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Mulla orgaaniline aine on heterogeenne materjal, mis koosneb erinevates 
lagunemisastmetes olevast orgaanilisest ainest ning jaguneb stabiilseks ja labiilseks 
fraktsiooniks. Labiilse fraktsiooni püsivus mullas on lühike (kuni viis aastat) ja on tundlik 
erinevatele muldade majandamisvõtetele, kuid samas on mulla viljakuse seisukohast 
tähtis, olles taimedele peamine toitainete allikas. Stabiilne fraktsioon on 
majandamisvõtete suhtes vastupidav ja võib püsida mullas kuni tuhandeid aastaid.  
Töö eesmärgiks oli uurida mulla orgaanilise aine koostist FTIR spektroskoopia abil 
mullaliikide kaupa ning hinnata kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid näitajaid sõltuvalt mulla 
niiskusrežiimist, lõimisest ning orgaanilise ja mineraalse väetise kasutamisest.  
Töös kasutati Eesti Maaülikooli pikaajalise IOSDV katse ja riikliku mullaseire 
programmis olevatelt põldudelt kogutud andmeid ja mullaproove.  
Mulla orgaanilise aine koostis sõltus mullaliigist, täpsemalt mulla lõimisest, 
niiskusrežiimist ja lähtekivimi karbonaatsusest. Raskema lõimisega ning gleimullad 
sisaldasid kõige rohkem mulla orgaanilist süsinikku (Corg) ja labiilset süsinikku (C). Mulla 
orgaanilise aine labiilsus vähenes raskema lõimisega muldades, mis näitab, et stabiilsema 
mulla orgaanilise aine sidumine mulda on seotud saviosakestega. Saviosakeste sisalduse 
suurenemisega mullas, suurenesid ka erinevate funktsionaalsete rühmade neeldumiste 
intensiivsused sõltumata sellest, kas funktsionaalne rühm kirjeldas mulla orgaanilise aine 
stabiilset või labiilset fraktsiooni. Mulla orgaanilise aine alifaatsus (mis kirjeldab 
labiilsust), oli suurem liivmuldades ning mittekarbonaatsel lähtekivimil välja kujunenud 
muldades.  
Mineraalse lämmastikväetisega väetades erinevad lännastiku (N) normid mulla Corg 
sisaldusele ei avaldanud mõju. Mineraalse lämmastikväetise normi mõju Corg sisaldusele 
avaldus ainult koos sõnnikuga väetamisel, mille tulemusena mulla Corg sisaldus suurenes 
N normi suurenemisel. Labiilse C sisaldus erinevates väetusvariantides oli sarnane, samuti 
sõnnikuga väetamise mõju puudus. Sõnniku lisamine mulda suurendas mulla Corg 
sisaldust, vähendades samal ajal labiilse C osakaalu mulla orgaanilises aines. Sõnnikuga 
väetamise tulemusena mulla orgaanilise aine stabiilsus suurenes, mida kinnitas ka 
aromaatsete ühendite kui stabiilsust näitavate ühendite, neeldumise intensiivsuse 
suurenemine sõnnikuga variandis.  
 
Märksõnad: mulla orgaaniline süsinik, veega ekstraheeruv süsinik, labiilsus, FTIR 
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Soil organic matter is a heterogeneous material which is composed of organic material 
with various stages of decomposition and is divided into labile and stable fractions. Labile 
fraction of soil organic matter decompose relatively rapidly (in five years) and is sensitive 
to different soil management but on the other hand is important factor to soil fertility for 
being a storage of plant nutrients. Stable fraction of soil is resistant to soil management 
and may remain in the soil for thousands of years.  
The aim of this study was to analyse the composition of soil organic matter by FTIR 
spectroscopy within soil types and to evaluate quantitative and qualitative indicators 
depending on soil moisture regime, texture and the use of organic and mineral fertilizers. 
In this study the used soil samples and the data of the fields were collected from Estonian 
National Soil Monitoring and IOSDV experiment in Tartu. 
The composition of organic matter of soil was dependent on soil type in particularly 
texture and moisture regime of soil and calcareous of bedrock. Heavy soils with higher 
clay content and gleysols had the highest content of soil organic carbon (SOC) and labile 
carbon (C). Lability of soil organic matter decreased with content of clay particles content 
indicating that binding of more stable organic matter to soil is related with clay particles 
in soil. The absorption of radiation of different functional groups were also higher with 
higher content of clay particles in soil regardless of whether the functional group described 
stable or labile fraction of soil organic matter. The aliphaticity (indicator of lability) of 
SOC was higher in sandy textured soils and in the soils which were dependent on non-
calcareous bedrock. 
The SOC content were not influenced by fertilization under different rate of mineral 
nitrogen. The rate of mineral nitrogen influenced the content of SOC only with application 
of manure as a result of which the SOC content increased with the rise of the N rate. 
The content of labile C were similar in different type of fertilization treatments and there 
was no effect of manure on labile C content. 
The application of manure to the soil increased the SOC content while reduced the labile 
C proportion of SOC and therefore the stability of organic matter increased, as confirmed 
by the higher intensities of absorbance of the aromatic group which describes the stability 
of organic carbon in manured soil. 
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SISSEJUHATUS 

Mulla orgaaniline aine on heterogeenne materjal, mis koosneb taimse ja loomse päritoluga 

erinevates lagunemisastmetes olevast orgaanilisest ainest ja nende laguproduktidest (sh. 

humiinainetest) (Chefetz et al., 2002 ref Solomon et al., 2005; Raphael, 2011). Mulla 

orgaanilise aine sisaldus mullas sõltub maakasutusest (põld, rohumaa, mets), kliimast ja 

topograafiast (Piccolo, 2002) ning lõimisest (nt. saviosakeste sisaldusest) (Bronick & Lal, 

2005) ja see on mõjutatav erinevate majandamisvõtetega inimeste poolt (Fageria, 2012). 

Suur osa mulla orgaanilisest ainest on suhteliselt inertne (Powlson, 1996 ref Kaiser et al., 

2007). Märgatavad muutused mulla orgaanilise süsiniku (Corg) sisalduses võivad võtta 

aastaid (Wander, 2004), mistõttu kogu mulla Corg sisalduse määramine erinevate 

majandamisvõtete mõjude tuvastamisel ei pruugi olla piisavalt tundlik (Kaiser et al., 2007). 

Muutused avalduvad kiiremini mulla orgaanilise aine selles fraktsioonis, mille püsivusaeg 

mullas on lühike (kuni viis aastat) ehk labiilses fraktsioonis (Culman et al., 2012; Gregorich 

et al., 2003 ref Kaiser et al., 2007). Mulla orgaanilise aine labiilne fraktsioon on 

taimekasvatuse seisukohast mullaviljakuse säilitamisel oluline, sest on peamine toitainete 

allikaks taimedele ja mikroobidele (Zhang et al., 2011). See-eest mulla orgaanilise aine 

stabiilne fraktsioon avaldab positiivset mõju keskkonna kvaliteedile (Verma et al., 2013). 

Sidudes süsinikku (C)  mulla orgaanilise aine stabiilsesse fraktsiooni, mis võib mullas püsida 

sajandeid (Tirol-Padre & Ladha, 2004), on võimalik vähendada õhku emiteeruva 

süsinikdioksiidi (CO2) kogust, aeglustades seeläbi globaalset soojenemist (Lal, 2004). 

