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8 Kemomanipulatsioon 

 
Toomas Kõiv 

 

 Paljud meie looduslikud järved ja tehisveekogud on muutunud liigtoitelisteks 

põllumajandusest pärineva hajureostuse ja asulate olmereovete tõttu. Tulemuseks on 

veekvaliteedi kiirenev langus ja suurtaimede ning fütoplanktoni kontrollimatu vohamine. 

Liigne biomassi tootmine ja lagunemine viivad omakorda valgustingimuste ning 

hapnikuolude halvenemiseni, pH tõusuni, orgaanilise aine kiire settimiseni ning lõpuks ka 

toiteainete taasvabanemiseni, mis muudab järved enesereostajateks. 

Võitlus eutrofeerumisega ja selle tagajärgedega peab reeglina algama valgalalt 

saabuva reostuse lõpetamisega, kontrollides nii punkt- kui ka hajureostusallikaid. Mõnel juhul 

on väliskoormuse vähendamine täiesti piisav, et saavutada vähemalt rahuldavat veekvaliteeti. 

Paraku ei piisa kõikide veekogude taastervistumiseks alati valgalal rakendatavatest 

meetmetest, sest näiteks sügavate ja aeglase veevahetusega järvede puhul toimub iseeneslik 

seisundi paranemine väga aeglaselt või üldsegi mitte. Taoliste veekogude puhul tuleb lisaks 

valgala tervendamisele ja korrastamisele võtta kontrolli alla järve aineringed ning tervendada 

ökosüsteemi ennast. Selleks võib rakendada biomanipulatsiooni, kus aineringete efektiivsuse 

tõstmiseks muudetakse elustikurühmade arvukuse vahekordi. Veekogule võib aga läheneda ka 

keemilisel tasandil, kasutades töövahendeiks mitmesugused keemilisi reagente. Seda meetodit 

kutsutakse kemomanipulatsiooniks. Esmapilgul tundub ükskõik milliste kemikaalide lisamine 

vette äärmiselt keskkonnavaenulik tegevus, kuid paljud kemomanipulatsioonil kasutatavad 

keemilised elemendid ja ühendid (raud, lubjakivi jt) on veeökosüsteemi aineringete 

loomulikud komponendid ning ei põhjusta kahju elustikule ega veekogule tervikuna. Siiski 

eeldab igasugune kemomanipulatsioon põhjalikke eeluuringuid, koostööd 

erialaspetsialistidega ja vastavate keskkonnalubade olemasolu, sest omapäi tegutsedes võib 

järve või selle valgala pöördumatult kahjustada. 

 

 

8.1 Kemomanipulatsiooni eesmärgid 

 

Kemomanipulatsiooni tegevused võib olenevalt eesmärgist jagada kolme suurde 

rühma: 

 

 vee ja/või setete keemiline töötlemine, mille käigus setitatakse välja toiteained, 

fikseerides need põhjasetetes siduvate ainetega või muutes põhjasetete 

redokstasakaalu. 
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 pH reguleerimine. 

 elustiku keemiline tõrje, mille abil üritatakse vabaneda ühest konkreetsest 

liigist või elustikurühmast, mis oma massilise arengu või elutegevusega 

takistab veekogu normaalset toimimist või kasutamist. 

 

 

Vee või setete keemilise töötlemise puhul mõjutatakse peamiselt abiootilist 

keskkonda, kuid osade meetodite puhul on teatav tõrjuv toime ka elustikule. Eesmärgiks on 

toiteainete väljaviimine veesambast ja nende setitamine kujul, kus need pole enam 

fütoplanktonile ja suurtaimedele kättesaadavad. Mitmed kasutatavad kemikaalid suudavad 

lisaks toiteainetele setitada ka fütoplanktonit ja orgaanilist ainet ning mõjuda tõrjevahendina 

suurtaimestikule. 

Toiteainete keemiline setitamine järvede tervendusmeetodina töötati välja 1960–1970-

ndatel aastatel Rootsis. Toonased katsetused ebaõnnestusid, sest kemikaalide kogused olid 

liiga väikesed või ei suudetud piirata väliskoormust. Aastakümnete jooksul on kogemusi 

juurde tulnud ning edukalt tervendatud järvede hulk pidevalt kasvanud. Toiteainete keemiline 

setitamine seisneb mõne koagulandi (raua- või alumiiniumisoolad, kustutatud lubi vms) 

pihustamises järve. Tekivad suured ja kiiresti settivad osakesed või sültjad helbed, mis seovad 

veest toiteaineid ja setitavad elusorganisme ning orgaanilist ainet. Veekogu põhja jõudes 

moodustab koagulant vee-sette piirpinnale barjääri, mis ei lase toiteainetel enam veesambasse 

jõuda. Kemomanipulatsiooni käigus püütakse siduda ja setitada peamiselt fosforiühendeid, 

kuna enamasti on just see element limiteerivaks toiteaineks siseveekogudes. 

Lämmastikuvoogude kontrollimine ja setitamine on palju keerukam ning tihti hoopis võimatu. 

Mitmete uurijate praktilised kogemused on näidanud, et fosfori keemiline setitamine on väga 

efektiivne ja pikaajaline (kestusega isegi rohkem kui 20 aastat) tervendusmeetod (Cooke et 

al., 2005). Dimiktilistes ja polümiktilistes järvedes on keemilise setitamise keskmiseks 

efektiivseks toimeeaks pakutud vähemalt 10 aastat (Welch & Cooke, 1998). Meetod pole 

samas kuigi efektiivne madalates suurtaimerikastes järvedes ja veekogudes, kus toiteainete 

väliskoormus ületab kemikaalidega setitatavate biogeenide hulka. Keemiline setitamine on 

edukam sügavamates ja kihistunud järvedes, kus toiteainete resuspensioon setteist 

veesambasse on võrreldes madalate järvedega tühine. Siiski on setitamine õnnestunud ka 

mitmetes madalates järvedes, kus keskmine sügavus on jäänud vaid 2 m piiresse (Jørgensen et 

al., 2004). Väga vedela või hõljuva sette puhul võib neis järvedes tarvilik olla täiendava 

koagulandi-siduja lisamine. Selleks otstarbeks on edukalt kasutatud näiteks biolagunevat 

polüakrüülamiidi (Lentz et al., 1996). 

Võrreldes vee ja setete keemilise töötlusega on elustiku keemiline tõrje palju pikemate 

traditsioonidega. Näiteks hakati vasksulfaati kasutama vetikatõrjeks juba 20. saj alguses. 

Elustiku keemilise tõrje puhul on eesmärgiks vabaneda teatud konkreetsest organismirühmast. 

Tavaliselt rakendatakse keemilise tõrje meetodeid toiduahelate alglülide suhtes, püüdes 

hävitada mikrovetikaid või suurtaimi. Elustikutõrjet ei saa liigitada tervendamismeetodite alla, 

vaid pigem on tegu veekogu korrastamisega ja eutrofeerumise tagajärgede likvideerimisega. 

Kuigi tõrjes kasutatakse kemikaale, mis on tihti laia toimespektriga ning toksilised mitmetele 

teistele elustikurühmadele, ei saa nende kasutamisest ka loobuda. Paljude liigtoiteliste järvede 

ja eriti veehoidlate puhul, mis kannatavad suure toiteainete väliskoormuse käes, võib 

keemiline elustikutõrje olla ainumõeldav lahendus tänu kiirusele ja ka finantskaalutlustele. 

Seetõttu on vajadus kitsa toimespektriga tõrjevahendite järele endiselt aktuaalne. 
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8.2 Alumiiniumiühendid 

 

 Ülevaade ja keemiline taust 

 

Alumiiniumisoolad on maailmas kõige laiemalt kasutatavad koagulandid 

veepuhastuses ja järvetervenduses. Maakoores on alumiinium üks levinumaid (8%) keemilisi 

elemente ning seetõttu on selle kontsentratsioon veekogude põhjasetetes samuti kõrge. 

Skandinaavia järvede setted sisaldavad alumiiniumi näiteks keskmiselt 2–4% kuivkaalust ja 

seega leidub pindmises settekihis (0–10 cm) ruutmeetri kohta sadu gramme alumiiniumi. 

Järve töötlemine alumiiniumsooladega tõstab setete alumiiniumisisalduse vaid pisut 

kõrgemaks või ei muuda seda üldse. Enamasti pruugitakse alumiiniumsulfaati 

(Al
2
(SO

4
)
3

.
14H

2
O), naatriumaluminaati (Na2Al2O4) või alumiiniumkloriidi (AlCl3). Vette 

lisamisel moodustavad need soolad hüdrolüüsil suuri alumiiniumhüdroksiidi (Al(OH)
3
) 

helbeid, millel adsorbeeruvad lahustunud fosforiühendid. Helbed settivad veekogu põhja ja nii 

viiakse fosfor aineringest välja ning maetakse püsivalt settekihti. Lisaks haaravad helbed 

settimisel endaga kaasa vees leiduvad väikesed hõljuvad osakesed (vetikarakud, orgaaniline 

aine). Oluline on märkida, et selle protsessi käigus ei lõhuta näiteks fütoplanktonirakke ning 

vette ei pääse rakkudes olevaid toiteaineid ja toksiine. Praktilised kogemused lubavad väita, et 

alumiiniumiühendid kontrollivad väga tõhusalt fosfori vabanemist setetest, suurendavad vee 

läbipaistvust ja vähendavad fütoplanktoni biomassi. Peale töötlust on täheldatud positiivseid 

muutusi ka veekogu liigilises koosseisus, näiteks sinivetikate asendumist rohe- ja 

ränivetikatega ning vesikirbuliste arvukuse kasvu (Holz & Hoagland, 1998). Piisavalt paks 

helveste kiht veekogu põhjas matab enda alla bentiliste vetikate kooslused ja takistab uute 

moodustumist. 

