
 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut 

 

Kaspar Lipmeister 

 

ROHTSEST BIOMASSIST, KOLMEL ERINEVAL 

TEMPERATUURIL TOODETUD BIOSÖE MÕJU 

MULLALE, KARJAMAA RAIHEINA SAAGILE 

NING SAAGI TOITEELEMENTIDE SISALDUSELE 

THE EFFECTS OF BIOCHAR PRODUCED AT THREE DIFFERENT 

TEMPERATURES, ON THE YIELD OF THE RYEGRASS AND ON 

THE NUTRIENT CONTENT OF THE CROP 

 

Bakalaureusetöö 

Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekava 

 

Juhendaja: Henn Raave, PhD 

 

Tartu 2019 



1 
 

                                                                                          

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Bakalaureuse lõputöö  lühikokkuvõte 

Autor: Kaspar Lipmeister Õppekava: Põllumajandussaaduste 

tootmine ja turustamine 

Pealkiri:  Rohtsest biomassist, kolmel erineval temperatuuril toodetud biosöe mõju 

mullale, karjamaa raiheina saagile ning saagi toiteelementide sisaldusele. 

Lehekülgi: 27 Jooniseid: 0 Tabeleid: 8 Lisasid: 1 

Osakond / Õppetool:                                                    Taimekasvatuse ja taimebioloogia 

õppetool 

ETIS-e teadusvaldkond ja CERC S-i kood:                 B434 

Juhendaja(d):                                                                PhD, Henn Raave 

Kaitsmiskoht ja -aasta:                                                 Tartu 2019 

Eestis on palju luhaheinamaid, kus kasvaval biomassil puudub praktiline rakendus. 

Üks võimalus on toota sellest biosütt. Biosöega saab pikaajaliselt eemaldada aineringest 

süsinikku ja nii leevendada kliima soojenemist. Agronoomilisest aspektist on oluline, et 

biosöega on võimalik mõjutada mulla omadusi ning muuta muld seeläbi viljakamaks. Üks 

seni vähe uuritud võimalus heina biomassi väärindada, on toota sellest biosütt. Biosüsi on 

peeneteraline, poorne materjal, mida saadakse biomassi söestamisel hapnikuvaeses 

keskkonnas. Biosütt saadakse kõrvalporduktina bioõli ja süngaasitootmisel, mida saab 

kasutada kütusena kateldes. Samuti vabaneb protsessi käigus hulgaliselt soojust, mida 

oleks võimalik kasutada hoonete kütmisel. Biosöe lisamine võib mõjutada mulla 

struktuuri, tekstuuri, poorsust, osakeste suuruse jaotust ja tihedust, muutes seega 

potentsiaalselt õhu hapnikusisaldust, veekogumahust ja mikroobset ja toiteväärtust taime 

juurdumisvööndis.  
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There are many meadow lands in Estonia where there is no practical application of 

growing biomass. 

One way is to produce a biochar. Biochar can remove carbon from the cycle for a long 

time and thus mitigate the warming of the climate. From an agronomic point of view, it is 

important that the properties of the soil can be influenced by biochar and that the soil is 

more fertile. One of the studies has shown the opportunity to produce biochar from hay. 

Biochar is a fine-grained, porous material produced by carbonization of biomass in a low 

oxygen environment. Biochar is produced as a by-product for bio-oil and syngas 

production, which can be used as fuel in boilers. Addition of biochar can affect soil 

structure, texture, porosity, particle size distribution and density, thus potentially altering 

the oxygen content, water volume, and microbial and nutritional value of the air in the 

rooting zone of the plant. 
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SISSEJUHATUS  
 

Biosöe uurimine on viimasel dekaadil tugevalt tõusnud käsikäes mulla ja keskkonna 

uurimisega.Peamised uurimistööd keskenduvad biosöe rollile süsiniku salvastamisel mullas 

ja selle viljakamaks muutmisel (Singh, Arbestain, Lehmann et al. 2017). 

Eestis on palju luhaheinamaid. Seal kasvaval biomassil puudub praktiline rakendus. Kuigi 

räägitakse võimalusest kasutada seda heina kütuseks (Noormets et al., 2007, Heinsoo et al., 

2011), siis uuringud näitavad, et selleks otstarbeks see hästi ei sobi. Heinatuhas on palju 

kaaliumi, mis hakkab katla koldes sulama ja kleebib tuha kokku. See omakorda  ummistab 

kolderesti, tekitades sinna räbukihi. Seetõttu tuleb neid reste tihti vahetada (Obernberger et 

al. 2006). Probleemiks on samuti heintaimede biomassi põletamisel eralduv lämmastik, 

mille reageerides veeauruga tekib lämmastikhape. Samuti  sisaldavad heintaimed kloriidi, 

mis korrodeerib katelt (Hovi et al. 2006). Nende probleemide leevendamiseks kasutatakse 

Põhjamaades delayed harvest tehnoloogiat, mis tähendab, et heina koristamist varakevadel. 

(Hadders, Olsson, et al. 1997, Landström et al. 1996, Pahkala et al. 2007) Pehmema kliima 

tõttu see tehnoloogia Eestis kasutamiseks ei sobi (Noormets et al. 2013). Lisaks näitavad 

arvutused,  et  heinaga kütmine ei ole tasuv ka majanduslikult (Kukk et al. 2011). Üks seni 

vähe uuritud võimalus heina biomassi väärindada, on toota sellest biosütt. Biosüsi on 

peeneteraline, poorne materjal, mida saadakse biomassi söestamisel hapnikuvaeses 

keskkonnas (Sohi et al. 2010). Biosütt saadakse kõrvalporduktina bioõli ja 

süngaasitootmisel, mida saab kasutada kütusena kateldes. Samuti vabaneb protsessi käigus 

hulgaliselt soojust (Demirbas et al. 2009, Laird et al. 2009), mida oleks võimalik kasutada 

hoonete kütmisel.   