Mulla orgaanilise aine fraktsioonide määramine tugineb üldiselt erinevate C ühendite 

lahustumisel erinevates lahustistes (ekstrahentides) (Nieder & Bendi, 2008). Näiteks vees 

lahustuvate C ühendite fraktsiooni peetakse mulla orgaanilise aine kõige labiilsemaks 

vormiks (Zhang et al., 2011). Viimase paarikümne aasta jooksul on uuritud mulla 

tekkeprotsessist tingitud mulla omaduste seotust mulla orgaanilises aines olevate erinevate 

funktsionaalsete rühmade koostisega ning kuidas seda koostist mõjutavad erinevad 

majandamisvõtted. Selleks teostatakse mulla orgaanilise aine koostise kirjeldamisel 

erinevaid spektroskoopilisi määramisi (Viscarra Rossel et al., 2007). Kasutades 

spektroskoopilisi meetodeid nagu näiteks Fourier teisendusega infrapuna- (Fourier-

transform infrafed, FTIR) spektroskoopiat, on võimalik kirjeldada mulla orgaanilise aine 
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koostist funktsionaalsete rühmade (nt. karboksüül C=O, alküül C-H, hüdroksüül O-H jne) 

kaudu (Kaiser et al., 2007) tuvastades erinevatest mõjutustest (faktoritest) tulenevaid 

muutusi mulla orgaanilise aine koostises (Ding et al., 2006; Tivet et al., 2013). 

Töö eesmärgiks oli uurida põllumajanduslikus kasutuses olevate muldade orgaanilise aine 

koostist FTIR spektroskoopia abil, hinnata kvantitatiivseid (mulla orgaanilise ja veega 

ekstraheeruva C sisaldused) ja kvalitatiivseid (funktsionaalsed rühmad, mulla orgaanilise 

aine labiilsus) näitajaid sõltuvalt mulla lõimisest ja niiskusrežiimist ning seda nii mineraalse 

lämmastikväetise kui ka orgaanilise väetisega väetamisel. 

Töö hüpotees oli: Mulla orgaanilise aine koostis sõltub mullaliigist ja lõimisest ning on 

mõjutatav nii orgaanilise, kui ka mineraalse väetisega väetamisel. 

Autor tänab töö juhendajat Karin Kauerit, kelle hindamatu toetuse ja kaasabil käesolev töö 

valmis. Samuti suured tänud üle-eestilise mullaseire ja Tartu IOSDV katse kõikidele 

tegijatele, tänu kellele oli võimalus analüüsida töös kasutatud mullaproove. Lisaks suured 

tänud laboris abistamise, asjalike nõuannete ning töö valmimise toetamise eest Imbi Albrele, 

Raja Kährikule, Tõnu Tõnutarele, Carolin Ruulile, Lisette Niilole, autori vanematele, 

vennale ja õele ning teistele lähedastele ja sõpradele.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Mulla orgaaniline süsinik ja selle tähtsus 

Mulla orgaaniline aine on tekkinud loomsete ja taimsete materjalide degradeerumisest 

(Troeh & Thompson, 2005) ja sisaldab keskmiselt 58% C (Lal, 2004). Kuna mulla 

orgaaniline aine ei koosne ühest kindlast keemilisest ühendist, siis kirjeldatakse seda 

peamiselt Corg sisalduse kaudu (Weil et al., 2003). 

Süsinik on kesksel kohal paljude keemiliste, füüsikaliste ja bioloogilisete protsesside 

mõjutajana mulla ökosüsteemis (Blanco-Canqui et al., 2013). Mulla Corg sisaldust mõjutavad 

erinevad looduslikud faktorid, milleks on mulda ladestuva biomassi liik ja kogus ning üldine 

bioloogiline aktiivsus risosfääris (Pizzeghello et al., 2006; Xiao-wen et al., 2009; De Nicola 

et al., 2014; Blońska et al., 2016). Looduslikest faktoritest avaldavad mõju lisaks ka mulla 

niiskuse sisaldus, õhutemperatuur ja sademed (Jobbágy & Jackson, 2000; Wang et al., 2012; 

Bojko & Kabala, 2017). Inimesed mõjutavad mulla Corg sisaldust erinevate mulla 

majandamisvõtetega nagu näiteks harimine (kündmine, randaalimine jms.), lupjamine, 

orgaaniliste ja mineraalsete väetiste kasutamine ning vahekultuuride ja mono- või 

segakultuuride kasvatamine (Fageria, 2012).  

Mulla Corg on energiaallikaks mullas olevatele mikroorganismidele (Gougoulias et al., 

2014). Mikroorganismid lagundavad ja muudavad orgaanilise aine (taimede ja loomade) 

jäänuseid, millest kujuneb välja uue molekulaarse koostisega mulla orgaaniline aine (Gerke, 

2018), mida teised organismid saavad edasi lagundada (Gougoulias et al., 2014). Samuti on 

olulisel kohal mikroorganismide võime muuta orgaanilised elemendid anorgaanilisteks, 

mille tulemusena muutuvad toitelemendid taimedele paremini omastatavamaks (van der 

Heijden et al., 2008). Samas eraldavad mikroorganismid orgaanilise materjali lagundamise 

ajal atmosfääri erinevaid gaase (süsihappegaas, lämmastikoksiid, lämmastik ja metaan), mis 

tekitavad kasvuhooneefekti ning seeläbi globaalset soojenemist (Hoyle et al., 2011). 

Kuna kogu ökosüsteemi C-st märkimisväärne kogus on mullas, siis nähakse ühe 

võimalusena vähendada õhus olevat CO2 kogust just põllumajanduses C mulda sidudes, mis 

leevendaks otseselt kliimamuutusi (Batjes, 1998). Sellest tulenevalt uuritakse aina rohkem, 
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kuidas erinevad harimisvõtted mõjutavad mulla Corg sisaldust ja C sidumist mulla orgaanilise 

aine erinevatesse fraktsioonidesse ning kuidas muutub seejärel mulla kvaliteet nii lühemas 

kui pikemas perspektiivis. 

1.2. Mulla orgaanilise aine jaotus 

Mulla orgaaniline aine on keeruline orgaanilise materjali heterogeenne segu, mis koosneb 

peamiselt taimset päritolu (taimede maapealsed osad ja taimejuured) ja mikroobide 

jäänustest, mis sisaldavad orgaaniliste ühendite mono- või polümeerseid molekule, ligniini, 

valke (aminohappeid), erinevaid mono- ja polüsahhariide (suhkrud, tselluloos, 

hemitselluloos, kitiin, peptidoglükaan), lipiide ja teisi alifaatseid materjale (vahad, 

rasvhapped, kutiin, suberiin, terpenoidid) (Kögel-Knabcher, 2002). Need moodustavad 

mullas mittehuumusained (non-humic substances) (Nieder & Bendi, 2008). Lisaks neile on 

mullas huumusained (humic substances) (fulvo- ja humiinhape, humiin), mis tekivad 

fenoolsete molekulide polümerisatsiooni protsessi käigus (Gerke, 2018). Fenoolid pärinevad 

algselt ligniini lagunemisest ning sealt järgnevatest reaktsioonidest (Flaig et al., 1975; 

Stevenson, 1994 ref Gerke, 2018). Seega huumusained sisaldavad polümeerseid orgaanilisi 

kõrge molekulmassiga ühendeid (Pettit, 2008) ja neil on võrreldes mittehuumusainetega 

keerukam keemiline struktuur, sisaldades vastupidavaid süsiniksidemeid, mistõttu on need 

mikroobide poolt raskemini lagundatavad (Gregorich et al., 1994; Haynes, 2005; Weil et al., 

2003). Huumusainete stabiilsus põhineb kahel mehhanismil, esiteks aromaatsete ühendite 

tõttu on nad mikroobide rünnakute vastu resistentsemad ning teiseks mulla huumusained 

moodustavad mulla mineraalosaga organo-mineraalseid komplekse, mis hoiab ära edasise 

mikroobse lagundamise (Gerke, 2018). Huumusained moodustuvad märkimisväärse osa 

mulla Corg -st (Brunetti et al., 2007).  

