parasniisked saviliiv- ja liivsavimullad (Penu 2005). 

Peamisteks tunnusteks leostunud muldadel on see, et nad on kujunenud tugevalt 

karbonaatsel lähtekivimil, mille pindmine osa on leostunud vabadest karbonaatidest. 
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Keemine algab harilikult 30-60 cm sügavusel, kas Bm- või vähemalt BC- horisondis. Antud 

muldadel on iseloomulik pruuni savistunud horisondi olemasolu (Kõlli 2003). 

Harilikult koosneb leostunud muldade profiil A-Bw-C horisontidest, võivad esineda ka 

üleminekuhorisondid nagu ABw või BC. B-horisont on savistunud ja paikneb kohe 

huumushorisondi all (Astover et al. 2012). Savistumine on tingitud savimineraalide 

ladestumisest mulda. Aktiivsetes bioloogilistes tingimustes on karbonaatsed kivimid 

murenenud-leostunud ning ümberkristalliseerunud savimineraalideks. Selle tagajärjel ongi 

mulda tekkinud lähtekivimist savirikkam Bw-horisont. Võib olla tekkinud ka Bt-horisont, 

kui saviosakesed on sisseuhutud leostuvasse kihti. Sellisel juhul on karbonaadid 

eemaldunud. Tekstuurne savistumine on seda ulatuslikum, mida suurem on olnud horisondi 

esialgne karbonaatsus. BC-horisont on vähem savistunud. C-horisont oleneb suuresti 

lähtekivimi tüübist, seega ta võib olla mitmesuguse värvusega (Kõlli, Lemetti 1999). 

Lähtekivimiks on leostunud muldadel põhiliselt moreenid (Penu 2005). Peale moreenide 

võivad lähtekivimiteks olla ka fluvioglatsiaalsed setted, moreen koos fluvioglatsiaalsete 

setetega või moreen koos murenenud aluspõhja paekivimitega (Kõlli, Lemetti 1999). 

Leostunud saviliiv- või liivsavimuldade huumushorisondi tüsedus keskmiselt on 26 cm 

(Kõlli, Lemetti 1999). Väga tihti esineb ka AB-horisont,kus on on suhteliselt kõrge 

huumusesisaldus (Rooma, Kokk 1978). 

Looduslikes leostunud muldades on mullaelustik küllaltki aktiivne. Peale A-horisondi on 

mullaelustiku tegevusest haaratud ka metamorfne ja üleminekuhorisondid, mis sisaldavad 

arvukalt taimejuuri ja mullapeenest. Nad on hea õhustatuse, optimaalsete niiskustingimuste 

ja soodsa mullareaktsiooniga (Kõlli, Lemetti 1999). 

Pindmises kihis leostunud mullal on korese osakaal mulla üldmassis vähenenud võrreldes 

lähtekivimiga. Antud mulla künnikiht võib sisaldada haritaval maal rähka (Astover et al. 

2012). B-horisont on ibe- ja savirikkam kui A-horisont. Leostunud muldadel on looduslikel 

aladel huumushorisondis selgelt välja kujunenud tompjas-teraline struktuur. Põldudel on see 

suuremal või väiksemal määral lõhutud. B-horisont on samuti struktuurne ja poorne. 

Leostunud mullad on hea veeläbilaskvusega. Antud mullad suudavad taimkatet 

vegetatsiooniperioodi vältel normaalselt veega varustada, sest korese vähese sisalduse tõttu 

ülemistes horisontides, on nad suure väliveemahutavusega. Leostunud muldade profiili ei 

kogune ülavett (Kõlli, Lemetti 1999). 
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Leostunud põllumullad on reaktsioonilt taimekasvatuseks sobivaimad mullad. Looduslike 

alade huumushorisondi pH on 0,5-0,7 ühiku võrra madalam. Alumistes kihtides pH 

suureneb. Hüdrolüütiline happesus on metsamuldade huumuskattes kõrgem kui 

põllumuldades. Leostunud muldade neelamismahutavus on kõrge, suurem osa on 

moodustunud neeldunud alustest. Küllastusaste on haritavatel maadel kõrge (90-95%) ja 

looduslikes üle keskmise (80-90%). Liikuva alumiiniumi sisaldus põllumuldades ega ka 

metsamuldades probleeme ei valmista. Lämmastiku üldsisaldus on keskmiselt 0,15-0,2%, 

süsinikku on aga leostunud muldades 1,4-1,8%. Raskema lõimisega  leostunud mullad 

sisaldavad rohkem liikuvat kaaliumi, fosforit on rohkem klindi piirkonnas. Muldade 

leostumisastme suurenemisega väheneb mangaani- ja boorisisaldus väheneb (Kõlli, Lemetti 

1999). 

Veerežiim on leostunud muldadel stabiilne. Leostunud mullad ei pelga pikaajalisi sademeid 

ega ka lühemaid põuaperioode. Võib juhtuda, et kergematel lõimistel arenenud leostunud 

muldadel on veerežiim ebastabiilsem. Leostunud muldadel on hea looduslik drenaaž, mis on 

tingitud heast struktuursusest ja tihenenud mullahorisondid puuduvad. On hästi õhustatud, 

mille tagajärjel toimuvad ka hapendustingimused. Heast õhustatusest on tingitud ka 

normaalne soojenemine kevaditi, mistõttu harimisküpsuse saabumises viivitusi  ei esine 

(Astover et al. 2012). 

Leostunud mullad on head põllumullad ja sobivad intensiivseks kasutamiseks (IUSS 

Working Group WRB 2007). Mulla viljakust kujundavateks teguriteks on soodne 

reaktsioon, optimaalne huumusesisaldus ja teised keemilised ning füüsikalis-keemilised 

omadused (Penu 2005). Viljakuse juures mängib rolli ka suur veemahutavus. 

Põllumajanduskultuuride saagikuse taset võib vähendada vee vähesus teatud kuudel ja ka 

puuduliku väetamise korral madal toitainetesisaldus (Kõlli, Lemetti 1999). 

 Leostunud mullad sobivad kõikide kultuuride kasvatamiseks (IUSS Working Group WRB 

2007). Saagikus sõltubki väetamisest, agrotehnikast ja ka sademete hulgast. Antud mullad 

on harimiskindlad, sest nende struktuur on küllaltki vastupidav (Kõlli, Lemetti 1999). 

Antud mullad hõlmavad umbes 4% kogu maafondist ja 10% põllumaast (Penu 2005). 

Peamine levikuala on Kesk-Eesti. Kõige rohkem on neid Lääne-Virumaal, Järvamaal ja 

Jõgevamaal. Lõuna-Eestis on leostunud muldi kumeratel pinnavormidel, kus mulla 

lähtekivim on karbonaatsem ja vee äravool pinnalt suurem (Kõlli, Lemetti 1999). 
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1.5 Gleistunud leostunud mullad  

 

Gleistunud ehk niisked pruunmullad on oma nimetuse saanud ajutise liigniiskuse ja 

tekstuurse B-horisondi tõttu (Kõlli, Lemetti 1999). Peamisteks tunnusteks on pruunika 

värvusega saviakumulatiivse horisondi olemasolu ja profiili alumises osas esinevad 

gleistumistunnused (IUSS Working Group WRB 2007). Antud muld on pruunmuld, sest sel 

esineb pruunika värvusega saviakumulatiivne horisont. Antud muld on kujunenud 

karbonaatsel lähtekivimil, ajutiselt kõrgele tõusvatest põhjavetest lühiajalise liigniiskuse 

mõjul (Kõlli, Lemetti 1999). 

Gleistunud leostunud muldadel huumushorisont on täielikult vabanenud karbonaatidest ehk 

on leostunud (Kõlli, Lemetti 1999). Keemine algab tavaliselt 30-60 cm sügavusel, Bmg- või 

BCg-horisondis (Rooma, Kokk 1983). Antud muldade profiil koosneb harilikult 

horisontidest A-Bwg-Cg või A-Bwg-BCg-Cg, võivad esineda ka üleminekuhorisondid 

(Astover et al. 2012). 

Gleistunud leostunud muldade lähtekivimiks on karbonaadirikkad moreenid, kuid võivad 

olla ka fluvioglaatsiaalsed setted. Gleistunud pruunmullad, mis esinevad koos leostunud 

muldadega paiknevad lainjate tasandike madalamatel osadel, lamedate kühmude jalamitel 

(Kõlli, Lemetti 1999). 