 Alumiiniumisoolade hüdrolüüsil on oluliseks võtmeteguriks pH, mis määrab 

hüdrolüüsi lõpp-produktid ja nende lahustuvuse. Järvedes tavalise pH (6–8) juures moodustub 

polümeerne ja mittelahustuv Al(OH)
3
: 

 

Al
3+ 

+ 3H
2
O → Al(OH)

2+
 + H

+

 + 2H
2
O → Al(OH)

3 
+ 3H

+

 

 

Hüdrolüüsi käigus vabanevad vesinikioonid ja pH võib töötluse ajal märgatavalt langeda. 

Lahustunud fosfaadid reageerivad alumiiniumiga kas otse või adsorbeeruvad 

alumiiniumhüdroksiidist moodustunud helvestel: 

 

Al(OH)
3 

+ PO
4

3- 

→ AlPO
4 

+ 3 OH
-

 

Al(OH)
3 

+ PO
4

3- 

→ Al(OH)
3
~PO4

3-

 

 

pH vahemikus 4–6 moodustuvad hüdrolüüsi käigus erinevad lahustuvad vahevormid 

(Al(OH)
2

+

, Al(OH)
2+

jt) ning pH langemisel alla 4 on kogu alumiinium vaid ioonsel (Al
3+ 

) ja 

seega lahustunud kujul. Al
3+ 

on veeorganismidele toksiline ja ohtlikuks loetakse 

kontsentratsiooni üle 50 μg l
-1

. Magevete looduslik alumiiniumisisaldus neutraalse pH juures 

on keskmiselt 10 μg l
-1

 (Wetzel, 2001). WHO (1996; 1997) regulatsioon näeb samas ette Al
3+ 

sisalduse joogivees alla 200 μg l
-1

. Alumiiniumi leidumine joogi- ja tarbevees on seotud 

tõsiste tervisehäiretega (Reiber et al., 1995). 

Hüdrolüüsi käigus langev pH on probleemiks pehmeveelistes ja vähese 

puhverdusvõimega järvedes, sest toksiliste alumiiniumiühendite hulk tõuseb kiirelt üle 
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lubatava piiri. Näiteks kui karbonaatne karedus on alla 10 mg l
-1

 CaO, siis lisatav 3 mg l
-1

 Al
3+

 

viib puhverdusvõime täieliku kadumiseni ja edasine töötlus langetab pH kogu ökosüsteemi 

jaoks katastroofilisele tasemele (Klapper, 2003). Sellistel puhkudel tuleb paralleelselt 

alumiiniumisooladega lisada vette mõnda puhvrit. Tavaliselt kasutatakse naatrium- või 

kaltsiumhüdroksiidi või naatriumkarbonaati (Sondergaard et al., 2002). Ka liialt kõrge pH 

(>8) pole alumiiniumiga töötlemiseks sobiv, sest moodustuvad ioonid (Al(OH)
4

-

) seovad 

fosforit halvasti (Cooke et al., 2005). Tundlikkus pH suhtes on ka üks põhjustest, miks 

alumiiniumiühendite kasutamine on laiemalt levinud Ameerika Ühendriikides, kui Euroopas 

eelistatakse samal ajal veekogude hapestumist kartes kasutada hoopis rauaühendeid 

(Jørgensen et al., 2004). Samas pole see meetod vähimalgi määral tundlik hapnikupuuduse 

suhtes. Juba settinud alumiiniumiühendid ei muutu anaeroobses keskkonnas lahustuvaks ja 

see võimaldab meetodit edukalt kasutada ilma täiendava aereerimiseta ka kihistunud järvedes, 

kus hüpolimnionis hapnik stagnatsiooniperioodil kaob. 

 

Tehnoloogia 

 

 Töötlusel kasutatavate alumiiniumisoolade koguse täpne määramine on äärmiselt tähtis, 

sest siduda tuleb nii lahustunud fosfaadid kui ka heljumi kujul esinev fosfor ja teiselt poolt ei 

tohi alumiiniumikogustega ülemäära liialdada. Doseerimisjuhised põhinevad enamasti settes 

leiduva anorgaanilise fosfori (labiilne fosfor) koguse määramisel, fosfori sisekoormusel ja 

veekogu puhverdusvõime (üldaluselisus) hindamisel. Kirjandusest võib leida mitmeid 

praktilisi juhiseid ja mudeleid (näiteks Kennedy & Cooke, 1982; Rydin & Welsh, 1998; 

Rydin et al., 2000; Reitzel et al., 2005 jpt) alumiiniumikoguste arvutamiseks, kuid põhjalikud 

eeluuringud koos laborikatsetega on vajalikud igal konkreetsel juhul eraldi, võttes lisaks 

fosforihulgale arvesse ka veekogu pH ja puhverdusvõime. Seniste edukate 

töötlemiskogemuste puhul on lisatud alumiiniumi kontsentratsioon jäänud vahemikku 5–100 

g m
-2 

või 5–25 g m
-3

. Seni valdavalt kasutuses olnud alumiiniumsulfaadist soovitatakse aga 

loobuda, sest rohke sulfaatide lisandumine anaeroobse hüpolimnioniga järve võib luua 

soodsad tingimused mürgise väävelvesiniku tekkeks ja ebasoodsalt mõjutada rauaringet ning 

vähendada setete fosforisidumisvõimet (Soltero et al., 1981). Uue toimeainena loetakse 

perspektiivseks näiteks alumiiniumnitraati (Al(NO3)3), mis lisaks koaguleerivatele omadustele 

soodustab läbi denitrifikatsiooni ka orgaanilise aine lagundamist (Kortmann et al., 1994). Et 

alumiiniumhüdroksiidi helbed on väga kohevad ja väikese tihedusega, siis võib 

alumiiniumisoolasid manustada koos kaltsiumhüdroksiidiga. Viimane moodustab vees 

kaltsiidi, mis lisaks fosfori sidumisele suurendab koos alumiiniumhüdroksiidiga settides 

põhjasetete kuivkaalu ja tihedust (Koschel et al., 2005). 

 Sobiliku töötlusaja leidmisel tuleks arvestada, et anorgaanilist fosforit seotakse 

alumiiniumiga tunduvalt paremini kui osakeste kujul esinevat orgaanilist fosforit. 

Töötlemiseks on parim aeg seega talvel või varakevadel, kui lahustuvate fosforivormide 

osakaal vees on suurim. Fosfori sidumine ja väljasettimine pole paraku madala 

veetemperatuuri korral kuigi efektiivne ning seepärast on mõistlik töötlus ette võtta hoopis 

varasuvel, vahetult enne sinivetikate ilmumist (Cooke et al., 2005). Töötlemise tehnoloogiaid 

on mitmeid (vt joonis 8-1). Alumiiniumisoolasid võib järve lisada granuleeritult või vedelal 

kujul paadist (vt foto 8-1). Talvel võib kõne alla tulla ka puistamine jääle (Klapper, 2003). 

Kõige efektiivsem on siiski alumiiniumisoolade manustamine lahustunud kujul, sest 

kristalsete soolade puhul kulub teatav aeg lahustumisele ja hüdrolüüsile ning vee 

selgitamiseks ja fosfaatide sidumiseks jääb aega napiks. Töödelda võib tervet järvepinda või 

näiteks ainult seda ala, kus hüpolimnionis esineb hapnikupuudus. Üheks töötlusviisiks 

kihistunud järvedes võib olla ka näiteks hüpolimnionist vee väljapumpamine, sinna 
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kemikaalide lisamine ja siis tagasipumpamine allpoole metalimnioni (Kortmann et al., 1994). 

Väikeste veehoidlate puhul on mõeldav ka kemikaalide lisamine sissevoolu proportsionaalselt 

vooluhulgaga. 