Üldiselt jagatakse mulla orgaaniline aine sõltuvalt lagunemisastmest kaheks erinevaks 

fraktsiooniks, milleks on stabiilne (70-96%) ja labiilne (2-30%) osa (Saljnikov et al., 2013). 

Labiilne (aktiivne) fraktsioon võib püsida mullas kuni viis aastat. Mulla orgaanilise aine 

labiilsem fraktsioon on oluline mulla viljakuse säilitamisel, kuid stabiilsema fraktsiooni 

suurendamine mullas avaldab positiivsemat mõju keskkonnale (Verma et al., 2013).  

Stabiilne (passiivne) fraktsioon võib püsida mullas aastatest kuni sajanditeni (Tirol-Padre & 

Ladha, 2004; Cheng et al., 2007; Majumder et al., 2008). Mulla Corg stabiilsus on tingitud 

kliima, algmaterjali (savisisaldus ja mineraloogia), mulla sügavuse ja agrotehniliste võtete 
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vastastikustest mõjudest (Collins et al., 2000). Mullad, milles on rohkem saviosakesi, seovad 

enda külge stabiilset orgaanilist süsinikku, ning on ka seetõttu suurema katioonide 

neelamismahutavusega (Oorts et al., 2003; Schapel et al., 2018). Katioonide, mis on 

peamiselt taimede toitained, neelamismahutavus on mulla üks viljakuse põhinäitajatest ja on 

suurem raskema ehk kolloidide rikkama lõimisega muldades (Astover et al., 2012). Lisaks 

eelpool mainitud fraktsioonidele, sisaldab muld ka inertset C, mis püsib mullas tuhandeid 

aastaid (Baldock & Skemstad, 1999 ref Murphy, 2014) 

1.3 Mulla orgaanilise aine koostise määramismeetodid 

1.3.1. Keemiline fraktsioneerimine 

Mulla orgaanilise aine keemiline fraktsioneerimine põhineb orgaanilise C ühendite 

lahustumisel erinevates lahustes (ekstrahentides) (Nieder & Bendi, 2008). Kasutatavad 

lahused võivad olla vesi, polaarsed või mittepolaarsed lahused (alkohol, atsetonitril, 

atestoon, heksaan), anorgaanilised soolalahused (KCl ja K2SO4) ja erinevad happelahused 

(Cheng & Kimble, 2001). 

Huumusainete (fulvo- ja humiinhapete) määramine põhineb nende lahustumisel erinevate 

pH väärtustega lahustes (Mládková et al., 2006). Humiinhapped lahustuvad leeliselistes 

lahustes, kuid jäävad lahustumatuteks järgneva hapestumise käigus. Fulvohapped 

lahustuvad leelistes ja nõrkades mineraalhapetes kõikidel pH väärtustel (Olk et al., 2019). 

Humiinid on vees, leelistes ja mineraalhapetes (kõigi pH väärtuste juures) lahustumatud 

(Sutton & Sposito, 2005). Leeliselist ekstraheerimist on kasutatud rohkem kui 200 aastat 

ning selle meetodiga on võimalik eraldada kuni 80% mulla orgaanilist ainet 

mullamineraalidelt (Stevenson, 1982 ref Olk et al., 2019). Leeliselist ekstraheerimist 

lähemalt uurinud Lehmann & Kleber (2015) andmetel on humiinhapete saagis väiksem (30-

50%) ning nende väitel võivad saadud tulemused olla moonutatud, sest tugevalt leeliselise 

lahusega (pH 13) ektraheerimine võib hüdrolüüsida ka seda mulla orgaanilise aine osa, mis 

on stabiilne muldadele tüüpilise pH vahemiku (3,5-8,5) juures. Seetõttu tugevas leeliselises 

keskkonnas ekstraheeritud muld ei pruugi peegeldada tulemusi, mis esinevad looduses mulla 

orgaanilise aine koostises tegelikult (Hsu et al., 2018). 

Aastate jooksul on välja töötatud mitmeid keemilisi fraktsioneerimismeetodeid, et isoleerida 

ja eraldada labiilseid mulla orgaanilise aine fraktsioone, mis võimaldavad paremini mõista 

taimetoitainete tsükleid ja kättesaadavust, mulla agregatsiooni ja C sidumist mulda (Six et 
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al., 1998). Mulla orgaanilise aine labiilset fraktsiooni kirjeldab vees lahustuv C ning lisaks 

veele erinevates ekstrahentides ekstraheeruv C, mineraliseeruv C ning mikroobse biomassi 

C (Haynes, 2005).  

Kõige sagedamini kasutatakse vees lahustunud C määramist (veega ekstraheerimine). Veega 

ekstraheeritud fraktsioon saadakse pärast destilleeritud veega ekstraheerimist läbi 0,45 μm 

filtri. Vees lahustunud C (Ceks) koosneb enamjaolt juurte ja mikroobide eritistest, hüdrolüüsi 

produktidest ja leostunud orgaanilisest ainest (Bongiorno et al., 2019). Ceks sisaldus on kogu 

Corg põllumuldades 1-2% (McGill et al., 1986; Zsolnay, 1996). Ellerbrock et al. (1999) 

uuringule tuginedes moodustab Ceks 2-5% kogu Corg-st. Mulla Ceks peetakse kõige 

labiilsemaks ja mikroobidele kättesaadavamaks C fraktsiooniks mullas (Zhang et al., 2011). 

Kasutatakse ka kuuma veega ekstraheerimist, mille C sisaldus kogu mulla Corg sisaldusest 

on külma veega Ceks sisaldusest kõrgem, sisaldades 3-6% kogu Corg-st (Ghani et al., 2003). 

Veega ekstraheeruv C sisaldus on mõjutatud lühiajalistest hooajalistest muutustest, sest on 

mullamineraalidega nõrgalt seotud (Leinweber et al., 1995). 

Lisaks veega ekstraheerimisele kasutatakse ka teisi ekstrahente nagu näiteks 

kaaliumpermanganaadi- (määratakse oksüdeeruv C ehk nn. aktiivne C) ja K2SO4 lahust. 

Erinevate happelahustega (H2SO4, HCl) määratakse hüdrolüüsuvat C. Kuuma veega 

ekstraheeruv ja kaaliumpermanganaadilahusega oksüdeeruv C on sisalduselt üsna sarnased, 

kuid koostiselt pisut erinevad. Kuuma veega ekstraheeruv C koosneb peamiselt 

süsivesinikest (45-60%) ja amiididest, mille allikaks on mulla mikroorganismid, 

juureeritised, ensüümid ja lüsaadid. Kaaliumpermanganaadilahusega oksüdeeruv C sisaldab 

lisaks eelpool nimetatud koostisosadele veel komplekseid polüsahhariide ja ligniini (Haynes 

& Beare, 1997; Ghani et al., 2003) ja selle sisaldus kogu Corg-st varieerub vahemikus 5-30% 

(Blair et al., 1995).  