Gleistunud pruunmuldade tekke iseärasuseks on pruuni metamorfse Bw-horisondi teke 

vabadest karbonaatidest leostunud huumushorisondi alla. Lähtekivimi karbonaatsusest, 

ajutisest liigniiskusest ja mineraalsest mitmekesisusest tingituna on soodsad tingimused 

kamardumisprotsessi kulgemiseks. Tagajärjeks on huumusrikka katte tekkimine (Kõlli, 

Lemetti 1999). 

Põlluks haritud gleistunud leostunud muldade huumuskattes on huumuse kontsentratsioon 

ligikaudu 3,5-4 %. Olulisel määral on huumust ka veel mullaprofiili alumistes osades. Tihti 

on sel mullal ka AB horisont, kus huumusesisaldus on 1,1-1,3 % (Kõlli, Lemetti 1999). 

Mullaelustiku tegevus on aktiivne. Bioloogilisest aktiivsusest hõivatud kiht on suhteliselt 

tüse tänu mulla struktuursusest tingitud heale õhustatusele, soodsale mullareaktsioonile ja 

peenesesisaldusele (Astover et al. 2012). 
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Gleistunud leostunud muldade leostunud kihis on korest vähem kui lähtekivimis. Bwg 

horisondis on märkimisväärselt füüsikalist ibe- ja saviosakesi. Põlluna kasutatavatel maadel 

on tavaliselt mulla struktuursus halvenenud. Gleistunud leostunud mullad on hea 

veeläbilaskvusega. Üldiselt on gleistunud leostunud muldade füüsikalised ja keemilised 

omadused sarnased (Kõlli, Lemetti 1999). 

Veerežiimilt on gleistunud leostunud muld lühiajaliselt liigniiske. Looduslik drenaaž on neil 

muldadel takistatud, see on tingitud rahuldavast struktuursusest ja kohati tihenenud 

mullahorisontidest (Astover et al. 2012). 

Antud mullad hõlmavad 7,3% kogu maafondist. Peamine levikuala on Kesk-Eesti. 

Gleistunud pruunmullad esinevad maastikul harilikult koos leostunud ja leetjate muldadega, 

mis asuvad nende suhtes kõrgematel aladel (Kõlli, Lemetti 1999). 

 

1.6 Muldade kasutussobivus 

 

Muldade kasutussobivust selgitatakse välja muldade agronoomiliste rühmituste alusel. 

Kõige olulisemad näitajad agrorüuhmadesse jaotamisel on mulla lõimis ja korese esinemine, 

huumushorisondi reaktsioon ning kivisus, erosiooni esinemise oht ja ka mulla õhu ja 

veerežiim (Kõlli 1994).  

Tabel 1 on välja toodud leostunud, gleistunud leostunud ja kahkjate muldade sobivus 

kultuuridele, hindepunktides 0-10. Hindepunktid on jaotatud muldade lõimiste järgi- l (liiv), 

sl (saviliiv), ls (liivsavi), ls1 (kerge liivsavi), ls2 (keskmine liivsavi), ls3 (raske liivsavi) ja s 

(savi).  

 

Tabel 1. Muldade kasutussobivus kultuuridele (Kõlli 1994) 

Mulla  

tüüp 

Lõimis Nisu Kaer Kartul 

Leostunud l,sl 10 10 6 

muld  sl,ls 10 9 9 

(Ko) ls3,s 9 9 6 

Gleistunud l 7 8 8 

leostunud sl/ls 10 10 8 

muld (Kog) ls3,s 9 9 6 

Kahkjas muld (LP) sl/ls 

ls1/ls2 

9 9 10 
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Suvinisul on idanemistemperatuur 1-2 °C. On vastupidav öökülmadele. Antud kultuuri 

veevajadus on suur. Mullaviljakuse suhtes on suvinisu nõudlik, sest juurte toitainete 

omastamisvõime on väike (Teraviljakasvatuse... 1999). Mulla happesuse suhtes on suvinisu 

tolerantne, sobivamad on nõrgalt happelised mullad, mille pH on kuni 6,5 (Schering 

Agriculture 1990). Tabel 1 kajastub, et leostunud, gleistunud leostunud ja kahkjad mullad 

sobivad väga hästi nisu kasvatamiseks (Kõlli 1994). 

Kaer hakkab idanema 2-3 °C juures. Antud kultuur on niiskuse nõudlik. Kaer sobib 

kasvatamiseks mitmesugustel muldadel. Antud kultuuril on on tugevalt arenenud juurestik, 

mis on hea omastamisvõimega (Teraviljakasvatuse... 1999). Mullahappesuse suhtes kaer 

nõudlik ei ole (Schering Agriculture 1990). Kõige paremini sobivad kaerale 

gleistumistunnustega leostunud mullad (Tamm 2007). Tabel 1 näitab, et antud muldadele 

sobib kaer väga hästi kasvatamiseks (Kõlli 1994). 

Kartul on niiskuslembene taim, kuid samas ei  kannata liigniiskust. Kui temperatuur on 

tõusnud üle 5 °C hakkavad idupungad arenema (Tartlan 2005). Kartulile sobivad hästi 

leetunud, leetjad ja leostunud saviliivmullad ning ka leetunud, leetjad ja leostunud 

liivsavimullad. Antud muldadel on sobiv õhu-, vee- ja temperatuurirežiim (Saue et al. 2010). 

Suurepäraselt sobib kartuli kasvatamiseks ka kahkjale mullale, lõimisega saviliiv, kerge ja 

keskmine liivsavi (Kõlli 1994). 

Tabel 2 on välja toodud leostunud, gleistunud leostunud ja kahkjate muldade sobivus 

kultuuridele. Sobivus on jaotatud muldade lõimiste järgi- l (liiv), sl (saviliiv), ls (liivsavi), 

ls1 (kerge liivsavi), ls2 (keskmine liivsavi), ls3 (raske liivsavi) ja s (savi).  

 

Tabel 2. Muldade kasutussobivus kultuuridele (Kõlli 1994) 

Mulla tüüp Lõimis Timut 

 

Harilik 

aruhein 

Kera- 

hein 

Aas- 

nurmikas 

Karjamaa 

raihein 

Punane  

ristik 

Leostunud l,sl 0 0 + 0 + + 

muld  sl,ls + + + + X X 

(Ko) ls3,s + + X + X X 

Gleistunud l  + + + + + + 

leostunud sl,ls  X X + X X X 

muld (Kog) ls3,s X X X + X X 

Kahkjas muld 

(LP) 

sl/ls 

ls1/ls2 

+ + + + X X 

Märkused: Sobivus: x hea; + rahuldav; 0 halb  
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Timut on üks tähtsamaid mitmeaastaseid heintaimi. Antud kõrrelist kasutatakse laialdaselt 

karjamaasegudes, sest on hea söödavusega (Ashikag et al. 2015). Leiab kasutust koos punase 

ristikuga põllukülvikorras. Sobivad soodsa niiskusrežiimiga saviliiv-, liivsavi- ja 

savimullad. Vähem sobivad ajutiselt liigniisked rähkmullad, liivsavimullad. On keskmiselt 

nõudlik mulla õhustatuse suhtes. Hea külmakindlusega. Ei püsi happelistel ja kuival mullal 

(Kõrrelised söödakultuurid 1999). Tabel 2 on näha, et timut sobib kõige paremini gleistunud 

leostunud mullale, lõimisega saviliiv, liivsavi, raske liivsavi ja savi. Ei sobi kasvamiseks 

leostunud mullal, mis on liiv- või saviliiv lõimisega (Kõlli 1994). 

Harilik aruhein on väga hea söödaväärtuse poolest. Toitainete rikas muld tagab suure 

biomassi (Dirihan et al. 2014). Kasvab hästi soodsa niiskusrežiimiga huumusrikastel 

mittehappelistel mineraalmuldadel ja ka hästi lagunenud turvasmuldadel. Kasvamiseks ei 

sobi ajutiselt ja alaliselt liigniisked mullad. Harilik aruhein ei kasva ka õhukestel rähk-, liiv- 

ja vähelagunenud turvasmuldadel. Kõige enam kahjustavad tugev jääkiht ja seisev 

pinnavesi. Nõudlik mulla õhustatuse suhtes (Kõrrelised söödakultuurid 1999). Tabel 2 

näitab, et kõige paremini sobib harilik aruhein kasvamiseks gleistunud leostunud mullale, 

lõimisega saviliiv, liivsavi, raske liivsavi ja savi (Kõlli 1994). 