 

 

Senised kogemused ja meetodi võimalikud puudused 

 

 Töötluse mõju järvele on tõhus ja võrdlemisi pikaajaline, ületades toimeajalt näiteks 

raua- või kaltsiumiühenditega töötlemist (Klapper, 2003; Jørgensen et al., 2004). Seniste 

uuringute ja praktiliste rakenduste põhjal kestab alumiiniumiühendite toime keskmiselt 10 

aastat, kuid osadel juhtudel on järved säilitanud oma hea seisundi ka rohkem kui paarikümne 

aasta jooksul (Jørgensen et al., 2004). Näiteks 1986. a alumiiniumsulfaadi lahusega töödeldud 

Barleberi järv Saksamaal on siiani läbipaistva veega ning töötlusele eelnenud 

sinivetikaõitsengud pole enam kordunud (Klapper, 2003). Tuleb ka märkida, et töötlus on 

osutunud reeglina edukamaks ja kestnud kauem kihistunud järvedes (Sondergaard et al., 

2002). Madalates järvedes on ebaõnnestumiste põhjuseks suurtaimede fotosünteesi 

tulemusena tekkiv kõrge pH. Lisaks segab tihe taimestik töötlust ja kemikaalide ühtlast 

jaotumist ning suurtaimed võivad tänu juuresüsteemile muuta kättesaadavaks sügavamate 

settekihtide fosfori. Töötluse efektiivsust võivad oluliselt vähendada ka bentilised selgrootud, 

kes segavad õhukese alumiiniumhelvestekihi läbi sügavamate setetega (Cooke et al., 2005). 
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Joonis 1. Koagulantidega töötlemise viisid järvedes ja veehoidlates H. Klapperi (2003) järgi
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Foto 1. Alumiiniumisoolade manustamine lahusena (foto: Aquatechnex) 

 

 

 

 

8.3 Rauaühendid 

 

 Ülevaade ja keemiline taust 

 

 Rauaühendite kasutamine kemomanipulatsioonis on võrdlemisi sarnane eelmises 

peatükis käsitletud alumiiniumiühendite kasutamisega. Peamiselt kasutatakse reagentidena 

raud(III)kloriidi (FeCl
3
), kuid levinud on veel raud(II)kloriid (FeCl

2
) ja raudsulfaat 

(Fe(SO
4
)
3
). Rauasoolade vetteviimisel toimub hüdrolüüs ja moodustuvad geeli meenutavad 

raud(III)hüdroksiidi helbed, mis omakorda võivad muutuda edasi raudoksiidi ja -hüdroksiidi 

seguks: 

 

Fe
3+ 

+ 3 H
2
O → Fe(OH)

3 
+ 3H

+

 

Fe(OH)
3 

→ FeO(OH) + H
2
O 

 

Nii nagu alumiiniumi puhul, seotakse fosfor rauaga kas otse raudfosfaadiks või toimub 

fosfaatide adsorbeerumine raudhüdroksiidi helvestel. 

 

FeO(OH) + H
3
PO

4 
→ FePO

4 
+ 2 H

2
O 

FeO(OH) + PO
4

3- 

→ FeO(OH)~PO
4

3-
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Rauasooladega töötlemise puhul seotakse peamiselt vees ja setetes leiduvaid ortofosfaate. 

Sellist heljumi setitamist nagu alumiiniumi puhul, rauaühenditega töötlemisel enamasti ei 

toimu. Raudhüdroksiidi helbed on erineva reaktsiooniga keskkonnas alumiiniumist tunduvalt 

stabiilsemad ning ioonsel kujul raud pole elusorganismidele toksiline. Siiski ei saa töötlemisel 

jätta tähelepanuta pH väärtusi, sest raudhüdroksiid seob fosfaate kõige tõhusamalt vahemikus 

5–7. Kõrgema pH juures efektiivsus langeb, kuid pH > 8 juures on rauaühendid siiski 

tunduvalt efektiivsemad fosforisetitajad kui alumiinium (Jekel, 1991). Eutroofsetes järvedes, 

kus vohavad fütoplankton ja suurtaimed, on pH aga alati kõrgem. Erinev on ka töötlemise 

lõppproduktide lahustuvus neutraalse pH juures. FePO
4 

lahustub pH 7 juures umbes 250 

korda halvemini kui AlPO
4
 (Klapper, 1992). Samuti käituvad rauaühendid erinevalt madala 

redokspotentsiaali korral. Alumiiniumhüdroksiid on keskkonna redokstasakaalu suhtes 

vähetundlik ja stabiilne, kuid raud moodustab veekogu põhjas dünaamilise puhvri. 

Redokspotentsiaali langedes muutub raud lahustuvaks (Fe
2+

 kujul) ega suuda enam fosforit 

seotuna hoida. Tähelepanelik tasub olla ka töötlemisel, sest sarnaselt alumiiniumhüdroksiidi 

moodustumisele moodustub ka rauasoolade hüdrolüüsil ohtralt vesinikioone (vt 

reaktsioonivõrrandit ülal), mis viib pH langemiseni ja võib olla lõpuks veeorganismidele 

hukutav (Sondergaard et al., 2002). 

 Fosfaatide sidumise efektiivsust määrab ka veekogus leiduvate sulfiidide rohkus. 

Kolmevalentne raudhüdroksiid ja raudfosfaat reageerivad väävelvesinikuga ning välja 

sadeneb raudsulfiid: 

 

2FeO(OH) + 3H2S → 2FeS  + S
0
 + 4H2O 

 

2FePO
4 

+ 3H
2
S → 2FeS  + 2PO

4

3- 

+ S + 6H
+

 

 

Raudsulfiidi lahustuvus on võrreldes raud(III)fosfaadiga kordades halvem ning 

seetõttu on reaktsiooni tasakaal suunatud raudsulfiidi tekkimise ja fosfaatide vabanemise 

suunas. Rauarikastes setetes on see protsess juba palja silmaga märgatav – pruuni värvusega 

oksüdeeritud setted muutuvad raudsulfiidi moodustumisel mustaks. Tekkiv raudsulfiid mattub 

põhjasetetesse ja seeläbi viiakse raud ringest välja. 

 

 

Tehnoloogia 

 

 Rauaühendite manustamisel on äärmiselt olulise tähtsusega eel- ja järelseire, et vältida 

kemikaalide üle- või aladoseerimist või keskkonna pH nihkumist soovimatus suunas. 

Eeltööde käigus tuleb määrata erinevate fosforifraktsioonide ning raua hulk ja jaotus nii vees 

kui ka setetes. Doseeritavate rauakoguste arvutamisel tuleb arvestada, et lisaks fosfori 

sidumisele võib osa rauast kaotsi minna tänu sulfiididega reageerimisele. Kõige sagedamini 

on rauaallikana kasutusel FeCl
3
. Levinud on ka Fe(SO

4
)
3
, kuid liigne sulfaatide rohkus võib 

tänu nende redutseerumisele hapnikuvabas keskkonnas hoopis vähendada töötlemise 

efektiivsust. Rauasoolade hüdrolüüsil vabanevad vesinikioonid nõuavad vee puhverdusvõime 

(üldaluselisuse) määramist. Näiteks ühe mooli FeCl
3 

hüdrolüüsil vabaneb 3 mooli 

vesinikioone, mis pehmeveelistes järvedes tuleb neutraliseerida, kasutades näiteks 

peeneteralist kaltsiumkarbonaati (CaCO
3
): 
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FeCl3 + 2 H2O → FeO(OH) + 3H
+
 + 3Cl

-
 

 

6H
+
 + 3CaCO3 → 3CO2 + 3H2O + 3Ca

2+
 

 

Hüdrolüüsil vabanevate H
+ 

väiksem hulk ja kloriidide kolmandiku võrra väiksem kogus 

põhjuseks, miks praktikas võiks eelistada hoopis FeCl2 kasutamist (Deppe & Benndorf, 2002). 

Vajalike kemikaalikoguste arvutamisel tuleks lähtuda ka sellest, et peale töötlust võiks 

kogufosfori kontsentratsioon vees jääda alla 30–40 g l
-1

. Suuremad fosforikogused võivad 

planktonvetikate massilise arengu tõttu muuta tervendustööd sisuliselt kasutuks (Sondergaard 

et al., 2002). Et vältida hilisemat fosfori taasvabanemist setetest, peab Fe:P molaarsuhe settes 

töötlusjärgselt olema suurem kui 8 (Jensen et al., 1992). 

 Rauaühendeid manustatakse enamasti vedelal kujul ning lahus toimetatakse kohale 

paakautodes või valmistatakse kontsentraadist kohapeal, kasutades lahustamiseks järvevett (vt 

joonis 8-1). Kemikaalide agressiivsuse tõttu tuleb kasutada happekindlaid torustikke ja 

pumpasid, mis muudab meetodi kallimaks. Manustamine helikopterilt või lennukilt pole 

soovitatav või tuleb seda teha väga ettevaatlikult, sest happelised rauasoolad võivad tolmuna 

levides kahjustada järve ümbritsevat maastikku. Rauasoolade kasutamisest võib aga üldse 

loobuda ja vette viia raudhüdroksiidipastat. Viimane on tihti ka tööstuse jääkprodukt ja 

võrreldes rauasooladega tunduvalt odavam. Kontrollida tuleks aga selle tooraine keemilist 

koostist, sest aja möödudes kasvab selles raudoksiidide osakaal ning fosfori ja sulfaatide 

sidumisvõime väheneb seeläbi tuntavalt. Raudhüdroksiidi võib kanda talvel ka jääle, kuid 

töötlemisel peab olema ettevaatlik, kuna kemikaalid kipuvad jääd sulatama ja lõhkuma. 