Biosöega saab pikaajaliselt eemaldada  aineringest süsinikku ja nii leevendada kliima 

soojenemist. Agronoomilisest aspektist on oluline, et biosöega on võimalik mõjutada mulla 

omadusi ning muuta muld seeläbi viljakamaks (Lehmann et al. 2009, Joseph, et al. 2009, 

Woolf et al., 2010, Sohi, et al. 2012). 

Biosöe omadused ning sellest sõltuv mõju mullale ja taimede toitumisele on suurel määral 

mõjutatud pürolüüsitemperatuurist (Enders et al. 2012, Rajkovich et al. 2012). Temperatuuri 
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tõustes suureneb biosöes fosfori ja mineraalelementide kontsentratsioon kuid väheneb 

naatriumi ja väävli oma (Knicker, et al 2007, Enders et al., 2012,  Rajkovich et al. 2012, 

Zheng et al. 2013, Wang et al. 2012). Temperatuuri tõustes seotakse toiteelemendid 

heterotsükliliste ühendite koosseisus, mille tõttu muutuvad need taimedele raskemini 

omastatavaks (Knicker, et al. 2007, Zheng et al., 2013). Sellest võib järeldada, et samast 

toorainest, kuid erineval temperatuuril toodetud biosöe mõju võib olla taimede toitumisele 

erinev.    

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on võrrelda luhaheinast 300, 550 ja 850° C juures 

toodetud biosöe mõju karjamaa raiheina biomassi saagile ja selle toiteelementide sisaldusele. 

Uurimistöö hüpotees on: pürolüüsitemperatuuri tõustes biosöe mõju taimede toitumisele 

väheneb.   

 

Siinkohal soovin avaldada suurt tänu juhendajale Henn Raavele, kes oli suureks abiks minu 

töö juhendamisel ja koostamisel. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Biosöe mõiste 

 

Biosüsi (inglise keeles biochar) on peeneteraline poorne aine, mida saadakse biomassi 

söestamisel hapnikuvaeses keskkonnas (Sohi et al. 2009). Biosütt saadakse 

kõrvalproduktina bioõli ja süngaasitootmisel. Seda saab kasutada kütusena kateldes. Samuti 

vabaneb protsessi käigus hulgaliselt soojust (Demirbas et al. 2009,  Laird et al. 2009), mida 

oleks võimalik kasutada hoonete kütmisel. Biosütt on defineeritud veel kui 

temperatuurivahemikus 300 – 1000°C söestatud naturaalset orgaanilist ainet (puit, sõnnik, 

puulehed jms), mida kasutatakse mulla omaduste parandamiseks (Verheijen et al. 2010). 

Samuti on biosüsi ka pürolüüsi tahke jääk (Azargohar, Dalai, et al 2006) või ka taimsest 

biomassist toodetud aromaatse süsiniku struktuuriga materjal (Warnock, et al. 2007). 

Biosüsi erineb teistest sütest kasutusotstarbe poolest, milleks on mulla omaduste 

parandamine (Mesa, Spokas, et al. 2011). 

Biosöe tootmiseks kasutatakse kolme peamist meetodit: aeglane pürolüüs, kiire pürolüüs ja 

gaasistamine. Pürolüüsi protsessi iselomustab biomassi lagundamine lihtsamateks 

ühenditeks kuumutamise teel (Motasemi, Afzal, et al. 2013). Pürolüüs tuleneb kreeka 

keelsetest sõnadest - pyro "tuli" ja lysis "eraldamine". Pürolüüsi käigus saadakse süngaasi, 

bioõli ja tuhka ehk biosütt. Biosüsi koosneb valdavalt stabiilsetest süsinikühenditest, mis 

lagunevad mullas väga aeglaselt. Sõltuvalt protsessi tingimustest ja eesmärgist (temperatuur, 

rõhk, aeg jne) on võimalik saada erinevaid produkte metaanist toorõlini. Peamine 

pürolüüsiks kasutatav temperatuur on üle 430°C (Kask, et al 2011). Pürolüüs on biosöe 

tootmiseks võrreldes gaasistamisega tõhusam ning saastab keskkonda vähem (Motasemi, 

Afzal, et al 2013). On märgata väga kiiret arengut  biosöe tootmistehnoloogia uurimises. Üle 

terve maailma on käigus rohkem kui 500 teadusprojekti.. Biosöealaste uuringute 

eesvedajateks on sellised riigid nagu USA, Kanada, Austraalia ja Uus-Meremaa (Smith, et 

al. 2010).  
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1.2. Biosöe tootmine 

 

Biosütt saab toota mitmesugusest orgaanilisest toorainest, erinevates pürolüüsitingimustes 

ja erinevates kogustes. Biosöe saamiseks on välja pakutud erinevaidmaterjae.. Iga 

biomassitüübi sobivus sõltub selle kasutamise eesmärgist ning samuti ka keemilistest, 

füüsikalistest, keskkonnaalastest,majanduslikest ning logistilisest teguritest (Verheijen , 

Jeffery , Bastos , van der Velde, Diafas  et al 2010). 

Aeglane pürolüüs: toimub biomassi pikaajaline termiline lagundamine hapnikuvabas 

keskkonnas (kestvus 1-3 päeva). Protsessis on temperatuuri tõus reaktoris väga aeglane (0,1-

1°C/s ) (Garcia-Perez et al. 2010) ning jahtumisaeg lõppsaadusele on üsna pikk.. Võrreldes 

teiste meetoditega saab sellest protsessist  biosütt kõige rohkem (35%) (Sohi et al. 2009). 

Kiires pürolüüsis on orgaanilise aine osake kokkupuutes kõrge temperatuuriga (570-970°C) 

väga lühikest aega (0,5-10 sekundit) See protsess on mõeldud enamasti bioõli tootmiseks. 