Kerahein kasvab kultuurniitudel ja karjamaadel kõigil mineraalmuldadel mittemärgades 

kasvukohtades. Kasvab hästi soodsa niiskusrežiimiga ja ajutiselt liigniisketel muldadel 

(Kõrrelised söödakultuurid 1999). Kerahein tolereerib ka tugevalt happelisi muldi (Clark et 

al. 2016). Kõige paremini sobib kasvamiseks leostunud muld ning gleistunud leostunud 

muld lõimisega savi ja raske liivsavi (Kõlli 1994). Kerahein ei talu jäätumist, kõrget 

põhjavett, seisvat pinnavett ega ka üleujutust. Lumevaesel talvel ei ole külmakindel. Antud 

kõrreline ei ole nõudlik mulla õhustatuse ja viljakuse suhtes (Kõrrelised söödakultuurid 

1999). 

Aasnurmikas on karjamaade põhiline alushein. Moodustab tallamiskindla kamara. Väga hea 

söödavuse ja kõrge toiteväärtusega. Kasvamiseks sobivad soodsa niiskusrežiimiga 

huumusrikkad kasvukohad, mis on keskmise sügavusega rähk-, saviliiv- ja liivsavimullad, 

hästi lagunenud turvasmullad ning lühiajaliselt üleujutatavad lammimullad (Kõrrelised 

söödakultuurid 1999). Suurepäraselt sobib gleistunud leostunud mullale kasvamiseks. Mitte 

nii hästi leostunud mullale, mille lõimiseks on liiv või saviliiv (Kõlli 1994). Nõudlik 

õhustatuse suhtes. Jäätumis- ja külmakindel taim. Kasvamiseks ei sobi happelised ja madala 

viljakusega mullad (Parol, Keres 2014). 
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Karjamaa raihein on hea söödavuse ja kõrge toiteväärtusega tavaline karjamaataim. 

Universaalse kasutusega- sobib nii karjatamiseks kui ka sileerimiseks. Kasvatamiseks 

sobivad viljakad, parasniisked mineraalmullad (Kõrrelised söödakultuurid 1999). Tabel 2 

näitab, et antud kõrreline sobib väga hästi leostunud, gleistunud leostunud ja kahkjal mullal 

(Kõlli 1994). Karjamaa raiheinale ei sobi kasvukohaks kuivad rähk-, liiv-, turvas- ega 

üleujutatavad lammimullad. Antud taim ei talu kõrget põhjavett, happelist mulda ning külma 

(Parol, Keres 2014). 

Punane ristik on hinnatud söödakultuur. Talub hästi kattevilja ja on hea kultuur külvikorras. 

Sobivad soodsa niiskusrežiimiga keskmise sügavusega rähkmullad, saviliiv-, liivsavi- ja 

savimullad (Liblikõielised söödakultuurid 1997). Kasvukohaks ei sobi kuivad ja õhukese 

huumuskihiga rähkmullad ning ka lammimullad. Antud liblikõieline ei talu liigset niiskust 

ega happelisust (Frame 2005). Punane ristik on talveõrn (Liblikõielised söödakultuurid 

1997). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1 Katsekoha iseloomustus 

 

Uurimistöö jaoks on andmestik kogutud Tartumaal, Tartu vallas, Kikivere külas, Villemi 

talu maadelt. Antud talupidamise põhisuunaks on lihaveiste pidamine. Enne proovide 

võtmist valiti välja kindlad põllud, mille põhjal antud uurimust läbi viima hakati. Maa-alade 

valikul oli abiks Maa-ameti kaardid. Kogu pindala uuritaval maal on 15 ha. 

Antud piirkonnas on mulla lähtekivimiks punakaspruun liivsavi- ja saviliivmoreen, kohati 

kaetud katte-saviliiva või –liivaga. Mullastik kuulub Lõuna-Eesti pseudoleetunud ja 

leetunud muldade valdkonda (Kitse, Kõlli 1986: lk 22, 55). 

 Kasutusotstarbe järgi jagunesid antud põllud haritavaks maaks ja karjamaaks. Haritava maa 

suurus oli kokku 5,34 ha. Kuna talul on maad üsna vähe, siis jaguneb haritav maa veel 

kaheks., kus kasvatatakse teravilja ja kartulit. Haritava maa külvikord on välja toodud tabelis 

3. 

 

Tabel 3. Esimese osa haritava maa külvikord.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kaer 

 4,74 ha 

+ 

Kartul 0,6ha 

Segavili *  

4,34 ha 

+ 

Kartul 1ha 

Segavili * 

4,74ha 

+ 

Kartul 0,6ha 

Segavili * 

4,54ha 

+ 

Kartul 0,8ha 

Segavili * 

4,54 ha 

+ 

Kartul 0,8ha 

Kaer 

4,74 ha 

+ 

Kartul 0,6ha 

Nisu 

4,84 ha 

+ 

Kartul 0,5ha 
Märkused: Segavili on kaer + nisu 

 

Tabelis 3 kajastub haritava maa külvikord viimase 7 aasta lõikes (2009-2015). Kuna 

põllumaad on talul vähe, siis püütakse sellel väiksel maa-alal kasvatada korraga nii teravilja 

söödaks ja ka kartulit toiduks. Tabelis 3 on välja toodud haritaval maal kasvatatavate 

kultuuride pindalade suurused. 
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Tabel 4. Karjamaa külvikord 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Niiteline 

põldheina-

segu 

Kõrrelisterikas 

põldheina-segu 

Karjamaa-

segu 

veistele 

Niiteline 

põldheina-

segu 

Karjamaa-

segu 

veistele  

Karjamaa-

segu 

veistele 

Niiteline 

põldheina-

segu 

 

Karjamaad kasutatakse loomade karjatamise eesmärgil. Karjamaa suurus oli 9,66 ha. 

Tabelist 4 kajastub, et antud maa-alale on iga-aastaselt äestatud heinaseemet. Niiteline 

põldheinasegu sisaldab endas põldtimutit 30%, karjamaa raiheina 30%, harilikku aruheina 

15% ja punast ristikut 25%. Kõrreliste rikas põldheinasegu sisaldab endas 23% punast 

ristikut ja põldtimutit, 12% harilikku aruheina, 14% karjamaa raiheina ja 28% itaalia 

raiheina. Karjamaaseguveistele sisaldab endas valget ristikut 10%, punast ristikut 7%, 

karjamaa raiheina 24%, aasnurmikat 9%, punast aruheina 3%, põldtimutit ja harilikku 

aruheina 17% ja itaalia raiheina 13%. 

 

2.2 Proovide võtmine 

 

Enamus proove tehti 2014 aasta sügisel. Mullaproovide täpsustamiseks tehti veel proove 

2015 aasta sügisel. Uurimistööde  käigus kirjeldati 13 kaevet- 5 haritaval maal ja 8 

karjamaal, lisaks rajati kaevete vahele ka huumushorisonti läbivast huumuskaevest koosnev 

huumustrass. Kaardilt 1 on näha karjamaad, mida uuriti. Antud ala on piiritletud musta 

joonega. Mustad täpid mulla kaardil tähistavad kaeveid, millede vahele rajati huumustrass. 

Täppide juurde on lisatud mullasiffer. Kaeved tehti ligikaudu iga 50 meetri tagant. 

Huumustrasse rajati karjamaal kokku kaheksa, üks trass koosnes kuuest poolkaevest + 

sügavkaeve.  
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Kaart 1. Karjamaa kaeved (Maa-amet) 

 

Märkused: LP- kahkjas muld; Ko- leostunud muld 

 

Kaardilt 2 on näha haritavat maad, mida uuriti. Antud ala on piiritletud musta joonega. 

Mustad täpid kaardil tähistavad kaeveid, millede vahele rajati huumustrass. Täppide juurde 

on lisatud mullasiffer. Kaeved tehti ligikaudu iga 40 meetri tagant. Huumustrasse rajati 

haritavale maale kokku viis, üks trass koosnes kuuest poolkaevest + sügavkaeve.  

 

Kaart 2 Haritava maa kaeved (Maa-amet) 

 

Märkused: LP- kahkjas muld; Kog- gleistunud leostunud muld 
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Muldade kirjeldamisel on määratud igas kaeves horisontide kaupa: 

- horisondi liik ja tüsedus 

- värvus 

- mulla reaktsioon 

- karbonaatsus kihisemise järgi 

- lõimis 

- korese sisaldus 

- juurestatus 

- vihmaussikäigud 

Huumustrassil tehti kindlaks huumushorisondi tüsedus, pH ja lõimis.  