Olenemata valitud manustamismeetodist peab kemikaalide jaotumine järves olema 

võimalikult ühtlane, et töötluse efektiivsus ei väheneks. Ühtlase jaotumise saavutamiseks on 

mõnel juhul kasutatud ka äkketaolist pihustussüsteemi, mida veetakse paadi või laeva järel. 

Töötluseks sobib aeg, kui fosfaatide sisaldus vees on suurim. Hilissügis ja varakevad 

oleksid parimad aastaajad, sest vegetatsiooniperioodil on enamik fosforist seotud orgaanilisse 

ainesse, fütoplanktonirakkudesse või suurtaimedesse ning rauaühendid seda fosforifraktsiooni 

ei mõjuta. 

 

 

Senised kogemused ja meetodi võimalikud puudused 

 

 Kuigi rauaühenditega töötlemine on võrdlemisi sarnane alumiiniumiga töötlemisega, 

pole sellel meetodil nii pikka toimeaega ning töötlemise tulemuslikkuse ja tagajärgede kohta 

on oluliselt vähem infot. Fe
3+

pole teadaolevalt veeorganismidele toksiline, vähemalt mitte 

selliste kontsentratsioonide juures, mida kasutatakse töötlusel. Küll aga võib raua lisamine 

soodustada sinivetikate arengut veekogudes, kus raud on limiteerivaks toiteaineks (Chorus & 

Mur, 1999). 

 Ebaõnnestunud katsete puhul pole enamasti täidetud kõiki kemomanipulatsiooni 

eeldusi. Näiteks Hollandis töödeldi madalat, kuid väga intensiivse veevahetusega (vaid 35 

päeva) järve rauaühenditega ja saadi koheselt väga head tulemused. Paraku püsisid need napilt 

kolm kuud, sest vee viibeaeg järves oli liiga lühike (Boers et al., 1992). Ebaõnnestumised on 

tavalised ka kihistunud järvedes, kus hüpolimnion on anaeroobne ja töötlusele vaatamata 

jäävad rauaühendid redutseeritud kujule ning ei ole võimelised fosforit siduma. Sellistel 

puhkudel tuleks kasutada mõnda kombineeritud meetodit (näiteks RIPLOX) või samaaegselt 

töötlemisega aereerida hüpolimnioni (Jaeger, 1994). 

 Kui töötlemisel on kasutusel raudkloriidid, siis võib kloriidide sisaldus olenevalt 

veevahetuse intensiivsusest ja kasutatud kemikaalide hulgast tõusta isegi mitmesaja mg l
-1

. 
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Selline kloriidide kontsentratsioon on siiski küllalt väikese mõjuga. Näiteks joogivees on 

kloriidide piirsisalduseks 250 mg l
-1 

(RTL 2001, 100, 1369). Üheks ebameeldivaks nähtuseks 

rauaühenditega töötlemise puhul puhkajate jaoks on vee pruunikas-sogane värv, mis küll paari 

päeva jooksul kaob. Ujujad tasuks ohutuse mõttes mõneks ajaks siiski töötlemispiirkonnast 

eemal hoida. 

 

 

8.4 Kaltsiumiühendid 

 

 

 Ülevaade ja keemiline taust 

 

 Kalgiveelistes ja rohketoitelistes järvedes on suviti tavaliseks nähtuseks järvelubja 

(CaCO
3
) settimine, millega kaasneb vee piimjas-sogane värv ning veetaimede kattumine 

järvelubja kihiga. Põhjus peitub intensiivses fotosünteesis, mis tõstab vee pH kõrgele ja 

vähendab seeläbi kaltsiumiühendite lahustuvust. Kaltsiumiga seotakse ja setitatakse 

fosforiühendid ning nõnda väheneb veekogu toitelisus (Wetzel, 2001). Ka allikatoitelistes 

järvedes setitatakse fosfor tänu põhjavee kaudu lisanduvale kaltsiumile. Need looduslikud 

protsessid on viinud mõttele kasutada samu reaktsioone ka tervendamist vajavates 

liigtoitelistes järvedes (Koschel et al., 1983; Koschel, 1990; 1997). Keskkonna suhtes väga 

agressiivsete alumiiniumi- ja rauasoolade asemel kasutatakse fosfori setitamiseks hoopis 

leebemaid ja looduslähedasemaid kaltsiumiühendeid. Tuntuimad neist on kustutatud lubi ehk 

kaltsiumhüdroksiid (Ca(OH)
2
), kustutamata lubi ehk kaltsiumoksiid (CaO), kaltsiit ehk 

kaltsiumkarbonaat (CaCO
3
) ning kips (CaSO4 2H

2
O). Kaltsiit seob efektiivselt fosforit kõrge 

pH (>9) juures ja vähendab oluliselt vee fosforisisaldust. Kustutatud lubja vette lisamisel 

moodustub samuti kaltsiit, kus fosfor adsorbeerub nii kristallide pinnale kui ka sisemusse. 

Tulemusena tekib vees mittelahustuv Ca-PO4 kompleks – hüdroksüapatiit: 

 

10CaCO
3 

+ 6HPO
4

2- 

+ 2H
2
O  Ca

10
(PO

4
)
6
(OH)

2 
+ 10HCO

3

-

 

 

Hüdroksüapatiidi moodustab vees ka kips. Hüdroksüapatiit on mittelahustuv ja efektiivne 

fosfori siduja üksnes kõrge pH (>9,5) juures (Cooke et al., 2005). pH langemisel suureneb 

lahustuvus kiiresti ja fosfor vabaneb. Tavaliselt toimub see protsess hüpolimnionis ja 

põhjasetetelähedases veekihis, kus valdab intensiivne bakteriaalne hingamine. 

Kaltsiumiühenditega töötlemine võib lühiajaliselt vähendada ka fütoplanktoni biomassi ja 

klorofülli hulka vees tänu vetikarakkude ja -kolooniate settimisele (Zhang & Prepas, 1996). 

 Lisaks fosfori setitamisele leiavad kaltsiumiühendid rakendust ka hapestunud järvede 

tervendamisel, kus neid pruugitakse pH ja puhverdusvõime langemise korral. Nn lupjamist 

kasutatakse liigirikkuse ja liigilise mitmekesisuse vähenemise vältimiseks eeldusel, et nii 

fauna kui floora suudavad hapestumist üle elada ja veekogu taasasustada. Tuleb aga meeles 

pidada, et liigse lubiainetega töötlemise käigus saame endise pehmeveelise järve asemel 

pigem kalgiveelise, mille liigiline koosseis ja kooslused on hoopis erinevad. Sellisel puhul 

pole rangelt võttes enam tegemist veekogu tervendamisega. Lupjamine on järvetervenduses 

rutiinne tegevus Skandinaavias, kuid sellega tegeletakse aktiivselt ka USAs, Kanadas ja 

Suurbritannias (National Research Council, 1992). Eesti järvi hapestumine üldjuhul ei ohusta, 

sest järved on lubjarikka pinnakatte ja paese aluspõhja tõttu hästi puhverdatud. 
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Tehnoloogia 

 

 Töötlemismetoodika oleneb tervendamise eesmärgist ja kasutatavatest kemikaalidest, 

kuid enamasti on võtmeküsimuseks leida töötlemisviis, mis setitaks efektiivselt karbonaate 

ning fosfaate ja ei tõstaks veekogu pH elustiku jaoks liiga kõrgeks. Fosfori setitamisel 

kasutatakse enamasti lubjapiima (Ca(OH)2 suspensioon), mida pihustatakse paadist järve 

pinnale või paari meetri sügavusele. Kihistunud järvede puhul on heaks alternatiiviks 

pihustamine hüpolimnioni koos samaaegse aereerimisega, et nihutada karbonaatse 

puhversüsteemi toimimist karbonaatide settimise suunas (Dittrich et al., 2000). Lubjapiima 

pihustamisel vette settivad suured osakesed kiiresti põhja, väiksemad aga lahustuvad ja 

moodustavad kaltsiidi. Manustatava kaltsiumi kogused võivad olenevalt veekogust olla üsna 

erinevad. Lisatava lubjapiima hulk on jäänud enamasti vahemikku 25–300 mg l
-1 

(Sondergaard et al., 2002). Kaltsiumiühendeid võib järve lisada mitmekordselt väikeste 

annustena või ühe töötlemisena, kus vajalik kemikaalikogus viiakse vette korraga. Korduv 

töötlemine väikeste või mõõdukate annustena (5–80 mg l
-1

) on lisaks fosfori setitamisele ja 

klorofülli hulga vähendamisele tõhus vahend fütoplanktoni ja suurtaimede biomassi 

kontrollimiseks. Ühekordne töötlemine suure kemikaalikogusega (>200 mg l
-1

) aga mõjutab 

peamiselt setteid ja lahustunud fosforit ja ei pruugi olla väga pikaajalise mõjuga (Prepas et al., 

2001). 