Biosütt ja süngaasi tekib selles protsessis vähem , rohkesti õli. Kiirel pürolüüsil saadud 

biosüsi on teraline ja väiksema kütteväärtusega (Sohi et al. 2009), sest biomass on eelnevalt 

peenestatud, et saavutada parem protsessi toimumine. Välkpürolüüsis toimub biomassi 

kuumutamine väga kõrgel temperatuuril (770-1000°C) viibeajaga alla poole sekundi 

(Motasemi, Afzal, et al. 2013). Protsessi peamiseks saaduseks, sarnaselt kiire pürolüüsiga, 

on õli (Sohi et al. 2009; Verheijen et al. 2010). Biosöe tootmine on eksotermiline protsess, 

mille käigus vabaneb 2–9 korda rohkem energiat (Gaunt, Lehmann et al. 2008; Graber,  et 

al. 2009) kui seda kulub protsessi käitamiseks. Saadav energia on salvestatud biosöes (18-

35 MJ kg-1),  bioõlis (~17 MJ kg-1) ja süngaasis (~6 MJ kg -1 (Laird, et al. 2009) 

Uudse meetodina on täna kasutusel biomassi röstimine, mis oma olemuselt on pürolüüs, kuid 

toimub madalamal temperatuuril (200–300° C) (Bergman, Boersma, Zwart, Kiel. et al. 

2005). Röstimist kasutatakse biomassi kvaliteedi parandamiseks enne selle põletamist ahjus, 

pürolüüsimist või gaasistamist (Chen et al. 2013). Röstimisel väheneb biomassi 

niiskusesisaldus, hapniku/süsiniku ja vesiniku/süsiniku suhe ning tõuseb energiatihedus ja 

kütteväärtus (Chen et al. 2013). Röstimine toimub temperatuurivahemikus 200-300°C 

(Bergman, et al. 2005).  
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Röstimine: 

1. Esialgne kuumutamine – Biomass kuumutatakse temperatuurini, kus see hakkab 

kuivama. Selles etapis tõstetakse biomassi temperatuuri ning  etapi lõpuks hakkab 

biomassist eralduma niiskust. 

2. Eelkuivatamine – niiskus eraldatakse biomassist, niiskuse eralduminetoimub 

järjepidevalt.See etapp kestab kuni niiskuse eraldumise hulk hakkab langema.  

3. Kuivatusjärgne kuumutamine – biomassi temperatuur tõstetakse 200°C, füüsiliselt 

seotud vesi vabastatakse biomassist, kus soojuse vahetuson biomassi osakestes. 

takistutud  Selle etapi lõpuks on biomass niiskusevaba, millega  võib kaasneda ka 

biomassi kadu, sest eralduda võivad ka kerged orgaanilised ühendid.  

4. Röstimine – selles etapis biomass röstitakse. Protsess jõuab sellesse etappi  kui on 

ületatud 200°C piir ja lõppeb kui temperatuur langeb alla 200°C. Röstimise 

temperatuur on konstantne, mida võib lugeda ka röstimise temperatuuri tipuks. 

Massikadu algab kuumutamise etapist ja kestab kuni biomassi jahtumiseni.  

5. Biomassi jahutamine – biomass lastakse maha jahtuda. Selles etapis massikadu enam 

ei esine. (Bergman, Boersma, Zwart, Kiel et. al., 2005) 

 

 

1.3. Biosöe kasutamine  

 

Biosöe lisamine võib mõjutada mulla struktuuri, tekstuuri, poorsust, osakeste suuruse jaotust 

ja tihedust, muutes seega potentsiaalselt õhu hapnikusisaldust, vee mahtu, mikroobsete 

ainete hulka ja toiteväärtust taime juurdumisvööndis (Atkinson, Fitzgerald, Hipps et al 

2009).  

Mullaagregaatide suurus ja kuju mõjutab eelkõige mulla õhustatust ning veega varustatust. 

Mida väiksema struktuursusega muld on, seda suurem on vee ja õhu vaheline antagonism 

mullas (Astover, et al. 2006). See võib viia selleni, et muld on anaeroobne või põuakartlik. 

See omakorda avaldab mõju taimede kasvutingimustele ning produktiivsusele (Astover, et 

al. 2006).  
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Kui lisada mulda biosütt, siis mõjutab see mulla temperatuuri. Suure biosöe sisaldusega 

mullad on tavaliselt ümbritsevast mullast tumedamad, aga need soojenevad aeglasemalt, sest 

sisaldavad rohkem vett. Kui biosüsi on hüdrofoobne, siis see muld kuumeneb tänu 

tumedamale toonile märgatavalt kiiremini kui sama muld ilma biosöeta. (Verheijen et al. 

2010). 

Hüpoteeside kohaselt biosöe lisamine mulda vähendab kasvuhoonegaase. Välja on pakutud 

hüpotees, et biosöega väheneb lämmastikdioksiid, sidudes selle mulla mehhanismidega. 

Selleks, et aidata välja selgitada võtmemehhanisme, milles biosüsi võib toimida N2O 

emissioonide leevendajana, on tehtud avaldatud kirjanduse põhjal aastatel 2007–2013. 

metaanalüüse. See (Biochar’s role in mitigating soil nitrous oxide emissions: A review and 

meta-analysis) kvantitatiivne analüüs kasutas 30 uuringut 261 eksperimentaalse raviga. 

Kokkuvõttes leiti, et biosüsi vähendas nii laboratooriumi kui ka  väliuuringutes pinnases 

sisalduvaid lämmastikdioksiidi heitkoguseid 54%. (Cayuela et al. 2013). 

 

Mullast eraldub süsihappegaasiga atmosfääri umbes 60 Gt süsinikku aastas. See 

süsinikdioksiid on peamiselt mikroorganismide hingamise tulemus mullasüsteemis. 