 

Mullaproovide jaoks olid vajalikud järgmised vahendid: 

1) Labidas 

2) Käsimullapuur 

3) Haamer  

4) Taskunuga  

5) Mõõdulint  

6) Kilekotid 

7) Etiketid 

8) Kirjutusvahend 

9) Põllumassiivikaardid 

10) Välipäevik 

Põllu peal määrati värv, lõimis, happesus, struktuursus, poorsus. Mullaproovidest määrati 

mulla happesus (pH), karbonaatsus, lõimis ning lõpuks selgitati, mis mullaga tegemist on. 

Lõimis määrati sõrmeproovi meetodil. Arvutati huumusvaru ja boniteet.  

Analüüsimiseks olid vajalikud järgmised vahendid: 

1) Universaalindikaator 

2) Valge portselankauss 

3) Värviskaala mulla reaktsiooni määramiseks 

4) 10% HCl- lahus karbonaatide sisalduse määramiseks 

5) Vesi 

6) Muldade välimääraja 
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3.TULEMUSED 

 

3.1  Karjamaa mullastik 

 

Asukohad tehti kindlaks maa-ameti kaardi järgi. Karjamaal tehti kokku 8 kaevet, umbes iga 

50 meetri tagant haritava maa poole, mille vahel on huumustrass. Antud maa-ala suurus oli 

9,66 ha. Proovide võtmist alustati idast ja liiguti läände, otse üle karjamaa. Uuritud kaevetest 

esines kahkjaid muldi neljal korral ja leostunud muldi neljal korral.  

Kahkjate muldade profiilid olid kahel korral A-Elg-Bt-C, teistel kordadel olid A-Baf-ElgB-

C ja ka A-Elg-BtC. Esinenud profiilid on välja toodud ka Lisa 1. Huumushorisondi tüsedus 

oli keskmiselt 30 cm. Valdavalt olid huumushorisondid mustjashalli värvusega, korra oli ka 

kakaopruun. Horisondi lõimisteks olid kerge liivsavi, saviliiv ja keskmine liivsavi. pH oli 

kahel korral 4,8 ja 5,6. Kõikidel kaevetel olid huumushorisondis näha vihmaussikäigud, 

esines ka tugev juurestatus. Üleminek huumushorisondilt näivleetunud horisondile oli 

valdavalt mõõdukas, korra ka järsk. Huumushorisondilt üleminek amorfse raua 

akumulatsioonihorisondile oli järsk. Teise horisondi tüsedus oli keskmiselt 24 cm. 

Näivleetunud horisondid olid hallikaspruuni värvusega, amorfse raua 

akumulatsioonihorisont oli kollakaspruun. Kahel korral oli lõimiseks kerge liivsavi, teistel 

kaevetel olid keskmine liivsavi ja saviliiv. pH oli 4,8-5,6 vahemikus. Üleminek järgmisele 

horisondile oli kõikidel kaevetel mõõdukas. Kahel korral oli kolmandaks horisondiks 

tekstuurne sisseuhtehorisont, teistel kordadel olid näivleetunud sisseuhtehorisont ja 

tekstuurne sisseuhtehorisont segunenud lähtekivimiga. Keskmine tüsedus antud horisontidel 

oli 31 cm, BtC horisondi tüsedus oli 32+ cm. Horisontide värvusteks olid pruunikas, 

hallikaspruun, kollakaspruun ja punakaspruun. Lõimiseks kahel korral oli kerge liivsavi, 

ülejäänutel kordadel keskmine ja raske liivsavi. pH oli 4,8-5,2. Üleminek järgmisele 

horisondile oli mõõdukas. Mulla lähtekivim oli punakaspruuni värvusega. Tegemist oli raske 

liivsaviga. pH oli 4,8-5,6. 

Leostunud muldade profiilid olid kahel korral A-Bw-C1-C2 ja teistel kordadel A-ABw-Bw-

C. Karjamaal esinenud leostunud mulla profiilid on välja toodud Lisa 2.Huumushorisondi 

tüsedus oli keskmiselt 26 cm. Valdavalt oli huumushorisondi värvuseks šokolaadipruun. 
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Kahel korral oli lõimiseks keskmine liivsavi, teistel kordadel oli saviliiv ja kerge liivsavi. 

pH oli 4,8-5,6. Kõikidel kaevetel oli märgata vihmaussikäike, esines ka tugev juurestatus. 

Valdavalt oli üleminek metamorfsele sisseuhtehorisondile mõõdukas. Teise horisondi 

tüsedus oli keskmiselt 34 cm. Värvuselt esines kollakaspruun, punakaspruun, kakaopruun ja 

šokolaadipruun horisont. Valdavalt oli lõimiseks keskmine liivsavi. Metamorfsel 

sisseuhtehorisondil, mis oli segunenud huumushorisondiga, oli lõimiseks savi. pH oli 

vahemikus 4,8-5,6. Üleminek lähtekivimile oli mõõdukas, metamorfsele 

sisseuhtehorisondile aga aeglane. Kahel korral oli kolmandaks horisondiks lähtekivim1, 

mille tüseduseks oli 2 cm. Värvuselt oli antud horisont pruunikas kollane. Lõimiselt oli 

tegemist raske liivsaviga. pH oli 6,4 ning horisont oli karbonaatne.Teistel kaevetel oli 

kolmandaks horisondiks metamorfne sisseuhtehorisont, mille tüsedus oli keskmiselt 24,5 

cm. Värvuselt olid horisondid kastanpruun ja kollakaspruun. Lõimiselt oli tegemist saviliiva 

ja keskmise liivsaviga. pH oli 5,6. Üleminek lähtekivimile oli mõõdukas. Lähtekivimi 

värvuseks oli punakaspruun. Valdavalt oli lõimiseks raske liivsavi, kuid esines ka saviliiva 

ja keskmist liivsavi. pH oli 5,6 ning antud horisont oli karbonaatne. 

 

3.2 Haritava maa mullad 

 

Haritaval maal tehti kokku 5 kaevet, ligikaudu iga 40 m tagant. Antud maa-ala suurus oli 

5,34 ha. Kaevete vahele on rajatud ka huumustrass.Liiguti otsejoones üle põllu idast läände. 

Uuritud kaevetest esines kahkjaid muldi kahel korral ja gleistunud leostunud muldi kolmel 

korral.  

Kahkjate muldade profiilid olid A-Baf-Elg-BtC ja A-Baf- Elg- Bt-C. Haritava maa profiilid 

on välja toodud Lisa 3. Huumushorisondi tüsedus oli keskmiselt 28 cm. Horisondid olid 

värvuselt kakaopruun ja hallikaspruun. Lõimiselt olid horisondid saviliivad. pH oli 

vahemikus 5,2-5,6. Huumushorisontides oli näha vihmaussikäike ning horisont oli 

keskmiselt juurestatud. Üleminek amorfsele raua akumulatsioonihorisondile oli mõõdukas. 

Teise horisondi tüsedus oli keskmiselt 23,5 cm. Värvuselt oli antud horisont hallikas- ja 

punakaspruun. Lõimiselt oli kerge liivsavi ja keskmine liivsavi. pH varieerus 4,8-5,6 vahel. 

Üleminek näivleetunud horisondile oli mõõdukas. Keskmiselt oli näivleetunud horisondi 

tüsedus 20 cm. Värvuselt kollakaspruun. pH varieerus 4,8-5,2 vahel. Üleminek järgmisele 

horisondile oli mõõdukas. Ühel kaevel oli tekstuurne sisseuhtehorisont segunenud 

lähtekivimiga. Värvuselt oli antud horisont punakaspruun ja lõimiselt raske liivsavi. pH oli 
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5,6. Teisel kaevel oli neljandaks horisondiks tekstuurne sisseuhtehorisont. Selle tüsedus oli 

8 cm. Värvuselt oli valkjaskollane ning lõimiselt keskmine liivsavi. pH oli 4,8. Tekstuurselt 

sisseuhtehorisondilt üleminek lähtekivimile oli mõõdukas. Lähtekivim oli punakaspruun. 

Lõimiselt raske liivsavi. pH oli 4,8. 

Gleistunud leostunud muldade profiilid olid A-Bw-Cg ja A-Bwg-Cg. Antud mulla profiil 

haritaval maal on välja toodud Lisa 4. Huumushorisondi tüsedus oli keskmiselt 27 cm. 