 Alternatiivina on lubjapiima asemel kasutatud ka looduslikku kaltsiiti või 

kaltsiidirikast järvelupja, mis pärineb sama veekogu litoraalist või põhjasetetest. Selle 

puistamisel järve pinnale on võimalik samuti fosforit setitada ja luua setete pinnale barjäär, 

mis takistab fosfori edasist lekkimist veesambasse (Hupfer et al., 2000). Saksamaal asuva 

kalgiveelise ja eutroofse Arendensee järve töötlemisel kasutati kaltsiidirikast järvelupja, mida 

ammutati järve enda litoraalist. Töötluse tulemusena kattusid setted 20–120 mm paksuse 

kaltsiidikihiga, mis isoleeris efektiivselt põhjasetted (Stüben et al., 1998). Tuleb aga meeles 

pidada, et kaltsiidil on väiksem fosforisidumisvõime kui lubjapiimal. Viimane muutub samuti 

kaltsiidiks, kuid selle protsessi käigus tekkivad väikesed kaltsiidikristallid on tunduvalt 

tõhusamad fosfori sidujad. Tõhus barjäärimoodustaja setetes on ka kips. 

 Järvede lupjamisel pH tõstmiseks, puhverdusvõime suurendamiseks ja katioonidega 

rikastamiseks võib samuti kasutada eespool nimetatud kaltsiumiühendeid, kuid kulude 

vähendamiseks on sagedasti pruugitud jahvatatud lubjakivi või peenemat killustikku. Samal 

eesmärgil on kasutatud ka magneesiumi sisaldavaid kivimeid (näiteks dolomiit, 

CaMg(CO3)2). Kaltsiidi ja teiste looduslike mineraalide eelis võrreldes näiteks lubjapiimaga 

on võrdlemisi aeglane toime ja pH kiire tõusu puudumine. Lupjamise eesmärgiks on vee pH 

viimine vähemalt 6-ni ja üldaluselisuse tõstmine kõrgemale kui 0,1 mgekv l
-1

, mis tagab 

arvestamisväärse puhverdusvõime (Svenson et al., 1995). Lupjamisel võib toimeaineid 

puistata otse järve, kuid sobivate hüdroloogiliste tingimuste korral võib töödelda ka valgala 

või sissevoole (Svenson et al., 1995). Valgalasid on töödeldud ka puidujäätmete põletamisel 

saadud tuhaga, mis lisaks kaltsiumile rikastab veekogusid ka teiste puhverdavate 

elementidega (Fransman & Nihlgård, 1995). Vooluveekogude töötlemisel kasutatakse 

automaatdosaatoreid (Sandøy & Romundstad, 1995). Järve töödeldakse mõnelt ujuvvahendilt 

ning toimeained juhitakse kaldal paiknevatest mahutitest töötlemiskohani torujuhtmete abil. 

Väiksemate järvede puhul võib lupjamist läbi viia paadis käsitsi või siis talvel jää pealt. 

Suurte ja raskesti ligipääsetavate järvede puhul võib lupjamisel kasutada helikopteri abi. 

Uuenduslikuks meetodiks on põhjavee pumpamine hapestunud järvedesse (Garrison et al., 

1992). Põhjavee karedus ja üldaluselisus on tihti suuremad pinnaveekogude omast ning selle 

kasutamine on odavam ja ohutum võrreldes kemikaalide kasutamisega. Meetod pole paraku 



Autoriõigus: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus, 2011 

 

rakendatav piirkondades, kus põhjaveevarud on piiratud või järvede veetase seotud põhjavee 

tasemega. 

 

Senised kogemused ja meetodi võimalikud puudused 

 

 Kaltsiumiühenditega järvede töötlemine on võrdlemisi tõhus meetod kontrollimaks 

fütoplanktoni ja suurtaimede vohamist. Näiteks kalgiveelist Friskeni järve (British Columbia), 

mille kõrge troofsuse põhjuseks oli valgalal leiduva apatiidi looduslik lahustumine, töödeldi 

kaltsiumhüdroksiidiga. Toimeainet kulus keskmiselt 0,8 t/ha ja töötluse tulemusena vähenes 

klorofüll a hulk 80% ja fosfaatide hulk 97%. Ligikaudu samalaadsete toimeainete kogusega 

(Ca(OH)2 0,8 t/ha ja CaCO3 0,24 t/ha) töödeldi ka hüpertroofset Halfmooni järve (Alberta). 

Seal vähenes kahe aasta jooksul klorofüll a hulk 53% ja fosfaatide hulk 63% võrreldes 

töötlemiseelse ajaga (Babin et al., 1994). Fosfori vabanemine setetest vähenes suvel umbes 

poole võrra ja märgatavalt paranesid talvised hapnikuolud järves. 

Eelisteks teiste meetodite ees on odavus, kemikaalide kerge kättesaadavus ja toksiliste 

ühendite puudumine. Võrreldes raua ja alumiiniumiga on kaltsiumil siiski tunduvalt väiksem 

võime fosforit siduda (Sondergaard et al., 2002). Veeorganismide jaoks on ebasoodne ka 

tuntav pH tõus. Näiteks pehmeveelistes järvedes võib töötlemise järel pH tõusta kergesti üle 

11 (Zhang & Prepas, 1996). Tekkiv pH-šokk avaldab mõju peamiselt selgrootutele ja teistele 

veeloomadele ning võib halvemal juhul kesta rohkem kui aasta. Enim on mõjutatud 

avaveekooslused. Töötlemine vähendab ka vee läbipaistvust, kuid vees hõljuvad 

lubjaosakesed settivad hiljemalt paari päeva jooksul. 

Happeliste järvede ökosüsteemid, mida on tervendatud lupjamise teel, näitavad 

võrdlemisi kiiresti paranemise märke: taasilmuvad hapestumise suhtes tundlikud liigid, 

kalastiku liigiline koosseis ja füsioloogiline seisund paranevad ning kaovad happelisele 

veekogule iseloomulikud tunnused. Samas näitavad mitmed tervenduskogemused, et 

ökosüsteemi taastumine ei pruugi olla lõplik ja veekogu ei taasasusta kõik need liigid, kes 

elasid seal enne hapestumist. Lupjamine võib olla lühiajalise toimega ka intensiivse 

veevahetusega järvedes. Pidev happelise vee lisandumine valgalalt muudab järve uuesti 

happeliseks juba paari veevahetusega. Sellistel puhkudel tuleb kestvama tulemuse 

saavutamiseks lubjata ka valgala, mis on aga tunduvalt kulukam. 

 

  

8.5 Kompleksmeetodid 

 

 Ühe konkreetse kemikaali kasutamine kemomanipulatsiooni puhul ei pruugi alati olla 

piisavalt tõhusa ja pikaajalise tulemusega. Näiteks teravalt kihistunud järvedes ei piisa ainult 

fosfori setitamisest ja inaktiveerimisest, vaid tõsta tuleks hüpolimnioni madalat 

redokspotentsiaali ning vabaneda akumuleeruvast orgaanilistest ainetest. Ka on mitmed 

eelpool kirjeldatud meetodid tundlikud kõrge või madala pH suhtes. Sellistel puhkudel tuleb 

kasutada mõnda kompleksmeetodit või kasutada töötlusel spetsiaalseid kõrgmolekulaarseid 

kemikaale. 

 

 

8.5.1 RIPLOX 

 

 RIPLOX on kombineeritud tervendusvõte fosfori resuspensiooni vähendamiseks ja 

setetes oleva orgaanilise aine oksüdeerimiseks denitrifikatsiooni abil. Meetodit on mõnda 

aega tulemuslikult kasutatud Skandinaavias ja Saksamaal (Ripl, 1994) ning see on mõeldud 

veekogu efektiivseks tervendamiseks suhteliselt lühikese aja jooksul. Tõhus on see järvede 
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puhul, kus setetes leidub vähe fosforit siduvaid ühendeid ning kus aereerimine annaks 

resuspensiooni tõttu hoopis vastupidise tulemuse – toiteained tuuakse pigem uuesti 

ringlusesse. 

 RIPLOXi puhul töödeldakse setete pindmist kihti kaltsiumnitraadi (Ca(NO
3
)
2
), 

raudkloriidi (FeCl
3
) ja lubjaga (CaCO

3
). FeCl

3 
lisatakse setete fosforisidumisvõime 

tõhustamiseks (toimemehhanismi on kirjeldatud peatükis 8.3). Raudkloriidi lisamisel 

muutuvad setted väga happeliseks (pH  3) ja kuna denitrifikatsiooni sellistes tingimustes 

sisuliselt ei toimu, siis on vajalik aluse lisamine (lupjamine), et saavutada optimaalne pH 

(vahemikus 7–7,5). Järgnevas etapis lisatakse kaltsiumnitraat, et suurendada setete 

redokspotentsiaali ning intensiivistada denitrifikatsiooniprotsesse, mille tulemusena 

lagundatakse setete orgaanilist ainet. Kõrge toitelisusega järvedes, kus põhjasetetesse on 

akumuleerunud suures koguses kergesti lagunevat orgaanilist ainet, toimub selle bakteriaalne 

lagunemine ka loomulikul teel, kuid selleks vajatakse suurtes kogustes hapnikku, mis viib 

lõpptulemusena setete ja hüpolimnioni hapnikupuuduseni. Redokspotentsiaal langeb ning 

selle tulemusena vabaneb ka rauaga seotud fosfor. Denitrifikatsiooni käigus muudetakse 

orgaaniline aine gaasiliseks lämmastikuks, süsihappegaasiks ja veeks: 

 

3CH2O 3CO2

 

Denitrifikatsiooni positiivseks küljeks on ka toimumine redokspotentsiaalivahemikus, kus 

raud on veel oksüdeeritud kujul ning seob tõhusalt fosforit. Looduslikes järvedes pole 

nitrifikatsioon kuigi oluline protsess, sest nitraate esineb seal harva piisavalt suurtes kogustes. 