Mulla orgaanilise aine labiilsust hinnatakse ka mikroorganismide biomassi ja aktiivsuse 

(hingamise) kaudu (Deb et al., 2015). Nende määramisel kasutatakse mulla kloroformiga 

fumigeerimist ja mikroobse hingamise käigus eralduva CO2 määramist suletud ja avatud 

inkubeerimissüsteemides (Vance et al., 1987; Haynes, 2005). Mikroobse biomassi C 

moodustab kogu mulla Corg-st 1-5% (Haynes, 2005). 
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1.3.2. Füüsikaline ja tihedusfraktsioneerimine 

Füüsikalise fraktsioneerimisega osakeste suuruse või tiheduse alusel on võimalik mulla C 

jagada erinevatesse fraktsioonidesse, mis on erineva stabiilsusega (Hassink et al., 1997; 

Haynes, 2005). Tihedusfraktsioneerimine tugineb põhimõttel, et humifikatsiooniprotsessi 

käigus osa mulla orgaanilisest ainest seotakse mulla mineraalidega. Antud protsessi 

mõjutavad mulla orgaaniliste ja anorgaaniliste koostisosade vahelised koostoimed 

(Christensen, 2001) ning see on oluline mehhanism C stabiliseerimisel mullas (Six et al., 

2002; Kaiser & Guggenberger, 2003). Orgaanilise aine sidumine mulla agregaatidesse ja 

mineraalidega suuruse järgi fraktsioneerimisel arvestatakse, et orgaaniline aine, mis on 

seotud liivaosakeste suuruses osakestega (53-2000 μm) on labiilsema koostisega, kui 

orgaaniline aine, mis on seotud savi ja ibeosakestega (Tiessen & Steward, 1983). Fraktsiooni 

53-2000 μm nimetatakse ka hõljuvaks (particulate) orgaaniliseks aineks (POM) 

(Cambardella & Elliott, 1992).  

Tiheduse järgi fraktsioneerimisega on võimalik eraldada vaba (‘free’) ja organo-

mineraalsete kompleksidega seotud orgaaniline aine (Teklay & Chang, 2008). Nende 

fraktsioonide eraldamisel kasutatakse kindla tihedusega (tavaliselt 1,6 g cm-3) soolalahust 

(naatrium polüvolframaadi või naatrium jodiidilahus). Sellise jaotuse puhul vaba orgaaniline 

aine on tihedusega <1,6 g cm-3 ja see fraktsioon ei ole mullamineraalidega seotud. Organo-

mineraalsete kompleksidega seotud orgaanilise aine fraktsiooni tihedus on >1,6 g cm-3. See 

fraktsioon on seotud mullamineraalidega ning on võrreldes vaba fraktsiooniga vähem 

tundlik mulla majandamisvõtetele kirjeldades mulla pikaajalist C sidumisvõimet (Yang et 

al., 2003). Lisaks on võimalik eraldada ka mulla agregaatidesse sulustunud (’occluded’) 

orgaanilist ainet, mille tihedus on 1,6-2,0 g cm-3 (John et al., 2005). 

1.3.3. Spektroskoopiline määramine 

Spektroskoopilisi meetodeid peetakse võimalikeks alternatiivideks, et tõhustada või 

asendada tavapäraseid mullaanalüüsi meetodeid (Janik et al., 1998 ref Viscarra Rossel et al., 

2007). Nende eelis on mulla orgaanilise aine erinevate koostisosade samaaegne 

iseloomustamine ühe spektriga, mis hoiab kokku aega ja on ka efektiivsem. Levinumad 

spektroskoopilised meetodid, mida kasutatakse mulla orgaanilise aine kirjeldamisel, on 

näiteks Fourier teisendusega infrapuna- (Fourier-transform infrafed, FTIR), 

tuumamagnetresonants- (nuclear magnetic resonance, NMR), ultravioletne-nähtav 
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(ultraviolet-visible, UV/VIS) ja pürolüüs-gaaskromatograafia mass spektroskoopia 

(pyrolysis–gas chromatography–mass, Py-GC/MS). 

Kõik eelpool nimetatud spektroskoopilised meetodid (v.a. Py GC/MS) põhinevad kiirguse 

interaktsioonil osakesega ehk laineosakeste dualismil (Hesse et al., 2005 ref Sparks, 2014). 

Dualism aitab kindla lainepikkuse valguse juures anda molekulaarsetele komponentidele 

(aatomid, prootonid, elektronid) tõuke ja tõenäolise energiaülekande. Nende molekulaarsete 

komponentide energia tasemed sõltuvad funktsionaalsete rühmade füüsikalis-keemilistest 

omadustest, mida on võimalik tuvastada (Sparks, 2014). 

Spektroskoopiad võimaldavad kindlaks teha funktsionaalseid rühmi, mis on seotud O-H, C-

H, C=O, N-H sidemetega (aromaatsed, alifaatsed, fenoolsed, alküül ja polüsaahhariidide 

rühmi) (Zbytniewski & Buszewski, 2005; Uchimiya et al., 2011) ja molekulaarstruktuure, 

mis omakorda aitavad paremini mõista mulla orgaanilise aine lagunemisviise ja 

harimisvõtetest tulenevaid kvalitatiivseid muutusi (Kögel-Knabner, 1997). 

FTIR spektroskoopia on levinud meetod, mida kasutatakse kompleksete orgaaniliste 

makromolekulide kirjeldamisel, struktuuriliste keemiliste sidemete vibratsiooniliste 

omaduste kaudu. Infrapunaspektroskoopia puhul mõõdetakse aatomite poolt neelatud 

infrapuna kiirguse intensiivsust. See meetod annab teavet keerulistes molekulides olevate 

funktsionaalsete rühmade kohta, sest rühmad sisaldavad polaarseid sidemeid ja neeldumine 

on seda intensiivsem, mida polaarsem on aatomite vaheline keemiline side (Francioso et al., 

1996 ref Mao et al., 2008). FTIR spektroskoopia abiga saab määrata nii orgaaniliste kui ka 

mineraalsete materjalide funktsionaalseid rühmasid (Sparks, 2014). Peamised 

funktsionaalsed rühmad, mida on FTIR spektroskoopia abiga mulla orgaanilisest ainest 

määratud on hüdroksüül-, alküül-, amiidide-, karboksüülrühmad, polüsahhariidid ning 

aromaatsed ja alifaatsed ühendid (Tinti et al., 2015). FTIR abil on võimalik kirjeldada  

mineraalsete ainete (savimineraalid, silikaatide (Si-O) ja nendega seotud hüdroksüülrühmad 

(O-H)) funktsionaalseid rühmi (Tinti et al., 2015). Antud spektroskoopiaga saab mulda 

mõõta tema loomulikus, tahkes olekus, see tähendab, et eelnevalt ei ole vajadust mulda 

ekstraheerida või teisi töötlusi teha ning mõõtmiseks kasutatud mullaproovi saab järgnevates 

analüüsides kasutada (Artz et al., 2008). FTIR spektroskoopiat on edukalt kasutatud 

kirjeldamaks orgaanilise aine lagunemise staatust erinevates mullahorisontides, näiteks 

sügavamates mullahorisontides funktsionaalsete rühmade kiirguse neeldumiste 

intensiivsuste vähenemisega (Haberhauer & Gerzabek, 1999; Haberhauer et al., 1998, 1999; 
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Chapman et al., 2001). Mõõtepiirkond, mida FTIR spektroskoopiaga kasutatakse 

orgaaniliste ainete koostise hindamisel on üldiselt 4000–400 cm−1 (Kumar, 2006). 