Värvuselt oli antud horisont kakaopruun ja pruunikas must. Lõimiselt oli antud horisont 

kerge liivsavi ja raske liivsavi. Antud horisont oli keskmiselt juurestatud. Märgata oli ka 

vihmaussikäike. pH oli 5,6-6,8. Üleminek metamorfsele sisseuhtehorisondile oli valdavalt 

mõõdukas. Järgmiseks horisondiks oli metamorfne sissuhtehorisont, kohati 

gelistumistunnustega. Horisondi keskmine tüsedus oli 37 cm. Värvuselt oli antud horisont 

kollakaspruun, tumepruun ja šokolaadipruun. Lõimiselt jagunes antud horisont keskmiseks 

liivsaviks, raskeks liivsaviks ja saviks. pH oli 5,6-6,2. Üleminek lähtekivimile oli valdavalt 

mõõdukas. Lähtekivim oli hallikaspruuni värvusega, kohati ka punakaspruun. Lõimiselt 

kerge liivsavi ja keskmine liivsavi. pH oli 5,6-6,4. Horisondis olid esindatud ka 

gleistumistunnused. Oli nõrgalt karbonaatne. 

 

3.3 Huumusseisundi iseloomustus 

 

Kahkjal mullal on ühel hektari huumushorisondi massiks 2600 tonni, sellest tulenevalt on 

huumust 62,4 tonni. Leostunud mullal on aga ühe hektari huumushorisondi massiks 3000 

tonni, millest tulenevalt on huumust koguni 90 tonni. Gleistunud leostunud mullal on ühe 

hektari huumushorisondi massiks 2800 tonni ning huumust on 100,8 tonni.  
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Joonis 1. Haritava maa huumushorisondi tüseduse varieeruvus kahkjal mullal 

 

Huumustrasside tegemine kaevete vahele ja nende uurimine näitas, et huumushorisondi 

tüsedus on erinev. Joonis 1 on näha, kuidas huumushorisondi tüsedus varieerus kahkjal 

mullal haritaval maal. Kuna haritaval maal esines kahkjat mulda kahel korral, siis on ka kaks 

huumustrassi.  Keskmine huumushorisondi sügavus oli 32 cm (± 6cm). Haritaval maal 

kahkjal mullal oli pH enamasti 5,6. Lähtuvalt sellest, et kahkja mulla huumuse % oli 2,4 ja 

lõimiseks oli saviliiv on haritava maa boniteet 62.   

 

 

Joonis 2. Haritava maa huumushorisondi tüseduse varieeruvus gleistunud leostunud mullal 
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Joonisel 2 on näha, kuidas huumushorisondi tüsedus varieerus haritaval maal gleistunud 

leostunud mullal. Kuna haritaval maal esines gleistunud leostunud mulda kolmel korral, siis 

tehti ka 3 erinevat huumustrassi. Keskmine huumushorisondi sügavus oli 32 cm (± 8cm). 

Leostunud gleistunud mulla pH haritaval maal oli enamasti 5,6. Huumuse % antud mullal 

oli 3,6 ja lõimiseks oli liivsavi. Antud maa-ala boniteet on 68. 

 

 

Joonis 3. Karjamaa huumushorisondi tüseduse varieeruvus leostunud mullal 

 

Joonisel 3 on näha, kuidas huumushorisondi tüsedus varieerus karjamaal leostunud mullal. 

Karjamaal esines leostunud mulda neljal korral, selle tõttu tehti ka 4 erinevat huumustrassi. 

Keskmine huumushorisondi sügavus oli 27,5 cm (±4,5cm). Leostunud mulla pH karjamaal 

oli enamasti 5,6. Võttes arvesse, et leostunud mulla huumuse % oli 3 ja lõimiseks oli 

enamasti liivsavi, siis antud maa-ala boniteet on 70. 
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Joonis 4. Karjamaa huumushorisondi tüseduse varieeruvus kahkjal mullal 

 

Joonisel 4 on näha, kuidas huumushorisondi tüsedus varieerus karjamaal kahkjal mullal. 

Karjamaal esines kahkjat mulda neljal korral, selle tõttu tehti ka 4 erinevat huumustrassi. 

Keskmine huumushorisondi sügavus oli 30 cm (± 7cm). Kahkja mulla pH karjamaal oli 

enamasti 5,6. Lähtudes sellest, et kahkja mulla huumuse % oli 2,4 ning enamasti oli 

lõimiseks liivsavi, siis antud maa-ala boniteet on 67. 

Haritava maa huumushorisondis esines nelja tüüp lõimist: kerget liivsavi, keskmist liivsavi, 

rasket liivsavi ja saviliiva. Joonis 5 on kokku võetud haritava maa muldade 

huumushorisontide lõimised. 
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Joonis 5. Haritava maa huumushorisondi lõimiseline koosseis 

 

Joonis 5 on näha, et haritaval maal esineb kõige rohkem huumushorisondis keskmist liivsavi, 

44%. Üsna kõrgelt on esindatud ka raske liivsavi, mida on 29% ja kerge liivsavi 21%. Mõnel 

üksikul kaevel selgus, et haritaval maal esineb ka saviliivaga huumushorisonti, moodustas 

vaid 6% kogu hulgast. 

Karjamaa huumushorisondis esines kolme tüüp lõimist: kerget liivsavi, keskmist liivsavi ja 

saviliiva. Joonis 6 iseloomustab karjamaa muldade huumushorisondi lõimiste esinemist.  

 

 

Joonis 6. Karjamaa huumushorisondi lõimiseline koosseis 
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Joonis 6 kajastab, et karjamaal on valdavalt huumushorisondi lõimiseks keskmine liivsavi, 

61%. Suure osa moodustab ka kerge liivsavi, mis moodustab 32% kogu hulgast. Karjamaal 

esineb ka huumushorisonti, mille lõimiseks on saviliiv 7%. 

Kokkuvõtvalt saab väita, et haritava maa ja karjamaa huumushorisondi keskmine tüsedus oli 

27,5 – 32 cm, pH oli 5,6. Lõimiseks antud horisondil oli enamasti keskmine liivsavi. Boniteet 

on vahemikus 62-70.  
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3. ARUTELU 

 

4.1 Külvikord talupidamises 

 

Talupidamine, mille põldudel mullakaeved said tehtud, kasvatab 2 erinevat liiki teravilja ja 

kartulit ning karjatamise eesmärgil erinevaid liblikõielisi kultuure ja kõrrelisi heintaimi. 

Enamasti teraviljadele järgnevad ja ka eelnevad teraviljad. Selle põhjuseks on see, et kartulit 

ei kasvatata nii suurel pinnal kui teravilja. Iga aasta haritaval maal küll kartuli kasvatamise 

koht muutub samuti ka teravilja koht, kuid mingi osa teraviljast kasvab ikka sel maaosal, kus 

eelnevalgi aastal. 

On aastaid, mil kartuli asukohta ei muudetagi ning vaod aetakse samale kohale, kus 

eelnevalgi aastal need olid. Taimekaitse seisukohalt on sobilik kartulit kasvatada samal 

kohal järjest 2 aastat. Kartuli enesetaluvus sõltub suuresti ka mulla viljakusest (Külvikord 

ja... 2003). Muldade heade omaduste säilitamist soodustab ka asjaolu, et talupidamisel on 

vabalt kasutada külvikordades orgaanilist väetist, kuna põhisuunaks on lihaveiste 

kasvatamine. Rühvelkultuure loetakse väga headeks eelviljadeks. Nende väärtust suurendab 

kasvuaegne intensiivne harimine, mille käigus vabanevad toitained (Kanger et al. 2014). Ka 

talupidaja on eelnevast lähtudes rajanud samale põllule teravilja- ja kartuli kasvatamise. 

Iseenesest kaer talub teraviljadest eneselejärgnevust kõige paremini, nisu aga mitte. 

Teravilja jäänuste laguproduktid ei soodusta järelkultuuri kasvu (Kanger et al. 2014). 

Karjamaale äestatakse igal kevadel kõrreliste ja liblikõieliste segu. Heintaimed parandavad 

mulla struktuursust, mille tulemusena tõuseb mulla viljakus (Külvikord ja... 2003). 

Peamiseks põhjuseks segude äestamisel on aga see, et suveperioodil saaks veiseid karjatada 

ning et antud karjamaal oleks väärtuslik sööt loomadele. 

 

4.2 Muldade kasutussobivus 

 

Mullakaevetest selgus, et haritaval maal on kahkjad ja gleistunud leostunud mullad. 

Talupidamises kasvatatakse antud maa-alal enamasti nisu, kaera ja kartulit.  
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Nisu on mulla happesuse suhtes tolerantne, kuid kõige sobivamad on nõrgalt happelised 

mullad (Schering Agriculture 1990). Talupidamise haritaval maal varieerub mulla pH 5,2-

6,8. pH suhtes on antud mullad nisule sobilikud. Nisu kasvatamise sobivust antud maa-ala 

muldadel on hinnatud 7-10 hindepunkti (Kõlli 1994). Sellest järeldub, et nisu sobib hästi 

kahkjatel ja gleistunud leostunud muldadel kasvatamiseks. Aastate lõikes on antud maa-alalt 

nisu saadud keskmiselt 3 t/ha. 