 RIPLOX nõuab väga põhjalikku veekogu ja eriti setete eeluuringut. Eriti oluline on 

teada sette keemilist koostist ja seal sisalduvate ainete (raud, fosfori erinevad fraktsioonid, 

kergesti lagunev orgaaniline aine) omavahelist vahekorda. Üldjuhul on vajalik settega läbi 

viia laborikatsed, kus määratakse kindlaks töötlemisel kasutatavate kemikaalide kogused. 

Raudkloriidi ja lubja lisamine ei pruugi näiteks üldse vajalik olla, kui sette pH on 

denitrifikatsiooni jaoks sobivalt kõrge ja rauasisaldus piisav (vähemalt 30–50 mg g
-1

) fosfori 

sidumiseks (Cooke et al., 2005). Seeläbi on võimalik oluliselt vähendada kulutusi. 

Töötlemiseks sobivaim aeg on hiliskevad. Kemikaalide doseerimine peab olema täpne 

ja need peavad jaotuma settes ühtlaselt. Ka pole soovitatav kemikaalide liigne sattumine 

veesambasse. Praktikas on parimaks lahenduseks kemikaalide pihustamine sette pindmisesse 

(10–20 cm) kihti äkketaolise seadmestikuga (vt joonis 8-2). Kemikaalid juhitakse setteni 

elastsete 
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Joonis 2. RIPLOX-meetodi skemaatiline tööpõhimõte Eiseltova (1994) järgi. 

 

1– välilabor, 2 – kemikaalimahuti, 3 – teisaldatav kompressor suruõhu tootmiseks, 4 – mahuti 

kemikaalide (raudkloriid ja kaltsiumnitraat) segamiseks, 5 – „äke” kemikaalide settesse 

manustamiseks, 6 ja 7 – suruõhuvoolikud, 8 – suruõhuga töötav pump, 9 – voolik kemikaalide 

juhtimiseks töötluspaika, 10 – tross „äkke” juhtimiseks, 11 – suruõhuga töötav pump 

kemikaalilahuse valmistamiseks ja settesse juhtimiseks, 12 – lahusepumba veevõtutorud, 13 – 

pneumaatiline vints. 

 

 
 

Foto 2. PHOSLOCK -suspensiooni manustamine paadist (foto: Aquatechnex).



Autoriõigus: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus, 2011 

 

torudega. „Äket” veetakse kas vintsiga või paadi järel ning asendit põhja suhtes reguleeritakse 

suruõhuga. Seadme liikumiskiirus on võrdlemisi aeglane – maksimaalselt 4–5 m/min. 

Aparatuur on siiski kallis ja kasutatav üksnes väikeste ning madalate järvede puhul, mille põhi 

on tasane ja suuremast prahist puhas. 

Esmakordselt ja seni kõige edukamalt kasutati RIPLOX-meetodit 1975. a Rootsis 

Lillesjöni järves, mis oli aastaid olnud reovete vastuvõtjaks (Ripl, 1976). Selles väikeses (4,2 

ha) ja madalas (keskmine sügavus 2 m) järvekeses said sagedaseks kalade suremised, 

aastaringne hapnikupuudus ja lemledega kaetud veepind. Tervendustööde käigus juhiti 

reoveed järvest kõrvale, suurtaimestik eemaldati ja setteid töödeldi RIPLOX-meetodil. 

Kemikaalidega mõjutati vaid 1,2 ha järvepinnast ja kokku kulutati 6 päeva jooksul 

raudkloriidi 13 000 kg ha
-1

. Ca(OH)2 ja Ca(NO
3
)

2
 kuluks oli vastavalt 5000 ja 12 000 kg ha

-1 

(Ripl, 1994). Peale töötlust oli veesammas hapnikurikas, vee läbipaistvus suurenes ning 

fosfori kontsentratsioon vähenes märkimisväärselt – 70–85% võrreldes 1974.–1975. aasta 

tasemega. Vaatamata töötlemise käigus lisatud suurele nitraadikogusele vähenes 

ammooniumlämmastiku sisaldus. Denitrifikatsioon toimus poolteise kuu jooksul ning sette 

hapnikutarve vähenes ca 30% võrra. Negatiivse näite RIPLOXi kasutamise kohta võib tuua 

samuti Rootsist. 1980. a prooviti samalaadselt tervendada Trekanteni järve, kuid peale 

töötlemist ilmnes taas fosforileke põhjasetetest. Põhjuseks oli värskelt settinud orgaaniline 

aine, mis redutseeris sulfaadid sulfiidideks. Viimased sidusid omakorda raua ja lahustunud 

fosfor hakkas uuesti vabanema. Tehtud oli metoodiline viga, sest täiendavat rauda polnud 

vette lisatud (Welch & Lindell, 1992). 

 RIPLOX-meetodi eelisteks on seega kiirus ja kohesed tulemused. On rakendatav väga 

eutrofeerunud, väikeste ja madalate järvede puhul. Negatiivseid mõjusid keskkonnale pole 

täheldatud mitte ühegi rakendamise puhul, sest kasutatavad kemikaalid on setete loomulikud 

koostisosad. Töötluse prognoositav eluiga on pikem kui näiteks alumiiniumiühendeid 

kasutades. Teisalt on seadmestik kallis ja selle soetamine-konstrueerimine vaid ühe järve 

tervendamiseks pole majanduslikult otstarbekas. Lillesjöni järve tervendamise 

kogumaksumus oli näiteks ligikaudu 179 000 $ (2002. a vääringus). 45% sellest summast 

kulutati seadmestikule ning järve eeluuringutele. Kemikaalide kogumaksumus moodustas 

vaid 6%, kuid seadmete installeerimine neelas 28% eelarvest. Ülejäänud kulud moodustasid 

töötasud ja seadmete rent. Oluliseks puuduseks on ka lisatavate kemikaalide hulga leidmine. 

Võrreldes alumiiniumiühendite kasutamisega on RIPLOX vähem levinud ja seetõttu on 

keerulisem leida ka juhiseid kemikaalikoguste arvutamiseks ja seadmete konstrueerimiseks. 

 RIPLOX-meetodi peamiseks puuduseks loetakse nitraatide liiga lühiajalist kontakti 

settega. Hea lahustuvuse tõttu on nitraadid vees ja setteis väga liikuvad ning eeskujulike 

tulemuste saavutamiseks tuleks järve töödelda ühe stagnatsiooniperioodi jooksul mitu korda 

(Wauer et al., 2005). Selle probleemi lahenduseks on loodud omalaadne komplekskemikaal 

Depox Fe, mis transpordib nitraadid settesse ja hoiab neid seal pikemat aega 

reaktsioonivõimelisena. Depox Fe koostises kuuluvad Ca(OH)2 ja Fe(NO3)3, millest H2O2 

manulusel erineva pH juures sünteesitakse ruumilised (FeOOH)n makromolekulid, mille sise- 

ja väliskülgedele adsorbeeruvad nitraatioonid (Panning et al., 2001). Vette viiduna annab 

Depox Fe suspensiooni, mis sisaldab NO3
-
, Fe

3+
 ja Ca

2+
 ioone kaalulises vahekorras 

1:1,3:0,7. Suspensiooni manustatakse otse hüpolimnioni, et vältida makromolekulide 

lõhkumist ja nitraatioonide enneaegset vabanemist. Senised katsed on kinnitanud, et 

Depox Fe kasutamine pidurdab oluliselt fosfori taasvabanemist setetest, oksüdeerib 

orgaanilist ainet ning takistab sulfaatide redutseerimist ja metaani tootmist (Wauer et al., 

2005). 
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8.5.2 PHOSLOCK  ja BENTOPHOS  

 

 PHOSLOCK  on lantaanil põhinev kemikaal lahustunud fosfori sidumiseks ja 

setitamiseks. Lantaankloriidi kasutamise üle veepuhastusjaamades diskuteeriti juba 

aastakümneid tagasi, sest lantaaniioonid suudavad tõhusalt setitada erinevaid 

fosforifraktsioone (Melnyk et al., 1974). Siiski peeti lantaani lahustunud ühendeid, olenevalt 

kontsentratsioonist või rakendamisviisist, veeorganismidele toksilisteks (Douglas et al., 

2004). Seetõttu oli lantaani kasutamine võrdlemisi piiratud kuni 1990-ndate aastateni, kui leiti 

keemiliselt sobivad kandjamolekulid, mis hoiavad lantaaniioone lukustatult oma struktuuris ja 

ei vähenda samas lantaani fosforisidumise võimet. Lantaani toksilisus ja vabade ioonide 

sattumine vette vähenes oluliselt, kui lantaan seoti tugeva adsorbendi – bentoniidiga. 