Mikroobid lagunevad mulla orgaanilist ainet (MOA). Biosöe komponendides on 

süsinikusisaldus võrreldes MOA-ga tunduvalt rohkem seotud ja lagunevad väga aeglaselt, 

võttes aega sadu või tuhandeid aastaid. See tähendab, et viies mulda biosütt, võimaldab see 

süsinikku mullaga rohkem siduda. kui seda eraldub pinnases olevate mikroobide hingamisel. 

Ja seeläbi saab biosöe muldaviimisega mõjutada süsiniku ringet negatiivselt ning samuti on 

sellel ka potentsiaali kliimamuutuste leevendamiseks (Verheijen, Jeffery, Bastos, van der 

Velde, Diafas et al. 2010). 

 

 

1.4.  Biosöe mõju mullale ja taimede toitumisele  

 

Biosüsi suurepärane sidusaine. Kui seda viia mulda, suurendab see võimet adsorbeerida 

taimseid toitaineid ja väetiseid, vähendades sel viisil nende leostumist pinnase- ja põhjavette. 

Teiseks sisaldab süsi enamikku taimede, kasvuks vajalikke aineid mis saagikoristusega 

eemaldati. Samuti on biosöel võime endast eraldada aineid ka järgmistele kasvavatele 
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taimedele. Kolmadaks on biosüsi poorne materjal, mis aitab vähendada mulla 

lasuvustihedust savi muldadel, parandades vee liikuvust, mullaõhtustatust ja tekitades ruumi 

juurte kasvuks. Biosüsi suurendab liivastel muldadel vee- ja toitainete hoiuvõimet. 

Neljandaks onbiosöel neutraliseerimisvõime, mis aitab vähendada muldade hapestumist, 

seeläbi vähedades lupjamisvajadust (Glaser et al. 2002). 

Biosöe mõju mulla omadustele on sarnane söestamata orgaanilise aine omale (Lehmann, 

Joseph, et al. 2015). Biosöe viimine mulda suurendab selle süsinikusisaldust ning mõjutab 

mulla reaktsiooni (Sohi et al. 2009, Verheijen et al. 2010). Sellel on oluline mõju mulla õhu- 

ja veerežiimile (Sohi et al. 2009.  Verheijen et al. 2010), mis eelkõige on seotud biosöe 

poorsusega (Atkinson et al. 2010). Terra Preta mulla veehoiuvõime on ligi 18% suurem kui 

seda ümbritseval Oxisol mullal, kuhu biosütt ei ole lisatud  (Glaser et al. 2002). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1. Katse kirjeldus 

 

Uurimistöö toimus EMÜ Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli taimekasvuruumis 

2017. aasta juuni lõpust kuni septembrikuu alguseni (60 päeva). Katse faktoriteks olid (i) 

biosüsi ja (ii) biosöe tootmise temperatuur (300° C (BS300), 550°C (BS550) ja 850°C 

(BS850). Kontrollvariandiks oli ilma biosöeta muld. Katses oli kokku 4 varianti, mis olid 

kõik neljas korduses. Kultuurina kasvatati katsenõudel karjamaa raiheina Lolium perenne L. 

c ’Jubilee EG’. Taimede kasvusubstraadiks oli erodeeritud kahkja mulla (Stagnic Luvisols   

(ÜRO Toidu ja Põllumajanduse Organisatsiooni paas referens) A horisondist välja kaevatud 

saviliiv lõimisega muld. Enne katse algus muld kuivatati ja sõelumise teel läbi 1 cm avaga 

sõela eemaldati selle seest kivid ja taimejuured. Mulla agrokeemilised näitajad olid 

järgmised:  Nüld,  Cüld, Püld, Küld, Caüld ja  Mgüld sisaldus oli vastavalt 0,7, 12,4, 0,21, 

0,72, 0,54 ja 1,48 g kg−1. Taimele omastatava PAL, KAL, CaAL and MgAL sisaldus oli 

0,02, 0,07, 0,47 and 0,15 g kg−1. 

Biosüsi toodeti püsirohumaa (permanent grassland) päideroo (Phalaris arundinacea) rohkest 

heinast, mille toiteelementide sisaldus oli järgmine: Nüld 2,3%, Püld 0,25%, Küld 2,22%, 

Mgüld 0,26%  ja Caüld 0,92%   

Esmalt pressiti heinast graanulid, mis seejärel röstiti (torrefied) 300° C temperatuuri juures 

Saksamaal Fraunhoferi Instituudis (Fraunhofer Instituut, Stuttgart, Sakasamaa). Sealt viidi 

röstitud graanulid edasi Leedu Energia Instituuti (Lietuvos Energetikos Institutas, Kaunas, 

Leedu), kus neid pürolüüsiti 550 °C või  850 °C temperatuuri juures 1 h .  Pärast pürolüüsi 

lõppu jäeti biosüsi 24 h kinnisesse seadmesse jahtuma (Striūgas, 2017). Katses kasutati 

biosöe graanuleid, mille keskmine pikkus oli 10 – 20 mm ja läbimõõt 7 mm.  Väetisteks oli 

katses veise vedelsõnnik,  pärmistööstuse jääki vinass ja veise vedelsõnnikul baseeruvat 

kääritusjääk. Andmed biosöe pH, neutraliseerimisvõime etc. ja  väetise  keemilise koostise 

kohta on esitatud tabelites  1. 2. ja 3. .  
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2.2. Katse korraldamine 

 

Kasvunõudena kasutati katses 30 cm pikkuseid PVC materjalist valmistatud muhvtorusid, 

mille peenema otsa sisemine läbimõõt oli 10,5 cm ja muhvi osas 11,0 cm. Taimede 

kasvupinna suurus oli ühel kasvunõul  0,0095 m2. Alt olid torud suletud 3 cm paksuse 

styroformist korgiga, mille keskele oli tehtud ava, et liigne kastmisvesi saaks nõust välja 

nõrguda. Nõude täitmine mullaga toimus kahes osas. Esmalt täideti alumine, 10 – 27 cm ja 

seejärel pealmine 0 –10 cm kiht. Enne ülemise kihi mulla kasvunõusse panemist, segati selle 

sisse biosöe graanulid (8,7 g nõu-1; 915,8 g m-2)  ja väetis. Sõnnikut ja kääritusjääki segati 

mulda normiga  26 g nõu-1 (2736 g m-2) ja vinassi 1,7 g nõu-1 (178,9 g m-2). Väetise normi 

määramisel  lähtuti Eestis farmides nende väetiste puhul kasutatavatest normidest.  