Ka kaer pole mulla happesuse suhtes nõudlik (Schering Agriculture 1990). Antud kultuur 

pole nõudlik mulla suhtes. Haritavale maale, kus on muldadeks kahkjas ja gleistunud 

leostunud muld, sobib suurepäraselt kasvatamiseks kaer. Antud mullad on kaera 

kasutussobivuseks saanud 8-10 hindepunkti (Kõlli 1994). Sellest järeldub, et kultuur sobib 

hästi haritava maa muldadega. Keskmiselt on antud maa-alalt saadud kaera 3 t/ha.  

Kartul sobib kasvatamiseks leetunud, leetjatel ja leostunud saviliiv ja liivsavi muldadel 

(Saue et al. 2010). Sellest järeldub, et talupidamise mullastiku liigiline koosseis on kartuli 

kasvatamiseks sobiv. Kasutussobivust kahkjate ja gleistunud leostunud muldadega on 

hinnatud 6-10 hindepunktiga (Kõlli 1994). Kartulit on saadud keskmiselt 10 t/ha.  

Timut ei püsi happelistel muldadel (Kõrrelised söödakultuurid 1999). Villemi talu karjamaal 

varieerus mulla pH 4,8-5,6 vahel ehk mullastik on mõõdukalt happeline. Sellest järeldub, et 

antud kõrreline sobib pH poolest maa-alale. Timut ei sobi kasvatamiseks leostunud mullal, 

mis on lõimisega liiv. Leostunud muld, mis on lõimisega saviliiv, liivsavi, savi või raske 

liivsavi sobib timut hästi. Ka on hea valik timutit kasvatada kahkjal mullal (Kõlli 1994). 

Sellest tulenevalt sobib kõrreline Villemi talu maadele kasvatamiseks. 

Harilik aruhein kasvab mittehappelistel mineraalmuldadel, mis on huumusrikkad 

(Kõrrelised söödakultuurid 1999). Karjamaa pH on mõõdukalt happeline. Sellest järeldub, 

et karjamaa mullastik võib hariliku aruheina jaoks jääda liiga happeliseks. Kõige paremini 

sobib kõrreline kasvatamiseks kahkjale mullale, gleistunud leostunud mullale (lõimisega 

liiv) ja leostunud mullale (lõimisega saviliiv, liivsavi, raske liivsavi ja savi) (Kõlli 1994). 

Aasnurmikale ei sobi happelised mullad (Parol, Keres 2014). Sellest lähtuvalt on karjamaa 

mullastiku pH aasnurmikale sobiv, kuna happesus antud maa-alal on mõõdukalt ja nõrgalt 

happelised. Kõrrelisele sobivaks kasvukohaks on saviliiv- ja liivsavimullad (Kõrrelised 

söödakultuurid 1999). Ka lõimise suhtes on kasvukoht aasnurmikale sobiv. Karjamaal on 

valdavalt liivsavimullad. 
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Karjamaa raihein sobib talus esinevate muldadega hästi ja rahuldavalt. Hästi sobivad 

kasvamiseks leostunud mullad ja gelistunud leostunud mullad, millel on lõimiseks saviliiv, 

liivsavi, raske liivsavi ja savi. Hästi sobivad ka kahkjad mullad. Mitte nii hästi ei sobi antud 

kultuurile lõimiselt liiv mullad (Kõlli 1994). Sellest lähtudes sobib antud universaalse 

kasutusega kõrrelise kasvukohaks hästi Villemi talu karjamaa. 

Punane ristiku kasvukohaks ei sobi õhukese huumuskihiga mullad (Frame 2005). Karjamaa 

huumushorisondi keskmiseks tüseduseks on 27,5 ja 30 cm olenevalt mullaliigist. Sellest 

järeldub, et antud liblikõieline sobib maa-alale kasvamiseks. Punane ristik ei talu happelist 

mulda (Frame 2005). Karjamaa huumushorisondi pH oli enamasti 5,6, mis on nõrgalt 

happeline. Sellest tulenevalt on ka pH punase ristiku kasvamiseks sobiv. 

 

4.3 Tulemuste võrdlus maa-ameti andmetega 

 

Maa-ameti kaart näitab, et uuritaval maa-alal esinevad kahkjas muld (LP) ja gleistunud 

kahkjas muld (LPg). Mullaproovidest selgus, et tegelikkuses lisaks kahkjale (LP) ja 

gleistunud kahkjale (LPg) mullale esineb seal ka veel leostunud (Ko) ja gleistunud leostunud 

( Kog) muld. Samuti on ka lõimiseline koosseis üsna kirju. 

Kaevetöid alustati karjamaal, kokku tehti 8 kaevet. Esimesest kaeve tehtigi kahkjal mullal 

nagu ka kaardil on märgitud. Ka teisel kaevel selgus, et tegemist on sama mullaga, mis Maa-

ameti kaardilgi kirjas- kahkja mullaga (LP). Kolmas ja neljas kaeve andsid tulemuseks 

leostunud mulla (Ko), kaardi andmetel peaks sel alal hoopiski kahkjas muld (LP) olema. 

Viienda kaeve tulemus nõustus Maa-ametiga- kahkjas muld (LP). Kuuendaks mullaks 

osutus leostunud muld (Ko). Seitsmenda kaeve tulemuseks oli kahkjas muld (LP). Kaheksas 

oli aga leostunud muld (Ko). Maa-ameti kaardi järgi on esimestel 60 cm lõimiseks saviliiv, 

millele järgneb keskmine liivsavi. Ka on ära märgitud, et karjamaal esineb raudkivi veerist. 

Kaeveid tehes peenkive ei esinenud. Kaevetest selgus, et huumushorisondi, mille keskmine 

tüsedus oli 30 cm, lõimiseks valdavalt oli keskmine liivsavi, aga esines ka kerget liivsavi ja 

saviliiva. Teises horisondis, mille keskmine tüsedus oli 24 cm ja 34 cm, oli lõimiseks kerge 

liivsavi, keskmine liivsavi ja saviliiv. Kolmanda horisondi keskmine tüsedus oli 31 cm, mille 

lõimisteks oli kerge liivsavi, keskmine ja raske liivsavi. Kokkuvõtvalt saab väita, et lisaks 

maa-ameti kaardi andmetel välja toodud lõimistele, esineb antud maa-alal tegelikkuses ka 

veel kerge liivsavi.  
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Haritaval maal tehti kokku 5 kaevet. Maa-ameti kaardi andmetel on antud maa-alal 

gleistunud kahkjas muld (LPg). Esimese ja teise kaeve tulemusena selgus, et tegemist on 

kahkja mullaga (LP). Kolmanda, neljanda ja ka viienda kaeve käigus selgus, et tegemist on 

gleistunud leostunud mullaga (Kog). Maa-ameti kaardi järgi on esimestel 60-70 cm saviliiv, 

millele järgneb keskmine liivsavi. Samuti on ära toodud, et antud maa-alal esineb ka raudkivi 

veerist. Kaeveid tehes märgati tõesti 1-10 cm suuruseid peenkive. Kaevetest selgus, et 

huumushorisondi, mille keskmine tüsedus oli 32 cm, lõimiseks oli valdavalt keskmine 

liivsavi. Sellele järgnes horisont, mille keskmine tüsedus oli 23,5 ja 37 cm. Lõimis varieerus 

kerge, keskmise ja raske liivsavi ja savi vahel. Järgnev horisont oli keskmiselt 20 cm 

tüsedune, mille lõimiseks oli kerge, keskmine liivsavi. Kokkuvõtvalt lisaks maa-ameti 

kaardi andmetele on antud maa-alal ka kerge ja raske liivsavi.  

 

4.4 Soovitused talupidajale 

 

Uurides põhjalikult talupidamise kahe maa-ala muldade liigilist koosseisu ja antud muldade 

kasutussobivust ning analüüsides huumusseisundit, on talupidajale mõned soovitused, 

kuidas muldade häid omadusi säilitada: 

1) Kahkjatel muldadel on madal huumushoiuvõime ja pindmine kiht on vaene keemilis-

mineraalainete koostise poolest (Kõlli, Lemetti 1999). Sellest tulenevalt tuleks 

talupidajal parandada mulla kaltsiumi- ja huumusseisundit. 