Tulemusena saadi uuenduslik kemikaal, mida tuntakse kaubamärkidena PHOSLOCK  ja 

BENTOPHOS . 

 PHOSLOCK  tööpõhimõte seisneb fosfaatide sidumisel lantaani abil: 

 

La
3+

 + PO4
3-

 = LaPO4 

 

Reaktsiooni tulemusena moodustub väga stabiilne ja lahustumatu mineraal – LaPO4 
. 
n2H

2
O. 

PHOSLOCK  lisatakse vette kas graanulite või suspensioonina (vt foto 8-2). Settimise käigus 

eemaldatakse veesambast praktiliselt kogu lahustunud fosfor ja adsorbeeritakse bentoniidis 

lahustumatuks kompleksühendiks, mis pole enam vetikatele kättesaadav. Settimisel 

moodustab PHOSLOCK  vee-sette piirpinnale tiheda kihi, mis jätkab lahustunud 

fosforivormide sidumist ning takistab sügavamates settekihtides oleva fosfori jõudmist 

veesambasse. 

 PHOSLOCK  meetodi suureks eeliseks on kemikaali võime töötada väga laias pH 

vahemikus (~4 kuni 11). Töötluse optimaalne pH jääb siiski piiridesse 6–8. Kõrgema pH 

juures moodustub lantaanhüdroksiid, mis aeglustab fosfori sidumist ja siis võib fosfori 

setitamiseks kuluda kuni 4 ööpäeva (Douglas et al., 2000). Fosfaatide sidumine toimub ka 

anaeroobses keskkonnas ja erinevalt näiteks alumiinumiühenditest pole vaja karta toksiliste 

ühendite vabanemist madala pH juures. Kuna lantaan on püsivalt seotud bentoniidiga, siis see 

kas reageerib fosfaatidega või jääb bentoniidist kandjasse ning vabade lantaaniioonide 

jõudmine vette on minimaalne. 

 Töötluseks vajalike koguste arvutamisel tuleb lähtuda vee fosforisisaldusest ja 

üldaluselisusest. Lantaan seob küll eelistatult fosfaate suhtes 1:1, kuid reageerib lisaks ka vees 

leiduvate karbonaatidega. Madala üldaluselisuse korral tuleks arvutustes lähtuda vaid 

fosfaatide kogusest, leides vajaliku kemikaalikoguse veesambas oleva fosfori sidumiseks ja 

põhjasettes paikneva barjääri moodustamiseks. Tavaliselt manustatakse kemikaali suhtes 

100:1, seega 1 g fosfori eemaldamiseks kulub 100 g PHOSLOCK -i. Vajalikud kemikaalide 

kogused on seega tunduvalt väiksemad kui näiteks alumiiniumisoolade kasutamisel. 

Erinevalt alumiiniumi- ja rauasoolade kasutamisest pole pehmeveelistes järvedes vaja 

karta ka pH langemist töötluse järel. Siiski on võimalus, et kui madala üldaluselisusega 

järvedes on PHOSLOCK -i kogustega liialdatud, võib vette sattuda ka lahustunud lantaani, 

mis leiab tee veeorganismide kudedesse. Lantaani töötlusjärgne toksilisus on siiski tühine. 

Näiteks Okareka järves leiti peale töötlust toimunud seirepüükidel kaladest lantaani, kuid see 

eritus kiiresti ja peatselt oli lantaani sisaldus kalade kudedes töötlusele eelnenud tasemel 

(Landman et al., 2007). 
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8.6 Algitsiidid ja herbitsiidid 

 

 Algitsiidid ehk vetikamürgid ja herbitsiidid ehk umbrohumürgid on kemikaalid, mida 

kasutatakse massiliselt arenevate vetikate ja suurtaimestiku tõrjeks. 

 

 

8.6.1 Algitsiidid 

 

 Algitsiididega töötlemine on üks levinumaid võtteid kontrollimaks vetikate ja eelkõige 

just sinivetikate õitsenguid. Selektiivselt sinivetikate tõrjeks mõeldud kemikaale kutsutakse ka 

tsüanotsiidideks. Oma toimemehhanismilt võib algitsiidid jagada kahte rühma – ühed neist 

hävitavad vetikarakud koheselt ja teised pidurdavad vetikate kasvu ja arengut. Siiski on 

enamiku algitsiidide peamiseks puuduseks just vähene selektiivsus ja toksilisus paljude teiste 

veeorganismide suhtes. Isegi sobiva selektiivsusega algitsiidi kasutamine pole alati 

lahenduseks, sest vetikate hävitamine õitsengu ajal loob suures koguses biomassi ning selle 

bakteriaalse lagunemise tulemusena võib veekogus tekkida hapnikupuudus ning kalade 

suremine. Lisaks lekitavad surevad vetikad oma toiteaineterikast rakusisaldist ja sinivetikatel 

võivad seal sisalduda ka toksiinid. Neil põhjustel soovitatakse algitsiide kasutada 

vegetatsiooniperioodi alguses, kui sinivetikate biomass on veel väike ja need on mürkide 

suhtes tundlikumad, kuna omastavad ümbritsevast keskkonnast väga intensiivselt toiteaineid. 

Varajane algitsiidide kasutamine lubab seeläbi ka kokkuhoidu kemikaalide kogustes. Tõsiseks 

probleemiks algitsiidide kasutamisel on sinivetikate kasvav resistentsus nende suhtes ja 

seetõttu on vajalik manustatavate kemikaalide hulka pidevalt suurendada. Enamasti on 

algitsiidid ka ajutise mõjuga. Niipea kui vetikamürgi mõju väheneb või kaob, hakkavad 

allesjäänud vetikarakud uuesti arenema ning paari nädala või päeva jooksul võib 

mürgitamisele eelnenud seis taastuda. 

 Kasutatavate algitsiidide hulk ja nende toimespekter on väga laiaulatuslik ning parema 

ülevaate saamiseks on mõistlik jagada need keemilise koostise põhjal kahte rühma – 

anorgaanilised ja orgaanilised algitsiidid. 

 

 

8.6.1.1 Anorgaanilised algitsiidid 

 

 Anorgaanilised algitsiidid võib oma toimemehhanismidelt jagada kolme suurde 

kategooriasse – toksilised soolad, koagulandid ja fotoinitsiaatorid. 

 

 Toksilistest sooladest on kõige tuntumad ja seni väga laialt rakendust leidnud 

vaseühendid. Peamiselt on algitsiidina kasutatud vasksulfaati (CuSO4·5H2O), mille suhtes on 

eriti tundlikud sinivetikad. Vaseühendite toksiline mõju vetikatele avaldub fotosünteesi, 

fosfori omastamise ja lämmastiku fikseerimise takistamises (Havens, 1994). Vetikate jaoks on 

vaseühendid toksilised juba nii madala kontsentratsiooni juures kui 5–10 μg l
-1

. Paraku settib 

vask mineraalaineterikastes vetes ja kõrge pH juures välja ning adsorbeerub hästi ka savidel, 

mistõttu efektiivne doos on tavaliselt palju kõrgem – isegi kui 1 mg l
-1

(Drábková, 2007). 

Samas leidub loodusvetes ka aineid, mis aitavad vasel jääda lahusesse ning seeläbi töötlemise 

efektiivsust suurendada. Näiteks seovad vaske oma funktsionaalsete rühmade abil rabavetes 

leiduvad humiin- ja fulvohapped (Cooke et al., 2005). Vaseühendite eelisteks algitsiididena 

on kiire toime ja kemikaalide odavus. Märgatav on ka teatav selektiivne toime sinivetikate 

suhtes võrreldes näiteks rohevetikatega. Siiski on vaseühenditel kõik algitsiididele omased 

negatiivsed küljed. Sinivetikad võivad aja jooksul muutuda vase suhtes resistentseks (Garcia-

Villada et al., 2004). Vaseühendid on mürgised paljudele veeorganismidele ja häirivad 
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toiduahelate funktsioneerimist. Lisaks akumuleerub vask põhjasetetes, mõjutades bentost ja 

muutes keerukamaks näiteks hilisema setete eemaldamise (Prepas & Murphy, 1988). Lisaks 

vaseühenditele on vetikatõrjes kasutatud ka mitmeid teisi toksilisi või oksüdeeriva toimega 

soolasid nagu hõbenitraat (AgNO3), kaaliumpermanganaat (KMnO4) ja naatriumhüpoklorit 

(NaOCl) (Drábková, 2007). Siiski pole ka nende tõrjevahendite kasutamine looduslikes 

veekogudes soovitatav, sest need on valimatult toksilised enamikule veeelustikust. 