Pärast nõude täitmist, niisutati mulda kraaniveega kuni väliveemahutavuseni ja seejärel 

külvati igasse nõusse 100 karjamaa raiheina  seemet. Katse toimumise ajal oli 

õhutemperatuur kasvukambris 17 °C. Mulla pinnal tõusis see lampide põlemise ajal 20,5 °C-

ni. Õhu relatiivne niiskus oli lampide põledes 60% ja pimedal ajal 70%. Valgusrežiimiks oli 

kogu katse kestel 13 h valget ja 11 h pimedat aega. Esimesel kasvuperioodil kasteti taimi  

normiga 125 ml nõu-1 ja II kasvuperioodil 150 ml nõu-1. Mõlemal kasvuperioodil  

suurendati üks nädal enne saagi koristamist kastmise normi 25 ml võrra. Kastmine toimus 3 

korda nädalas.  

Biomassi saaki määrati katse perioodil kaks korda. Mõlemal korral eelnes sellele 30 päeva 

pikkune kasvuperiood. Saagi määramiseks lõigati taimed kasvunõudelt 2 cm kõrguselt mulla 

pinnalt ja kaaluti. Toormass kuivatati kuivatuskapis 105° C juures õhukuivaks ja kaaluti siis 

uuesti. Kaalude vahe põhjal arvutati biomassi kuivainesisaldus. 

Mulla agrokeemilised näitajad määrati katse alguses ja lõpus. Katse alguses võeti selleks üks 

keskmine proov kogu katsenõudesse pandava mulla kohta. Katse lõpus võeti proov kõigist 

katsenõudest mulla ülemisest, 0 – 10 cm, ja alumisest,10 – 27 cm  kihist. 

Katse lõpus valati pärast mullaproovide võtmist muld kasvunõudest välja ja selle seest 

eemaldati  sõelumise teel läbi 2 mm avaga sõela biosöe graanulid ja  taimede juured. Juured 

kuivatati kuivatuskapis 105° C juures õhukuivaks ja kaaluti.  
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2.3. Analüüsid 

 

Mulla agrokeemilised parameetrid määrati katse alguses ja lõpus. Katse alguses võeti enne 

mulla pottidesse asetamist üks keskmine proov. Katse lõpus võeti proov ülemisest kihist. 

Katse alguses ja lõpus võetud pinnase proovist määrati järgmised parameetrid: mulla 

reaktsioon pH-meetriga (SevenCompact, Metler Toledo, Mississauga, Kanada) (mulla suhe 

KCl lahusega 1: 2,5) ja Nüld , Cüld, Püld, Caüld Mgüld, PAL, KAL CaAL ja MgAL 

kontsentratsioonid. 

Püld, Küld, Caüld ja Mgüld määramiseks kuivatati mulla proovi esmalt, seejärel jahvatati ja 

mineraliseeriti 2,5 ml HNO3 ja 7,5 ml HCl-ga mikrolaineahjus (mikrolaineahjus meetod). 

PAL, KAL, CaAL ja MgAL määrati ammooniumlaktaadi meetodiga (edaspidi AL meetod) 

(Egner et al. 1960). Mõlemas analüüsis määrati elemendid ekstraheerimislahustis 

mikroplasma aatomemissiooni spektromeetriga (MP-AES 4100, Agilent, Santa Clara, CA, 

USA). Nüldi kontsentratsioon määrati Dumas kuiva põlemismeetodi abil koos CNS 

elementaaranalüsaatoriga (Elementar, Hanau, Saksamaa). Biosöest määrati pH, Nüld, Cüld, 

Püld, Küld, Caüld, Mgüld, PAL, KAL, CaAL, MgAL, tuhk ja BS hapet neutraliseeriv võime. 

Toitelementide sisalduse ja pH määramine toimus sarnaselt mullaga. BS-happe 

neutraliseerimisvõimet analüüsiti 1 M HCl-i lahuse (EVS-EN 12945: 2014 + A1: 2016) ja 

tuhasisalduse abil, kuumutades B proove 6 tundi 750 ° C juures muhvel ahjus.14+A1:2016). 

Maapinna pealse biomassi saagis määrati katse ajal kaks korda, mõlemal ajal pärast 30-

päevast kasvuperioodi. Taimed lõigati 2 cm kõrgusele pinnast. Katse lõpus määrati juure 

saagis. Juured eemaldati mullast sõelumisel 2 cm sõelaga. Tooraine kaaluti, kuivatati õhu 

käes temperatuuril 105 ° C ja kaaluti uuesti. Kaaluerinevuse põhjal arvutati kuivmassi 

sisaldus biomassis. Biomassi DM saagis (DMY) arvutati DM sisalduse ja värske biomassi 

saagise põhjal. Kuivast biomassist, mis oli kõigepealt jahvatatud ja tuhastatud väävelhappes 

(ametlikud analüüsimeetodid 1990), määrati P, K, Ca ja Mg mikroplasma aatomemissiooni 

spektromeetriga (Agilent). Nüld sisaldus määrati Dumas kuiva põlemismeetodi abil koos 

CNS elementaaranalüsaatoriga (Elementar). Toiduaine kontsentratsiooni heinas (BS 

tooraine) analüüsiti sarnaselt maapinnast saadud biomassi kogumisega. 
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Maapealsest biomassist ja taimejuurtest määrati Nüld, Püld, Küld, Caüld ja Mgüld sisaldus. 