2) Talupidajal tuleb arvestada sellega, et kahkjas muld hilineb mõne päeva 

harimisküpsusele.  

3) Kahkjal mullal on ülemine kiht kergema lõimisega ja alumine raskema lõimisega. 

Nende kokkupuute piirile tekib periooditi ülavesi, mille tagajärjel toimub alumise 

lõimisekihi mulla tihenemine (Köster, Kõlli). Tihese ära hoidmiseks on vajalik teha 

sügavkobestamist (Kõlli, Lemetti 1999). Sellest tulenevalt tuleks maa kündmine 

välja vahetada sügavkobestamisele.  

4) Leostunud mullad sobivad suurepäraselt intensiivseks kasutamiseks (IUSS Working 

Group WRB 2007). Talupidajal tuleb rakendada õiget agrotehnikat, et antud mulla 

head omadused säiliksid. Samuti tuleks mullast eemaldatud toitained sinna tagasi 

viia. 
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5) Lisada heintaimi haritava maa külvikorda. Mitmeaastased heintaimed jätavad mulda 

palju orgaanilist ainet ja selle tulemusena muld rikastub. Nad parandavad ka mulla 

struktuursust (Külvikord ja... 2003). 

6) Kuna talupidaja valduses on ka kahkjaid muldi, siis tuleb arvestada sellega, et 

perioodiliselt peab neid lupjama. Uurimistöö raames tehtud kaeved näitasid, et pH 

antud muldadel varieerus 4,8-5,6 vahel ehk nad on mõõdukalt happelised.  

Kokkuvõtvalt saab väita, et uuritavatel maa-aladel esinevad väga head põllumullad, mis 

sobivad intensiivseks kasutamiseks.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö uurimus viidi läbi Tartumaal, Villemi talu maadel. 

Kasutusotstarbelt jagunesid maad haritavaks maaks ja karjamaaks, mis kokku moodustasid 

15 ha.  

Antud bakalaureusetöö põhjal leiti järgnevad tulemused: 

 Uuritavatel maa-aladel esines kolme liiki muldi: kahkjas muld, leostunud muld ja 

gleistunud leostunud muld. 13-st uuritud kaevest esines kahkjat mulda kuuel, 

leostunud mulda neljal ja gleistunud leostunud mulda kolmel korral.  

 Uuritud kahkjad, leostunud ja gleistunud leostunud mullad sobivad hästi põllu 

harimiseks. Võttes arvesse talupidamises kasutatavat külvikorda, siis antud kultuurid 

sobivad hästi antud muldadele kasvamiseks.  

 Uuritud muldade huumushorisondi reaktsioonid olid mõõdukalt kuni nõrgalt 

happelised. Enamus määratud pH-dest olid töös käsitletud kultuuride jaoks 

sobilikud. 

 Valdavalt oli huumushorisondi lõimiseks nii haritaval maal kui ka karjamaal 

keskmine liivsavi. Haritaval maal esines märkimisväärselt ka raske liivsavi lõimisega 

huumushorisonti, oli ka kerge liivsavi ja mõnel kaevel esines saviliiva. Karjamaal 

rasket liivsavi ei esinenud. 

 Huumusesisaldus oli uuritud muldades erinev. Kahkjal mullal oli 2,4%, leostunud 

mullal 3% ja gleistunud leostunud mullal 3,6%. Kahkjal mullal oli 1 ha 

huumushorisondi mass 2600 t, leostunud mullal 3000 t ja gleistunud leostunud mullal 

2800 t. Kahkjal mullal on huumust 1 ha kohta 62,4 t, leostunud mullal 90 t ja 

gleistunud leostunud mullal 100,8 t.  

 Maa-ameti kaart näitab, et antud maa-aladel esineb kahkjat ja gleistunud kahkjat 

mulda. Reaalsetest tulemustest selgus aga, et peale kahkja mulla esineb veel ka 

leostunud mulda ja gleistunud leostunud mulda.  

 Uurides põhjalikult Villemi talu kahte maa-ala, antakse talupidajale edaspidisteks 

toiminguteks soovitusi: arvestades kahkja mulla iseärasusi, tuleks mulda 

perioodiliselt lubjata, teostada kündmise asemel sügavkobestamist ja parandada 

antud mulla kaltsiumi- ja huumusseisundit; haritava maa külvikorda tuleks lisada ka 
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heintaimi ning leostunud muldade häid omadusi tuleks säilitada rakendades õiget 

agrotehnikat.  

Uurimisandmetele tuginedes võib kokkuvõtvalt väita, et Villemi talu uuritud maa-alade 

mullastik on valdavalt universaalse kasutussobivusega ja seetõttu sobiv põllumajanduslikuks 

kasutamiseks.  
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THE SOILS OF VILLEMI TALU 
 

Summary 

 

Soil is the first layer of earth crust that is used and affected by different microorganisms. The 

main task of a farmer is to conserve the qualities of soil so that the soil is not exhausted. Rich 

soil is crucial for good growth environment for the plants.  Field research is important for 

determing how to maximize the use of different possibilities of soil cover or how to improve 

current usage. The current bachelor thesis studied the soil types of Villemi Talu and the 

requirements for the soils set by different cultures. The main purpose of the current bachelor 

thesis was to study the composition of soil types at Villemi Talu.  According to the deep 

digging results different cultures appropriate for the soils of Villemi Talu and the humus 

conditions of those soils were studied and the results were compared with the maps provided 

by the Land Board of Republic of Estonia.  In addition to that, recommendations for future 

activities were forwarded to the owner of the Villemi Talu.   

In the theoretical part an overview of crop rotation, humus, the qualities of Stagnic 

Albeluvisol, Mollic Cambisols and Gleyic Cambisol was given. Also, the appropriate usage 

of mentioned soils was discussed and compared with the cultures that are currently being 

cultivated.  

Before the samples were gathered, the author, relying on the maps of Land Board of The 

Republic of Estonia,  determined certain fields on which the diggings took place on.  Soil 

diggins were carried out on pasture and arable land that cover 15 hectares of land. All in all, 

13 soil diggings were made to determine the type of the soils. Between the diggings a humus 

line was established by doing 6 semi-diggings per one deep-digging.  In the description of 

soils the following was determined by the horizons: the type and depth of the horizon, colour, 

pH, carboration and soil texture, content of grittiness, rootiness and earthworm burrows. For 

humus lines the depth, pH and texture of the humus horizon was ascertained. In addition, the 

humus stock and bounty were calculated.  

On the pasture eight diggings were made. Half of the diggings revealed Stagnic Albeluvisol 

and the other half Mollic Cambisols.  The average depth of the pasture’s humus horizon on 

the Mollic Cambisol was 27,5 centimeters, pH mostly 5,6 and the humus percentage 3. The 
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bounty of that land area was 70.  The average depth of the arable land’s humus horizon on 

the Stagnic Albeluvisol was 30 centimeters, pH also mostly 5,6 and the humus percentage 

2,4. The boniteet of that land area was 67. The most common texture of the humus horizon 

was sandy silt loam, but on some instances sandy loam occured.  

On the arable land five diggings were made.  Two of the diggins revealed Stagnic 

Albeluvisol and three revealed Gleyic Cambisol. The average depth of the arable land’s 

humus horizon on the Stagnic Albeluvisol was 32 centimeters, pH mostly 5,6 and the humus 

percentage 2,4. The bounty of that area was 62. The average depth of the arable land’s humus 

horizon on the Gleyic Cambisol was 32 centimeters, pH also mostly 5,6 and the humus 

percentage 3,6. The bounty of that area as 68. The most common texture of the humus 

horizon was sandy silt loam, but clay loam and sandy loam occured too. The weight of the 

humus horizon on the Stagnic Albeluvisol is 2800 tons per hectar but on Mollic Cambisol 

3000 tons and on Gleyic Cambisol 2800 tons per hectar. Therefore, Stagnic Albeluvisol has 

62,4 tons of humus per hectar, Mollic Cambisol 90 tons and Gleyic Cambisol 100,8 tons of 

humus per hectar.  

Results of the analysis conducted in current bachelor thesis indicate that on the grounds of 

Villemi Talu are good and well-cultivated soils that can be used universally. Since Villemi 

Talu uses its arable land mainly for cereals (oats and wheat) and potato, then these cultures 

were chosen to study their appropriateness. Results show that the qualities of the soils found 

at Villemi Talu are appropriate for cultivating mentioned cultures. Every spring new grass-

seed mixture is placed on the pasture so the question how do legumes and herbaceous fit 

with the qualities of the soils was also studied. The results show that herbaceous grow well 

on the arable land’s soils. The deep digging results were compared with the map of Land 

Board of Republic of Estonia and some inconsistencies were revealed. The results revealed 

that, contrary to the Land Board maps that show two types of soils on these lands, three types 

of soils can be differentiated: Stagnic Albeluvisol, Mollic Cambisols and Gleyic Cambisol.  