 Toksiliste soolade puudustest on üldjuhul vabad mitmesugused koagulandid, mida 

kasutatakse veepuhastusjaamades ja järvetervenduses fosfori setitamisel. Koagulandid 

moodustavad vette viimisel suuri helbeid, mis setitavad edukalt ka fütoplanktonit. Meetodi 

positiivseks küljeks ongi rakkude terviklik setitamine ilma neid lõhkumata ning seega pole 

ohtu, et vabaneksid vetikamürgid ja talletunud toiteained. Töötlemise efektiivsus oleneb reast 

hüdrokeemilistest näitajatest (pH, karedus, puhverdusvõime), vetikate biomassist ja 

kolooniate suurusest. Näiteks suured sinivetika Microcystis kolooniad settivad koagulantide 

toimel võrdlemisi halvasti (Drábková, 2007). Lisaks vetikatele setitavad koagulandid ka 

bakterplanktonit ja isegi väikesi zooplanktereid. Samas on tugevate veeõitsengute korral 

muud elustikurühmad nagunii tugevas vähemuses ja suure vetikamassi eemaldamine 

kompenseerib kaod teistes elustikurühmades. Koagulantidest kasutatakse kõige enam 

alumiiniumisoolasid, lupja ja kaltsiiti. Täpsem ülevaade nende kemikaalide kasutamisest ning 

headest ja halbadest külgedest on toodud eelnevates alapeatükkides. 

 Anorgaaniliste algitsiidide kolmandaks ja kõige moodsamaks alaliigiks on 

mitmesugused fotoinitsiaatorid, mis päikesekiirguse toimel moodustavad erinevaid 

reaktiivse hapniku osakesi (ROS). Tuntuimad ROS-id on näiteks monohapnik (
1

O
2
), 

vesinikperoksiid (H
2
O

2
), superoksiid radikaal (O

2

●-

) jmt. ROS-id on väga tugevad biotsiidid ja 

kahjustavad paljusid makromolekule: lipiide, valke ning nukleiinhappeid. Fotoinitsiaatorite hulgas 

leidub anorgaanilisi (nt TiO2) kui ka orgaanilisi aineid (humiinained, klorofüll, porfüriinid). ROS-

id on reeglina väga lühikese elueaga ning ei akumuleeru veekogus. Jällegi loetakse puuduseks 

toime vähest selektiivsust. 

 

 

8.6.1.2 Orgaanilised algitsiidid 

 

 Võrreldes anorgaaniliste tõrjevahenditega on vähemalt osade orgaaniliste algitsiidide 

suureks eeliseks nende biolagunemine veekogus. Teiselt poolt on need tunduvalt kallimad ja 

nende kasutamist piirab üldine toksilisus kõigi veeorganismide suhtes. Seetõttu on paljude 

orgaaniliste algitsiidide kasutamisest loobutud või on see üldse keelatud. Paljud tuntud 

pestitsiidid, nagu näiteks simasiin, Diuron, Reglone A jne on väga mürgised ka vetikatele. 

Siiski pole nende kasutamine keskkonnakaitselises ja toksikoloogilises mõttes ohutu. Laialt 

põllumajandusliku herbitsiidina kasutuses olev Roundup (toimeaineks on glüfosaat) on 

tunnistatud keskkonnale ohutuks kemikaaliks, kuid veekogudes oleks selle kasutamine 

ebaotstarbeks liiga kõrge efektiivse doosi tõttu. Sinivetikate selektiivset tõrjet võib teha 

mitmesuguste antibiootikumide abil, kuid nende kasutamine suuremates järvedes ja 

veehoidlates pole majanduslikult mõttekas (Robinson et al., 2005). 

 

 

8.6.2 Herbitsiidid 

 

 Herbitsiidid on keemilised ühendid, mis on toksilised eelkõige suurtaimede jaoks, 

kuigi päris mitmed herbitsiidid on paralleelselt kasutatavad ka algitsiididena. Enamik 

kaasaegsetest herbitsiididest on väga efektiivsed, ei tekita aeglaselt lagunevaid toksilisi jääke 
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ning ei akumuleeru toiduahelates. Paljudel juhtudel on herbitsiidide kasutamine üks vähestest 

võimalustest puhastamaks suurtaimedest ummistunud veekogu ja tõrjumaks eksootilise 

päritoluga liike (soovimatuid võõrliike). Oma kulukuselt on herbitsiidide kasutamine 

võrreldav taimestiku regulaarse niitmisega. Herbitsiidide kasutamine kätkeb endas siiski 

mitmeid probleeme. Kui surev taimestik jäetakse järve lagunema, mis on praktikas väga 

tavaline, siis roiskuv taimemass tarbib väga palju hapnikku ning vabanevad taimekudedesse 

akumuleerunud toiteained. 

Valdav enamus herbitsiididest on orgaanilised ühendid, mida võib toimemehhanismi 

põhjal jagada nelja rühma. Süsteemsed herbitsiidid tungivad taime võsu või juurte kaudu, 

kanduvad taimes laiali ja hävitavad kogu taime. Kontaktherbitsiidid mõjuvad tõrjevahendiga 

kokkupuutuvale taimeosale, kuid taimes laiali ei kandu. Osaliselt hävivad võsud, kuid 

juurestik jääb puutumata. Selektiivsed herbitsiidid hävitavad vaid teatud liiki taimi. 

Mitteselektiivsed ehk üldhävitavad herbitsiidid hävitavad valimatult kogu taimestiku, 

millega need kontakti satuvad. 

Herbitsiidide mitmekesisus on küll suur, kuid järvetervenduses kasutatakse neist 

väheseid. Tuntuimad nende hulgas on: 

Glüfosaat (kaubamärgid Roundup , Rodeo , Aquamaster , AquaPro ) on süsteemne 

herbitsiid, mida kasutatakse ujulehtedega ja kaldaveetaimestiku tõrjumiseks. Veesisese 

taimestiku hävitamiseks sobimatu. Töötlus seisneb võsude lahusega pritsimises. Kuigi 

tegemist on üldhävitava herbitsiidiga, võib ettevaatliku pritsimise korral suurtaimi 

selektiivselt hävitada. Töödeldud taimestik sureb mõne nädalaga, kuid tihti on vaja teha 

korduspritsimist, et hävitada ka need taimed, milleni herbitsiid ei jõudnud. Glüfosaati 

peetakse üldiselt veeorganismides mitteakumuleeruvaks. Akuutne toksilisus on WHO poolt 

tunnistatud madalaks. Näiteks glüfosaadi keskmine letaalne doos (LC50; 96 h) veeselgrootute 

puhul on >55 mg/l (Contardo-Jara et al., 2009). Siiski on letaalne doos väga varieeruv, 

olenedes keskkonnatingimustest, liigist, arengustaadiumist ning toimeainele lisatud 

abiainetest. 

Fluridoon (Sonar , Avast , Whitecap ) on aeglase toimega süsteemne herbitsiid, mis 

takistab soontaimedes pigmentide (karotinoidide) sünteesi. Ilma karotinoidideta laguneb 

klorofüll päikesekiirguse toimel. Toimeaeg on võrdlemisi pikk – 30–90 päeva ja parimad 

tulemused saavutatakse, kui tõrjet alustada vegetatsiooniperioodi alguses. Fluridoon on 

sobilik veesisese taimestiku hävitamiseks aeglase veevahetusega järvedes ja veehoidlates. 

Madala kontsentratsiooni korral ilmneb fluridooni selektiivne toime. Näiteks 

kontsentratsiooni 5 ppb juures hävineb tähk-vesikuusk, kuid säilivad penikeeled. 

2,4-diklorofenoksüäädikhape e 2,4-D (Navigate , AquaKleen , Aquacide ) on 

suhteliselt kiire toimega süsteemne ja selektiivne herbitsiid, mis toimib sarnaselt taimede 

kasvuhormoonide – auksiinidega. Adsorbeerumisel läbi lehtede ja meristeemis akumuleerudes 

põhjustavad need taime ebanormaalset kasvu ja lõpuks hukutavad selle. Herbitsiidi tarnitakse 

nii graanulite kui ka vedelikuna. Esimest neist pruugitakse veesisese taimestiku tõrjel, 

vedelikuga pritsitakse ujulehtedega ja kaldaveetaimestikku. Toimeaeg on 2–3 nädalat. 

Endothal (Aquathol , Hydrothol ) on herbitsiid/algitsiid veesisese taimestiku, niit- ja 

mändvetikate tõrjumiseks. Toimemehhanism seisneb valgusünteesi takistamises 

rakumembraanis. Töötlemisel tuleb arvestada, et toimeaine võib olla kaladele toksiline ja 

parimad tulemused saavutatakse, kui veetemperatuur on kõrgem kui 18 °C. 

Dikvaat (Reward , Weedtrine D ) kuulub kontaktherbitsiidide hulka, mis 

adsorbeerub läbi lehepinna taime ja hävitab rakumembraane. Hävitab ujulehtedega, veesisese 

ja kaldaveetaimestiku 2 nädala jooksul. Ei sobi kasutamiseks heljumirikastes vetes, kus 

taimede lehed on kaetud muda- või lubjakorraga. Ka selle herbitsiidi puhul on nõutav 

võrdlemisi kõrge veetemperatuur. 
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Triklopüür (Renovate ) on võrdlemisi uus herbitsiid, mida kasutatakse lisaks 

veetaimestiku hävitamisele ka veekogude kaldaveetaimede tõrjel. Toimemehhanism on 

sarnane 2,4-D omaga, kuid kiirem. Esimesed märgid mõjust on nähtavad juba 12 tunni 

möödudes. 
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