Selleks kuiv biomass jahvatati ja  tuhastati väävelhappes. Püld, Küld, Caüld ja Mgüld sisaldus  

määrati mikroplasma aatomemissioon- spektromeetril (MP-AES 4100) ja N sisaldus CNS 

elementaaranalüsaatoril (ELEMENTAR, Sakasamaa)  

 

 

2.4. Arvutused 

 

Saagiga eemaldatud toiteelemendi kogu , g m-2 = (I niite saak g m-2 x elemendi sisaldus 

saagis, %) +(II niite saak g m-2 x elemendi sisaldus saagis, %/100) + (juurte saak g m-2 x 

elemendi sisaldus saagis, %/100) 

 

 

2.5.  Andmete statistiline analüüs 

 

Katse andmete statistiline analüüs toimus statistikaprogrammiga STATISTICA ver 13. (Dell 

Inc., 2015). Faktorite mõju hindamiseks kasutati ühefaktorilist dispersioonanalüüsi. Variante 

võrreldi omavahel Tukey testiga. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.3. Biosüte omadused 

Meie uurimistöö näitas, et toitelementide üldsisaldus oli röstitud materjalis (edaspidi BS300 

või 300° C juures toodetud biosüsi) ligilähedaselt sama suur, mis see oli tooraineks olnud 

heinas (tabel 1). Üksnes N puhul võis märgata, et selle üdsisaldus oli BS300 heinaga võrreldes 

0,5% kõrgem.  

BS300 oli tooraineks BS550 ja BS850 tootmisel. Nende kolme biosöe võrdlus näitab, et  550 °C 

toodetud biosöes oli kõigi elementide üldsisaldus suurem kui see oli 300 °C toodetud 

biosöes. Eriti märgatavalt muutus P, K ja Ca ja Mg üldsisaldus, mis kasvas ligikaudu 2 korda. 

Toiteelementide üldsisaldus BS550-s ja BS850-s erines vähe. Need tulemused on sarnased 

varasemates uuringutes saadud tulemustega, mis samuti näitasid, et temperatuuri kasvades 

suureneb P ja mineraalelementide kontsentratsioon biosöes (Enders et al., 2012, Rajkovitch 

et al., 2012).  Veidi erinev on meie tulemus  N osas, sest varasemad uuringud on näidanud, 

et N kontsentreerub biosöes ainult kuni 400 °C. Sellest kõrgemal temperatuuril see aurustub 

ja lendub (Gaskin et al., 2008). Meie tulemuste põhjal toimus N kondenseerumine kuni 550 

°C ja alles sellest kõrgemal veidi vähenes. Toiteelementide kontsentratsiooni suurenemine 

on seotud massikaoga, mis tekkis biosöest lenduvate ühendite eraldumisest. Temperatuuri 

tõustes osa ühenedid laguneb, mille tulemusena O, H ja ka osa C-st lendub (Zheng et al., 

2013). BS550 ja BS850 üsna sarnane N, P, K, Ca ja Mg sisaldus osutab sellele, et valdav osa 

lenduvatest ühenditest pidi biosöest eralduma juba 550 °C juures.     

Tabel 1. Toiteelementide üldsisaldus biosöes, %.  

Materjal  Nüld Cüld Püld Küld Caüld Mgüld 

Hein 2,3   0,25 2,22 0,92 0,46 

BS300
1 2,82 ± 0,01 53,5 ± 0,03 0,24 ± 0,01 2,28 ± 0,03 0,93 ± 0,03 0,47 ± 0,04 

BS550 2,92 ± 0,01 65,9 ± 0,01 0,54 ± 0,01 4,62 ± 0,11 2,11 ± 0,01 0,93 ± 0,04 

BS850 2,56 ± 0,01 68,1 ± 0,32 0,60 ± 0,02 5,10 ± 0,24 2,44 ± 0,04 1,03 ± 0,04 

1 Indeks näitab temperatuuri mille juures biosüsi toodeti.  
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Varasemad uuringud (Zheng et al., 2013) on näidanud, et tootmistemperatuuri tõustes 

biosöes sisalduvate toiteelementide omastatavus taimele väheneb. Meie tulemused on 

sellega enamasti kooskõlas (tabel 2). Erandiks oli Ca, mille omastatavus oli BS850 suurem, 

kui selle tooraineks olnud BS300-s. Samuti võib märgata, et pürolüüsitemperatuuri kasvades 

K omastatavus esialgu suurenes ning seejärel vähenes. Toiteelementide omastatavuse 

vähenemise põhjuseks arvatakse olevat raskesti lahustuvate ühendite tekkimine biosöes. 

Näiteks on leitud, et P, Ca ja Mg moodustavad omavahel reageerides biosöes raskesti 

lahustuva ühendi, mille tulemusena kõigi kolme omastatavus taimele väheneb (Zheng et al., 

2013) 

Tabel 2. Ammoniumlaktaatmeetodil (AL) määratud taimele omastatava P, K, Ca ja Mg 

kontsentratsioon bioöses, %. (n = 1) 

Biosüsi Sisaldus,  % 

PAL KAL CaAL MgAL 

BS300
1 0,19 2,66 1,16 0.41 

BS550 0,09 3,49 1,03 0,15 

BS850 0,06 2,11 1,38 0,19 

1Indeks näitab temperatuuri, mille juures biosüsi toodeti. 

Lisaks toitelementide sisaldusele mõjutas pürolüüsitemperatuur veel biosöe pH-d, 

tuhasisaldust ja neutraliseerimisvõimet, mis kõik temperatuuri tõustes suurenesid (tabel 3), 

See on kooskõlas varasemate uuringute (Enders et al., 2012, Rajkovitch et al., 2012, Zheng 

et al., 2013) tulemusega. 