Teine levinud mittedestruktiivne spektroskoopia on NMR raadiosagedusega 60-600 MHz 

(Kumar, 2006), mis suudab samuti tahket orgaanilist materjali analüüsida ning selle 

keemilise struktuuri kohta informatsiooni anda (Preston, 1996). Meetodi põhimõte seisneb 

selles, et tugevas magnetväljas olevad aatomituumad ergastatakse lühikeste 

raadiosageduslike impulssidega ja registreeritakse sellele järgneva kiirguse intensiivsust. 

Antud spektroskoopiat on kasutatud nagu FTIR spektroskoopiat mulla orgaanilise aine 

funktsionaalsete rühmade esinemise kirjeldamisel (Mao et al., 2008). Selle 

spektroskoopiaga toimuvad orgaanilise aine neeldumised vahemikus 0-220 nm ja peamised 

funktsionaalsed rühmad, mis leitakse on alküül C, O-alküül C, aromaatne C ja karboksüül C 

(Wilson, 1987 ref Kögel-Knaber, 2000). Faria et al. (2015) kasutasid NMR spektroskoopiat 

ja leidsid, et Portugali metsatulekahjud, mis leidsid aset 2010. aastal, olid tõstnud mulla 

pindmises kihis aromaatsust. Mulla orgaanilise aine kirjeldamisel kasutatakse spektrit 0-200 

ppm (Shiau et al., 2017).  

UV-VIS spektroskoopia on absorptsiooni- või peegeldusspektroskoopia ultravioletses (190–

400 nm) ja nähtavas (400–800 nm) spektrialas (Kumar, 2006). Huumusaineid mõõdetakse 

vahemikus 190-800 nm, kuid eriti UV piirkonnas, kuna seal leidub aromaatseid ja muid 

orgaanilisi ühendeid (Traina et al., 1990 ref Chen et al., 2002). Selle meetodiga määratakse 

näiteks mulla alifaatsust (kirjeldab labiilsust) või aromaatsust (stabiilsust) kahe 

lainepikkuse, peamiselt 465 ja 665 nm juures. Nende lainepikkuste neeldumiste 

intensiivsuste suhet tähistatakse E4/E6-na ning mida madalam on suhe, seda kõrgem on 

orgaanilise aine alifaatsus (Heymann et al. 2007). E4/E6 suhte abil hinnatakse ka orgaanilise 

aine komposteerumist (Kang & Xing, 2008).  

Py-GC/MS kasutatakse laialdaselt lahustumatute orgaaniliste makromolekulide uurimisel 

komplekssetes segudes nagu näiteks mulla orgaaniline aine (Boon, 1989; Stankiewicz et al., 

1998). Antud tehnika on destruktiivne meetod, kus kõrge molekulaarmassiga polümeerid 

pürolüüsitakse 500-1400 oC juures individuaalseteks fragmentideks, mis eraldatakse seejärel 

kromatograafiliselt ja identifitseeritakse mass-spektroskoopiaga (Kusch, 2012). Antud 

meetod võimaldab kindlaks määrata taimsest materjalist pärinevad ühendid nagu näiteks 

ligniin, kutiin, suberiin ja pikaahelaga alifaatsed ühendid ning ka mikroobidest pärinevaid 

ühendeid (Derenne & Quenea, 2015 ref Barré et al., 2018). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Katsealade kirjeldus 

2.1.1. Eesti põllumuldade seire 

Uurimismaterjalina kasutatakse riikliku keskkonnaseire mullaseire allprogrammis olevatelt 

põldudelt kogutud andmeid ja proove. Süstemaatilist põllumuldade seiret alustati Eesti 

Põllumajandusprojekti raames 1983. aastal ning see katkes esialgu ressursside puudumise 

tõttu 1993. aastal. 1983. aastal alustati vaatlusi 16 püsivaatlusväljakul ja 1987. aastaks oli 

välja valitud 79 vaatluspõldu üle Eesti, kus oli kokku 3160 vaatluslappi. Igal seire alal on 

neli 90-180 m pikkust transekti (A, B, C, D), millede vahekaugus on 20 m. Igal transektil on 

10 proovivõtukohta (1-10, punktide vahekaugus 10-20 m). 1990ndate alguses seire katkes, 

kuid 2001. aastal hakkas Põllumajandusuuringute Keskus taastama varasemaid seirealasid 

(Astover et al., 2014). Taastati 21 seireala, millistele lisandus järk-järgult juurde uusi alasid, 

kuid neid alasid töös ei kasutata (Riikliku keskkonnaseire, 2018). Eesti Maaeluministeeriumi 

Põllumajanduslike rakendusuuringute projekti „Mulla süsinikuvarude seis ja dünaamika“ 

raames võeti 2015-2016. aastatel mullaproovid ka seire alt välja jäänud 57 alalt. 

Mullaseiret teostatakse 5 aastase rotatsiooniga ja metoodika on sarnane 1983. aastal 

alustatud metoodikaga, et saavutada võimalikult pikki aegribasid, et andmed oleksid 

statistilisel analüüsimisel võrdväärsed. Uurimisel teostatakse huumuskaeveid ja 

sügavkaeveid. Huumuskaeved on sirge trassina ja kaevete vaheline kaugus on 10-20 meetrit. 

Sügavkaeved on 1 meetri sügavused kaeved, mis rajatakse huumustrasside vahele (Riikliku 

keskkonnaseire, 2018). Huumushorisondist mõõdeti huumushorisondi sügavus ja võeti 

mullaproov. Käesolevas töös kasutatakse 73 seireala ühe transekti (peamiselt B aga ka A või 

C) kolme punkti (2, 5, 9) mullaproove, nende punktide omavaheline kaugus 40-80 m. 

Mullaproovid on võetud sügisel aastatel 2011-2016 sõltuvalt seirealast.  

2.1.2. IOSDV katse 

Pikaajaline IOSDV (Internationale Organische Stickstoffdüngungs Dauer Versuchreiche) 

katse rajati 1989. aastal Tartu lähedale Eerikale. Katse on kolmeväljalise külvikorraga 
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(kartul-nisu-oder). Mullaks on valdavalt kahkjas (näivleetunud) (Stagnic Albeluvisol) 

liivsavimuld.  

Katsealal on kolm erinevat põldu (suurusega 15 x 150 m), kus iga põld on jaotatud kolmeks 

erinevate orgaaniliste väetiste variantidega põlluribadeks (5 x 150 m). Esimesele põlluribale 

ei ole orgaanilist väetist katse algusest peale kasutatud. Teisele põlluribale pannakse igal 

kolmanda aasta  sügisel kartuli eelselt ühe aasta käärinud tahedat veisesõnnikut (enne 2002. 

aastat 60 t/ha, hiljem 40 t/ha). Kolmandat põldu on katseperioodi jooksul väetatud erinevate 

orgaaniliste väetistega, kuid käesolevas töös neid tulemusi ei käsitleta.  

Katse pikkiribad on ristipidi jaotatud viie erineva mineraalse lämmastikväetise normiga 10 

m pikkusteks maalappideks, mis on liigitatud lämmastikuväetise normi alusel (0, 40, 80, 120 

ja 160 kg ha-1). Iga variant on kolmes korduses, kus iga katsepõllu pikiribal on 15 (3 x 5) 

katselappi, igal külvikorraväljal 45 (3 x 15) katselappi ning tervel katsealal 90 (2 x 45) 

katselappi. Ühe katselapi suuruseks on 50 m2 (Astover et al., 2009). Töös kasutatud 

mullaproovid on võetud 2017. aasta kevadel enne mullaharimist 0-20 cm sügavusest. 