Based on the research and analysis of the soils and humus’ condition the author brought 

forward some recommendations for the owner of Villemi Talu on how to preserve the good 

qualities of the soils. The recommendations included the following: to improve the condition 

of calcium and humus; to keep in mind that due to the specifics of Stagnic Albeluvisol it is 

necessary to start cultivating these lands later than others; to hoe Stagnic Albeluvisol; to use 

correct agricultural technology on Mollic Cambisols to preserve the good qualities of that 

soil; to add herbaceouls to the crop rotation of the arable land; to periodically calcimine 

Stagnic Albeluvisol.  
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Lisa 1 Karjamaa kahkjad mullad: 

 

A 0-26 cm, mustjashall, kerge liivsavi, vihmaussikäigud, tugev juurestatus, pH 4,8, 

üleminek järgnevaks horisondiks järsk  

Baf  26-45 (19) cm, kollakaspruun, kerge liivsavi, pH 4,8, üleminek järgnevaks 

horisondiks mõõdukas 

ElgB  45-94 (49) cm, pruunikas, kerge liivsavi, pH 4,8, üleminek järgnevaks horisondiks 

mõõdukas. 

C  94-103+  (9+) cm, punakaspruun, raske liivsavi, pH 4,8 

A 0-35 cm, mustjashall, keskmine liivsavi, vihmaussikäigud, tugev juurestatus, pH 4,8, 

üleminek järgnevaks horisondiks mõõdukas 

Elg 35-50 (15) cm, hallikaspruun, saviliiv, pH 5,2, üleminek järgnevaks horisondiks 

mõõdukas 

Bt 50-76 (26) cm, kollakaspruun, kerge liivsavi,pH 4,8, üleminek järgnevaks horisondiks 

mõõdukas 

C 76-103+ (27+) cm, punakaspruun, raske liivsavi, pH 4,8 

A 0-28 cm, mustjashall, saviliiv, vihmaussikäigud, tugev juurestatus, pH 5,6, üleminek 

järgnevaks horisondiks järsk 

Elg 28-71 (43) cm, hallikaspruun, keskmine liivsavi, pH 5,6, üleminek järgnevaks 

horisondiks mõõdukas 

BtC 71-103+ (32+) cm, punakaspruun, raske liivsavi, pH 5,2 

A 0-34 cm, kakaopruun, kerge liivsavi, vihmaussikäigud, tugev juurestatus, pH 5,6, 

üleminek järgnevaks horisondiks mõõdukas 

Elg 34-54 (20) cm, hallikaspruun, kerge liivsavi, pH 5,6, üleminek järgnevaks horisondiks 

mõõdukas 

Bt 54-74 (20) cm, kollakaspruun, keskmine liivsavi, pH 5,2, üleminek järgnevaks 

horisondiks mõõdukas 

C 74-103+ (29+) cm, punakaspruun, raske liivsavi, pH 5,6 
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Lisa 2 Karjamaa leostunud mullad: 

 

A 0-23 cm, šokolaadipruun, keskmine liivsavi, vihmaussikäigud, tugev juurestatus, pH 4,8, 

üleminek järgnevaks horisondiks mõõdukas 

Bw 23-73 (50) cm, kollakaspruun, keskmine liivsavi, pH 4,8, üleminek järgnevaks 

horisondiks mõõdukas 

C1 73-75 (2) cm, pruunikaskollane, raske liivsavi, pH 6,4, kihiseb 

C2 75-103+ (27+) cm, punakaspruun, raske liivsavi, pH 5,6, kihiseb 

A 0-23 cm, šokolaadipruun, kerge liivsavi, vihmaussikäigud, tugev juurestatus, pH 5,6, 

üleminek järgnevaks horisondiks mõõdukas 

Bw 23-73 (50) cm, punakaspruun, keskmine liivsavi, pH 5,6, üleminek järgnevaks 

horisondiks mõõdukas 

C1 73-75 (2) cm, pruunikaskollane, raske liivsavi, pH 6,4 

C2 75-103+ (28+)  punakaspruun, raske liivsavi, pH 5,6 

A 0-30 cm, šokolaadipruun, keskmine liivsavi, vihmaussikäigud, tugev juurestatus, pH 5,6, 

üleminek järgnevaks horisondiks mõõdukas 

ABw 30-50 (20) cm, kakaopruun, keskmine liivsavi, vihmaussikäigud, pH 5,6, üleminek 

järgnevaks horisondiks aeglane 

Bw 50-75 (25) cm, kastanpruun, saviliiv, pH 5,6, üleminek järgnevaks horisondiks 

mõõdukas 

C 75-103+ (28) cm, punakaspruun, saviliiv, pH 5,6, kihiseb 

A 0-30 cm, kakaopruun, saviliiv, vihmaussikäigud, tugev juurestatus, pH 5,6, üleminek 

järgnevaks horisondiks aeglane 

ABw 30-48 (18) cm, šokolaadipruun, saviliiv, vihmaussikäigud, pH 5,2, üleminek 

järgnevaks horisondiks aeglane 

Bw 48-72 (24) cm, kollakaspruun, keskmine liivsavi, pH 5,6, üleminek järgnevaks 

horisondiks mõõdukas 

C 72-103+ (31+) cm,punakaspruun, keskmine liivsavi, pH 5,6, kihiseb 
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Lisa 3 Haritava maa kahkjad mullad: 

 

A 0-27 cm, kakaopruun, saviliiv, vihmaussikäigud, keskmiselt juurestatud,  pH 5,6, 

üleminek järgnevaks horisondiks mõõdukas 

Baf 27-53 (26) cm, hallikaspruun, kerge liivsavi, pH 5,6, üleminek järgnevaks horisondiks 

mõõdukas 

Elg 53-64 (11) cm, kollakaspruun, kerge liivsavi, pH 5,2, üleminek järgnevaks horisondiks 

mõõdukas 

BtC 64-102+ (39+)cm, punakaspruun, raske liisavi, pH 5,6 

A 0-29 cm, hallikaspruun, saviliiv, keskmiselt juurestatud,  pH 5,2, üleminek järgnevaks 

horisondiks mõõdukas 

Baf  29-50 (21) cm, punakaspruun, keskmine  liivsavi, pH 4,8, üleminek järgnevaks 

horisondiks mõõdukas 

Elg 50-79 (29) cm,  kollakaspruun, saviliiv, pH 4,8, üleminek järgnevaks horisondiks 

mõõdukas 

Bt 79-87 (8) cm, valkjaskollane, keskmine liivsavi, pH 4,8, üleminek järgnevaks 

horisondiks mõõdukas 

C 87-102+ (16+) cm, punakaspruun, raske liivsavi, pH 4,8 

 

Lisa 4 Haritava maa gleistunud leostunud mullad: 

 

A  0-24 cm, kakaopruun, kerge liivsavi, keskmiselt juurestatud, vihmaussikäigud, pH 5,6, 

üleminek järgnevaks horisondiks mõõdukas 

Bw  24-70 (46) cm, kollakaspruun, keskmine liivsavi, pH 5,6, üleminek järgnevaks 

horisondiks mõõdukas 

Cg 70-103+ (33+) cm, hallikaspruun, keskmine liivsavi,hallikad  triibud, pH 5,6, kihiseb  

A 0-29 cm, kakaopruun, raske liivsavi, keskmiselt juurestatud, vihmaussikäigud, pH 5,6, 

üleminek järgnevaks horisondiks mõõdukas 

Bw 29-63 (34) cm, tumepruun, raske liivsavi, pH 5,6, üleminek järgnevaks horisondiks 

mõõdukas 

Cg 63-103+ (40+) cm, punakaspruun, kerge liivsavi, pH 5,6, gleistumistunnustega, kihiseb 
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A 0-28 cm, pruunikas must, raske liivsavi, keskmiselt juurestatud, vihmaussikäigud, pH 

6,8, üleminek järgnevaks horisondiks mõõdukas 

Bwg  28- 60 (32) cm, šokolaadipruun, savi, pH 6,2, üleminek on mõõdukas 

Cg 60-103+ (43+) cm, hallikaspruun, keskmine liivsavi, pH  6,4, kihiseb 

 