Tabel 3. Biosöe pH, neutraliseerimisvõime ja tuha sisaldus. (n = 1) .   

 

 

 

 

 

 

 

1Indeks näitab temperatuuri, mille juures biosüsi toodeti. 

 

 pH Tuhk, % 

Happesuse 

neutraliseerimise võime , 

CaCO3, % 

    

BS300
1 6,8 10,4 4,35 

BS550 10,1 20,3 8,15 

BS850 11,8 23,0 8,11 
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3.2 Biosöe mõju mullale reaktsioonile ja toiteelementide sisaldusele 

Biosöe lisamine mulda suurendas mulla pH-d. Kõige suurem kasv toimus BS550 ja BS850 

variantides, mis on kooskõlas nende kahe biosöe suurema neutraliseerimisvõimega võrreldes 

BS300ga (tabel 4).  Usutav erinevus oli veel mulla K sisalduses, mis oli katse lõpus BS550 ja 

BS850 variandi mullas võrreldes kontroll ja BS300 variandiga suurem (P < 0,05). Mulla P 

sisaldus oli katse lõpus kõigis kolmes  bisöe variandis kontrollvariandiga võrreldes väiksem. 

Mulla N, Ca ja Mg sisaldus kontroll ja biosöega variantide mullas ei erinenud.  

Tabel 4. Mulla pH ja üldtoiteelementide sisaldus katse lõpus. (Keskmine ± standardviga,  n 

= 4)  

 pH Nüld Püld Küld Caüld Mgüld 

Kontroll 5.15C2 ± 0.09 0.64 A ± 0.01 0.24A ± 0.02 0.71B ± 0.02 0.77 A ± 0.08 1.67A ± 0.04 

BS300
1 5.44B ± 0.07 0.65A ± 0.01 0.13B ± 0.01 0.85B ± 0.05 0.80A ± 0.04 1.72A ± 0.05 

BS550 5.82A ± 0.09 0.73A ± 0.03 0.13B ± 0.03 1.18A ± 0.03 0.88A ± 0.05 1.72A ± 0.03 

BS850 5.77A ± 0.03 0.67A ± 0.03 0.14B ± 0.02 1.24A ± 0.06 0.78 A ± 0.03 1.65A ± 0.04 

 1Indeks näitab temperatuuri mille juures biosüsi toodeti., 2Erineva tähega tähistatud tulemused on statistiliselt 

erinevad (P < 0,05) erinevad 

 

 

3.3. Biosöe mõju karjamaa raiheina maapealse ja juurte biomassi 

saagile ja nende toiteelementide sisaldusele 

 

Biosöe mõju oli usutav I niite biomassi saagile, mis oli biosöega variantides võrreldes 

kontrollvariandiga keskmiselt 77,2 g m-2 suurem (tabel  ). II niite biomassi saaki biosüsi ei 

mõjutanud. Sarnaselt varasemate uuringutega  (Jeffrey et al., 2017).  näitab see tulemus, et 

happelistel muldadel suurendab biosüsi biomassi saaki, kuid neist erinevalt oli see mõju 

selles katses väga lühiajaline, mille põhjuse ei ole selge.  Biosöe mõju biomassi saagile 

tootmistemperatuurist ei sõltunud.  

Biosöel oli samuti positiivne mõju biomassi N, P, K, Ca ja Mg sisaldusele. Rohkem avaldus 

see mõju II niite ajal, kui biosöega variantidest koristatud biomassis oli suurem kõigi 

elementide sisaldus, välja arvatud N ja Ca. N sisaldus kontroll ja biosöega variantide 

biomassis ei erinenud ja Ca sisaldus oli suurem P < 0,05  kontrollvariandist koristatud 
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biomassis.  I niite saagis erines ainult K sisaldus. Varasemad uuringud on näidanud, et 

happelistel muldadel vähendab biosüsi mulllahappesust, selletulemusena muutub mullas 

olev P taimedele paremini omastatavaksning võib olla positiivne mõju ka teiste elementide 

omastamisele (Kloss et al. 2014, Jeffrey et al. 2017). Väiksem mulla P sisaldus katse lõpus 

biosöega variantides, osutab meie katses samuti sellele, et P oli taimedele seal paremini 

omastatav. K suurem omastamine biosöega variantides oli ilmselt seotud biosöega mulda 

viidud suure koguse K-ga. Sellele osutavad meie mullaanalüüsitulemused, mis näitasid, et 

võrreldes katse algusega oli Küld sisaldus katse lõpus mullas suurem. Samuti osutab sellele 

BS550 ja BS850 variandi mulla usutavalt kõrgem K sisaldus (tabel 5) katse lõpus. 

 

Tabel 5. Karjamaa raiheina maapealse biomassi saak (g KA m-2) ja biomassi N, P, K, Ca ja 

Mg sisaldus, %. Keskmine ± standardviga (n = 4).  

Variant Saak  Elemendi sisaldus  

N  P  K Ca Mg  

I niide 

Kontroll 194,7B2±9,12 

271,9A± 6,59 

2,6A±0,11 

2,6A±0,10 

0,18A±0,012 

0,19A±0,006 

3,6B±0,10 

4,2A±0,11 

0,98A±0,081 

0,80A±0,058 

0,42A±0,019 

0,39A±0,009 Biosüsi1 

II niide 

Kontroll 

189,5A±0,00 

190,4A±4,39 

1,3B ±0,04 

1,4A±0,02 

0,27B±0,007 

0,32A±0,009 

2,8B±0,05 

3,1A±0,05 

0,93A±0,04 

0,63B ± 0,03 

0,56A±0,005 

0,50B±0,009 

 
Biosüsi1 

1BS300, BS550 ja BS850 variandi keskmine 2 Erineva tähega tähistatud tulemused on ühe niite piires 

statistiliselt erinevad  (P < 0,05) erinevad 

Juurte biomass oli biosöega variantides väiksem kui kontrollvariandis (P < 0,01) kuid juurte 

P, K ja Ca sisaldus oli biosöega variandis suurem (tabel 6).   