Mullaproovid on hoiustatud Eesti Maaülikoolis. 

2.2. Määratud parameetrid ja analüüsimeetodid 

Õhkkuivad mullaproovid sõeluti läbi 2 mm avadega sõela. Seirepõldude mulla Corg sisaldus 

määrati Põllumajandusuuringute Keskuse laboris Dumas kuivpõletusmeetodil töödeldes 

proove enne analüüsi 10% HCl lahusega, et lahustada proovis olev karbonaatidest pärinev 

C. IOSDV katse mullaproovide Corg määrati samuti Dumas kuivpõletusmeetodil VarioMaX 

CNS analüsaatoriga (Elementar, Saksamaa) Eesti Maaülikooli (EMÜ) põllumajandus- ja 

keskkonnainstituudi mullateaduse õppetooli mullateaduse ja agrokeemia laboris. Neid 

mullaproove happega ei töödeldud, kuna proovide pH on alla 7, mistõttu eeldati, et muld on 

karbonaatide vaba. Seirepõldude lõimis ja füüsikalise savi (osakeste läbimõõt alla 0,002 

mm) sisaldus määrati seire algaastatel Katšinski järgi tollaste proovivõtjate poolt. 

Muldade labiilse fraktsiooni hindamisel määrati veega ekstraheeruv C (Ceks) EMÜ 

mullateaduse ja agrokeemia laboris. Ceks sisaldus määrati 38 seirepõllul, põldude valik 

toimus selle järgi, et mullaliik oleks transektil muutumatu. Valimi suurus oli sel juhul 113 

(ühel põllu analüüsiti ainult 2 punkti). IOSDV katsel määrati Ceks sisaldus kõikidest 

variantidest. Selleks võeti 10 g õhkkuiva mulda, millele lisati 30 ml destilleeritud vett ja 

loksutati loksutil KS-15 control (Edumund Bühler GmbH) 1 tund 160 pööret minutis kiiruse 
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juures. Seejärel mullaveesegud tsentrifugeeriti (30 minutit, 4000 pööret minutis) ja filtreeriti 

läbi 0,45 µm membraanfiltri (läbimõõt 25 mm, nailon, Agilent®). Ceks kontsentratsioon 

määrati saadud lahusest VarioMaX CNS analüsaatoriga (Elementar, Saksamaa). Mulla 

labiilsuse hindamisel arvutati mulla Ceks osakaal (%) kogu mulla Corg kontsentratsioonist (p-

Ceks) kasutades valemit: 

p-Ceks =100*(Ceks/Corg), 

kus Ceks on veega ekstraheeritud C (mg g-1) ja Corg on mulla orgaaniline süsinik (mg g-1). 

Mulla orgaanilise aine koostise kirjeldamisel kasutati Fourier teisendusega 

infrapunaspektroskoopiat (FTIR) (Thermo-Nicolet iS10, ThermoFisher Scientific), mida 

juhiti programmiga OMNIC, sama programmiga töödeldi ka registreeritud spektreid. 

Tööparameetrid FTIR spektroskoobil olid: resolutsioon 4 cm-1, mõõtepiirkond 4000-400 cm-

1, skänneeringute arv: 32. Analüüsieelselt mullaproovid uhmerdati ahhaatuhmris. 

Registreeritud spektrite baasjoon korrigeeriti automaatselt ning seejärel mõõdeti piikide 

korrigeeritud kõrgused hindamaks infrapunakiirguse neeldumise intensiivsust lainepikkuste 

777, 873, 912, 1002, 1417, 1633, 2852, 2921, 3365, 3694 ja 3617 cm-1. juures: 

2.3. Statistiline andmetöötlus 

Andmete statistilise andmetöötluse läbiviimisel kasutati programmi Statistica 13.2. 

Erinevate faktorite (mullaliigid, lõimised, muldade niiskusrežiimid, lämmastikuväetis, selle 

N normid ja orgaaniline väetis) mõjude välja selgitamisel kasutati ühe-faktorilist ANOVA 

dispersioonanalüüsi meetodit. Statistiliselt oluliste erinevuste leidmisel keskmiste näitajate 

vahel kasutati Fischer LSD testi, kus statistiline tõenäosusmäär oli P<0,05. Erinevate 

näitajate vaheliste seoste välja selgitamisel kasutati Spearmani korrelatsioonikordajat.  
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1. Seirepõllud 

3.1.1. Mulla orgaanilise ja veega ekstraheeruva süsiniku sisaldused ja orgaanilise aine 

labiilsus 

Üle-eestilises mullaseire aladel, mis käesoleva töö analüüsimisel kasutati, oli kokku 13 

erinevat mullaliiki (tabel 1). Kõige rohkem oli rähkmuldi (K), mida esines 41 

proovivõtukohas ehk transektipunktil. Kõige väiksem oli valim nõrgalt leetunud (LkI) 

muldadega (3 punkti), mis asusid kõik ühel põllul. Gleistunud muldasid oli kolm liiki ja 

gleimuldasid neli. 73. seirepõllust 32. seirepõllul transekti piires mullaliik muutus, mis 

osutab Eesti muldade mitmekesisusele ehk kirjususele (väikesel maa-alal võib esineda palju 

erinevaid mullaliike) (Keskkonnaülevaade, 2009).  

Erinevate mullaliikide Corg sisaldused varieerusid vahemikus 0,95-3,30% (tabel 1), kuid 

reeglina olid gleimullad kõrgema Corg sisaldusega (2,82%) (tabel 2). Gleistunud mullaliikide 

(Kog, KIg, LPg) keskmine Corg sisaldus (2,01%) oli võrreldes erinevate gleimuldade Corg 

sisaldusest madalam ning parasniiskete muldade keskmine Corg sisaldus oli veel madalam 

(1,46%). Gleimuldade kõrgemat Corg sisaldust võrreldes parasniiskete muldadega, on 

leidnud ka Kõlli et al. (2009). Gleimuldade kõrge Corg sisaldus on tingitud orgaanilise aine 

kuhjumisest, kuna veega üleküllusel tekkinud anaeroobne keskkond aeglustab orgaanilise 

aine lagunemisprotsessi (Wiesmeier et al., 2011). 

Füüsikalise savi sisaldus varieerus nii mullaliikide vahel kui ka niiskusrežiimist olenevalt. 

Gleistunud muldades oli Corg sisaldus üldiselt kõrgem kui parasniisketes mullaliikides, kuid 

erandiks oli gleistunud näivleetunud muld (LPg), mille Corg sisaldus (1,80%) oli madalam 

kui koreserikka rähkmulla (Kr) Corg sisaldus (2,00%). Kr muldades oli teiste parasniiskete 

ja erinevate gleistunud mullaliikidega võrreldes ka kõige kõrgem füüsikalise savi sisaldus. 

On teada, et mida kõrgem on füüsikalise savi sisaldus mullas, seda kõrgem on ka mulla Corg 

sisaldus (Reisser et al., 2016).  
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Veega ekstraheeruva süsiniku (Ceks) leidmisel oli valim väiksem. Kõige rohkem esines 

valimis näivleetunud muldi (LP) (28 proovivõtukohta) ja rähkmuldi (K) (19 

proovivõtukohta). 

Tabel 1. Mullaliikide keskmised mulla orgaanilise süsiniku (Corg), veega ekstraheeritud 

süsiniku (Ceks), füüsikalise savi (fs) sisaldused ja Ceks osakaal mulla Corg sisaldusest (p-Ceks) 

(keskmine ± standardviga) 

Mullaliik Tähis N Corg, % fs N  Ceks, mg g-1 p-Ceks, % 

Koreserikas rähkmuld Kr 7 2,00cde1±0,12 27,8 3  0,21abcd±0,07 0,92a±0,33 

Rähkmuld K 41 1,67de±0,06 26,8 19  0,23c±0,06 1,48bc±0,60 

Leostunud muld Ko 20 1,55cd±0,10 23,2 7  0,22bc±0,06 1,15ab±0,19 

Leetjas muld KI 38 1,44bc±0,05 20,9 8  0,24cd±0,08 1,45abc±0,34 

Kahkjas muld LP 38 1,21a±0,07 16,6 26  0,16a±0,04 1,57c±0,53 

Nõrgalt leetunud muld LkI 3 0,95ab±0,02 9,3 3  0,23bcd±0,09 2,20d±0,72 
Gleistunud leostunud 
muld 

Kog 6 2,19f±0,23 26,8 4  0,29de±0,03 1,39abc±0,27 

Gleistunud leetjas muld KIg 15 2,10f±0,13 26,7 8  0,26cd±0,05 1,32abc±0,47 

Gleistunud kahkjas muld LPg 11 1,80abcd±0,14 19,1 6  0,17ab±0,04 1,47abc±0,37 

Rähkne gleimuld Gk 9 3,10hg±0,17 27,4 8  0,34e±0,05 1,09a±0,13 

Leostunud gleimuld Go 9 3,30h±0,29 42,7 7  0,34e±0,04 1,01a±0,23 

Leetjas gleimuld GI 11 2,75g±0,25 34,7 10  0,35e±0,05 1,31abc±0,36 

Leetunud gleimuld LkG 8 2,11f±0,31 6,0 4  0,25cd±0,06 0,97a±0,17 

1erinevad väiksed tähed tulbas näitavad statistiliselt usutavat erinevust keskmiste näitajate vahel sõltuvalt 
mullaliigist 

Sarnaselt Corg sisaldustele olid ka Ceks sisaldused kõrgemad gleimuldades (keskmiselt 0,33 

mg g-1) (tabel 2). Järgnesid gleistunud mullad (keskmiselt 0,24 mg g-1), kus erandiks oli jälle 

(nagu mulla Corg puhul) LPg (0,17 mg g-1) muld, kus koos parasniiske LP (0,16 mg g-1) 

mullaga oli Ceks sisaldus kõige madalam kõikidest uuritud mullaliikidest. Parasniiskete 

muldade keskmine Ceks sisaldus oli kokkuvõttes kõige madalam (0,20 mg g-1). 

Mulla Ceks sisaldus kogu Corg sisalduses ehk mulla orgaanilise aine labiilsus (p-Ceks) oli 

kõrgeim parasniisketes muldades, kus p-Ceks oli keskmiselt 1,48% (tabel 2). Parasniisketele 

muldadele järgnesid gleistunud (1,34%) ja seejärel gleimullad (1,13%) osutades sellele, et 

gleimuldade orgaaniline aine on stabiilsema koostisega võrreldes parasniiskete ja gleistunud 

muldadega. Yang et al. (2005) leidsid samuti, et liigniisketes muldades on mulla Corg 

sisaldus tunduvalt kõrgem, kuid nende poolt leitud labiilsus oli oluliselt madalam võrreldes 

parasniiskete muldadega.  
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Tabel 2. Muldade keskmised mulla orgaanilise süsiniku (Corg), veega ekstraheeritud 

süsiniku (Ceks), füüsikalise savi (fs) sisaldused ja Ceks osakaal mulla Corg sisaldusest (p-Ceks) 

niiskusrežiimide kaupa (keskmine ± standardviga) 

Niiskusrežiim N Corg, % N Ceks, mg g-1 p-Ceks, % fs 

Parasniiske 149 1,46a±0,42 66 0,20a±0,07 1,48b±0,54 21,8 

Gleistunud 33 2,01b±0,76 18 0,24a±0,06 1,34ab±0,38 24,1 

Glei 37 2,82c±0,89 29 0,33b±0,06 1,13a±0,28 28,7 

1erinevad väiksed tähed tulbas näitavad statistiliselt usutavat erinevust keskmiste näitajate vahel sõltuvalt 
niiskusrežiimist 

Kergema lõimisega seotud labiilsem mulla Corg avaldus parasniisketes ja gleistunud 

muldades (tabel 3). Kuigi statistiliselt usutavaid erinevusi labiilsuses lõimiste vahel ei 

esinenud, siis tendentsina oli suund selles suunas, et liivmuldades oli orgaanilise aine 

labiilsus (p-Ceks) suurem ja savimuldades väiksem. Nõrgalt leetunud mulla (LkI) orgaaniline 

aine oli kõige labiilsem, mis oli tingitud liivasemast lõimisest. Ka Yan et al. (2007) leidsid, 

et mullad, milles on rohkem liivaosakesi, on suurema labiilsusega, kui mullad kus on rohkem 

saviosakesi. Liivaosakestega on seotud kergesti lagunevad C ühendid nagu näiteks taimedest 

pärinevad suhkrud (Guggenberger et al., 1994). 

Lõimise mõju avaldus selgemini Corg ja Ceks sisaldustes, olles savimuldades kõrgem 

võrreldes liivmuldadega. Liivmuldade kõrge Corg sisaldus niiskusrežiimide keskmisena on 

tingitud sellest, et antud valimis esinevad peamiselt liivlõimisega gleimullad, mis on 

kõrgema Corg sisaldusega (tabel 3). Raskema lõimisega muldade kõrgem Corg sisaldus on 

seotud mullaagregaatide moodustumise ja stabiliseerumisega (Balesdent et al., 2000). Mulla 

Corg sisaldus tendeerib kasvama kui saviosakeste sisaldus mullas suureneb. See tuleneb 

kahest põhjusest. Esiteks, saviosakeste pinna ja orgaanilise aine vahelised sidemed 

(moodustunud organo-mineraalsed kompleksid) aeglustavad lagunemisprotsessi. Teiseks, 

kõrgema savisisaldusega mullad suurendavad agregaatide moodustumise potentsiaali (Bot 

& Benites, 2005). Mulla makroagregaadid nii-öelda füüsiliselt kaitsevad agregaatide vahel 

oleva orgaanilise aine lagundamist mikroobide poolt (Rice, 2002), mis näitab, et mulla 

orgaanilise aine lagunemine peaks vähenema mulla Corg sisalduse kasvades. Agregaatide 

vahel olev orgaaniline aine on labiilse koostisega (Haynes, 2005), mistõttu on ka mulla Ceks 

sisaldus nendes muldades suurem. Agregaatide suuruse ja orgaanilise aine labiilse osa vahel 

on leitud positiivne seos (Kobierski et al., 2018), mis näitab labiilse C suuremat sisaldust 

makroagregaatidega muldades. 
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Tabel 3. Lõimiste keskmised mulla orgaanilise süsiniku (Corg), veega ekstraheeritud 

süsiniku (Ceks), füüsikalise savi (fs) sisaldused ja Ceks osakaal mulla Corg sisaldusest (p-Ceks) 

sõltumata niiskusrežiimist ja niiskusrežiimide kaupa (keskmine ± standardviga)  