Sarnaselt maapealse biomassiga ei sõltunud biosöe mõju juurtele tootmistemperatuurist. 
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Tabel 6. Juurte biomassi saak (g KA m−2)  ja juurte biomassi N, P, K, Ca ja Mg sisaldus, %, 

Keskmine ± standardviga (n = 4) 

Variant Saak Elemendi sisaldus 

N  P  K  Ca  Mg  

Kontroll 

Biosüsi1 

347,4A2± 13,59 

315,8A ± 9,87 

0,63A ± 0,036 

0,62A ± 0,039 

0,13B ± 0,007 

0,17A ± 0,006 

0,91B ± 0,046 

1,08A ± 0,020 

0,22B ± 0,051 

0,30A ± 0,023 

0,20A ± 

0,039 

0,24A ± 

0,016 

1BS300, BS550 ja BS850 variandi keskmine, 2Erineva tähega tähistatud tulemused on statistiliselt erinevad (P < 

0,05) erinevad.  

 

Kokkuvõttes suurendas biosöe lisamine mulda  taimedel N , P ja K omastamist (P < 0,05) 

kuid ei avaldanud mõju Ca ja Mg omastamisele (tabel 7). Suurem toiteelementide 

omastamine biosöega variantides seostus I niite ajal suurema biomassi saagiga ja II niite ajal 

biomassi suurema toiteelementide sisaldusega. Tootmistemperatuurist sõltus biosöe mõju 

ainult P omastamisele, mis oli BS550 variandis suurem kui BS300 variandis (tabel 8). Ilmselt 

võis selle põhjuseks olla BS300 variandi mulla teistest veidi madalam  pH (pH = 5,4), mistõttu 

oli P seal rohkem seotud ja taimedel seetõttu raskemini omastatav.   

 

Tabel 7. Katseperioodil saagiga eemaldatud N, P, K, Ca, ja Mg kogus (I ja II niite maapealne 

biomass + juured), g m−2.  (Keskmine ± standardviga,  n = 4) 

Variant Element 

N P  K Ca  Mg 

Kontroll 9.6B2 ± 0.24 1.3B ± 0.02 15.3B ± 0.18 4.4A ± 0.04 2.6B ± 0.09 

Biosüsi 14.7A ± 0.22 1.6A ± 0.04 20.6A ± 0.23 4.3A ± 0.18 2.7B ± 0.06 

2Erineva tähega tähistatud tulemused on statistiliselt erinevad (P < 0,05) erinevad 
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Tabel 8. Katseperioodil biosöe variantides saagiga eemaldatud N, P, K, Ca, ja Mg kogus (I ja 

II niite maapealne biomass + juured), g m−2.  (Keskmine ± standardviga,  n = 4) 

Biosüsi N P K Ca Mg 

BS300
1  11.63A ± 0.60 

11.45A ± 0.17 

12.06A ± 0.29 

1.53B ± 0.01 

1.75A ± 0.06 

1.66AB ± 0.07 

20.49A ± 0.41 

20.40A ± 0.20 

20.9A ± 0.56 

4.89A ± 0.09 

4.13A ± 0.32 

3.93A ± 0.25 

2.76A ± 0.05 

2.83A ± 0.16 

2.64A ± 0.11 

BS550 

BS850 

1Indeks näitab temperatuuri mille juures biosüsi toodeti. , 2Erineva tähega tähistatud tulemused on 

statistiliselt erinevad (P < 0,05) erinevad 

  



21 
 

 

 

3. KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on võrrelda luhaheinast 300, 550 ja 850° C juures 

toodetud biosöe mõju karjamaa raiheina biomassi saagile ja selle toiteelementide sisaldusele. 

Uurimistöö hüpoteesiks oli, et pürolüüsitemperatuuri tõustes biosöe mõju taimede 

toitumisele väheneb.   

Meie uurimistöö näitas, et tootmistemperatuur mõjutab oluliselt biosöe pH, 

neutraliseerimisvõimet ja tuhasisaldust. Samuti on sellel oluline mõju toitelementide 

sisaldusele ja taimedee omastatavusele. Temperatuuri tõustes suurenes biosöe pH, 

neutraliseerimisvõime ja tuhasisaldus. Samuti suurendas temperatuuri tõus biosöe P, K, Ca 

ja Mg üldsisaldust, kuid vähendas nende elementide omastatavust taimede poolt. Erandiks 

oli vaid Ca, mis oli taimedele kõige paremini omastatav 850 °C juures toodetud biosöes. N 

üldsisaldus kasvas kuni temperatuurini 550 °C ja seejärel vähenes.   

Biosüsi suurendas karjamaa raiheina biomassi saaki, kuid see mõju kestis kokku ainult ühe 

kasvuperioodi. Samuti oli biosöel positiivne mõju karjamaa raiheina maapealse biomassi N, 

P, K, Ca ja Mg sisaldusele.  

Biosüsi suurendas taimedel N, P ja K omastamist, kuid ainult P puhul sõltus biosöe mõju 

tootmistemperatuurist, olles kõige suurem variandis kus kasutati 550 °C juures toodetud 

biosütt.  Biosöe positiivne mõju oli ilmselt seotud mulla happesuse vähendamisega, mis 

muutis P taimedele paremini kättesaadavaks, mis võis suurendada ka teiste elementide 

omastamist mullast. 

Meie tulemustest järeldub, et tootmistemperatuur mõjutab oluliselt biosöe omadusi kuid 

selle mõju taimede toitumisele tootmistemperatuurist oluliselt ei sõltu, mis on vastuolus 

uurimistöö hüpoteesiga.  
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