Lõimis N Corg, % N Ceks, mg g-1 p-Ceks, % 

l1 14 1,96b6±0,30 10 0,24b±0,09 1,28a±0,45 
sl2 72 1,26a±0,04 41 0,18a±0,05 1,50a±0,52 
ls13 89 1,88b±0,06 39 0,27b±0,07 1,35a±0,52 
ls24 30 2,09b±0,10 13 0,24b±0,06 1,27a±0,27 
s5 10 3,18c±0,29 10 0,36c±0,05 1,19a±0,36 

Parasniiske 

l 3 0,78a±0,08 3 0,15a±0,04 1,67a±0,25 
sl 64 1,23b±0,04 34 0,17a±0,01 1,53a±0,09 
ls1 60 1,67c±0,05 23 0,23b±0,01 1,39a±0,13 
ls2 19 1,77c±0,06 6 0,26b±0,01 1,49a±0,05 
s 0 -7 0 - - 

Gleistunud 

l 0 - 0 - - 
sl 6 1,20a±0,07 6 0,17a±0,02 1,47a±0,15 
ls1 22 2,04b±0,09 9 0,28c±0,01 1,44a±0,13 
ls2 4 2,29b±0,33 3 0,23b±0,02 1,03a±0,16 
s 0 - 0 - - 

Glei 

l 11 2,29a±0,42 7 0,28a±0,02 1,12a±0,14 
sl 2 2,19a  1 0,26ab 0,94a 
ls1 7 3,29a±0,20 7 0,35b±0,02 1,08a±0,05 
ls2 7 3,84ab±0,23 4 0,33ab±0,03 1,12a±0,08 
s 10 3,18b±0,29 10 0,36b±0,03 1,19a±0,11 

1liiv; 2saviliiv; 3kerge liivsavi; 4keskmine liivsavi; 5savi; 6erinevad väiksed tähed tulbas näitavad statistiliselt 
usutavat erinevust keskmiste näitajate vahel sõltuvalt lõimisest; 7 tähis "-" tähendab, et näitaja ei ole leitav 

Kuigi lõimisel oli mõju mulla Ceks sisaldusele, ei avaldanud lõimis mõju orgaanilise aine 

labiilsele (p-Ceks) sisaldusele. Kõikide niiskusrežiimide variantide vahel ei olnud 

saviosakeste suurenemisel statistiliselt usutavat erinevust p-Ceks sisaldusele. 

3.1.2. Muldade orgaanilise aine kirjeldamine funktsionaalsete rühmade kaudu 

Seirepõldude mullaproovide FTIR spektroskoopiaga mõõtmisel toimusid muldadele 

iseloomulikud neeldumised 11. lainepikkusel. Antud neeldumised vastavate 

funktsionaalsete rühmadega on esitatud tabelis 4. Neeldumised, mis esinesid lainepikkuste 

400-700 cm-1 vahemikus on seotud mineraalse koostisega (Tinti et al., 2015), mistõttu mulla 

orgaanilise aine hindamisel ei oma see piirkond olulist tähtsust. 
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Tabel 4. FTIR spektroskoopia lainepikkuste neeldumised, neeldumiste assigneeringud, 

assigneeringute funktsionaalsed rühmad ja kasutatud allikad 

Lainepikkus, 
cm-1 

Assigneeringud Funktsionaalne rühm Allikas 

777 Si-O Savimineraalid (silikaadid), 
kvarts 

(Kundla, 2016) 

873 C-H, C=C, 
CaCO3 

Aromaatsed, kaltsiit (Calderón, et al., 2011; 
Kaiser, et al., 2011; 
Senesi et al., 2003; 
Bruckman & Wriessnig, 
2013) 

912 Si-O Savimineraalid (silikaadid), 
montmorilloniit  

(Kundla, 2016) 

1002 C-O, Si-O Polüsahhariidid Savimineraalid 
(silikaadid), kaoliniit 

(Margenot et al., 2017; 
Kundla, 2016; Fernández-
Getino et al., 2010) 

1417 C-H Alifaatsed (deformeeruvad) 
Karbonaadid  

(Margenot et al. 2017; 
Tinti et al., 2015) 

1633 C=C, C=O, COO- Aromaatsed, amiidid, 
karboksüülhapped  

(Margenot et al., 2017; 
Kaiser et al., 2011) 

2852 C-H, CH2 Alifaatsed (sümmeetrilised), 
alküülrühm 

(Haberhauer & Gerzabek, 
1999; Janik et al., 2007) 

2921 C-H, CH2 Alifaatsed (asümmeetrilised), 
alküülrühm 

(Haberhauer & Gerzabek, 
1999; Janik, et al., 2007)  
 

3365 O-H, N-H, OH fenoolsed hüdroksüülrühmad, 
amiidid, alkoholid, 
karboksüülid  

(Margenot et al., 2017; 
Senesi et al., 2003; 
Fernández-Getino et al., 
2010) 

3694 Si-O-H, N-H savimineraalid (silikaadid), 
kaoliniit, illiit 

(Kundla, 2016) 

3617 Si-O-H, N-H savimineraalid (silikaadid), 
illiit, kaoliniit 

(Kundla, 2016) 

Kõikide mullaliikide neeldumisspektrid olid üldiselt sarnased (joonis 1), sest 

infrapunakiirguse neeldumised esinesid üldiselt samades kohtades (lainepikkustel), mis 

tähendab, et mullad sisaldasid sarnaseid funktsionaalseid rühmi, ainult et neeldumise 

intensiivsustes esinesid erinevused.  

Kõige intensiivsem neeldumine toimus lainepikkuse 1002 cm-1 juures, mis näitab 

polüsahhariidide C-O poolt tingitud neeldumisi (Haberhauer et al., 1998; Solomon et al., 

2005) (joonised 1 ja 2). Antud lainepikkuse juures neelduvad ka savimineraalides olevad Si-

O rühmad, millede olemasolu korral toimub neeldumine ka vahemikus 3600-3700 cm-1 

(Lehmann et al., 2007).  
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Joonis 1. Muldade neeldumisspektrid sõltuvalt mullaliigist, mulla orgaanilise süsiniku (Corg) 

sisaldusest ja lõimisest  

Joonisel 1 on näha, et savimuldades oli neeldumine 1002 cm-1 juures kõige intensiivsem 

ning samal ajal esinesid neeldumised ka lainepikkustel 3694 ja 3617 cm-1, mis puudusid 

liivmuldade spektritel. Raskemate lõimistega muldade suurem neeldumine 1002 cm-1 juures 

on tingitud savimineraalides olevate silikaatide (Si-O) sisaldusest (Margenot et al., 2017). 

Kuna antud lainepikkuse neeldumise korral toimub savimineraalide kattumine 

polüsahhariididega ja savimineraalide osakaal on savimuldades suurem kui liivmuldades, 

saame järeldada, et liivmuldades saab antud neeldumisega hinnata polüsahhariidide 

esinemist kindlamalt, sest savimineraalide mõju puudub. On leitud, et orgaaniliste ja 

mineraalsete ainete funktsionaalsete rühmade neeldumiste märkimisväärsem kattumine 

toimub vahemikus 1400-800 cm-1, mis muudab keerukamaks mulla orgaanilise aine 

kirjeldamise selles vahemikus (Margenot et al., 2017). Eriti, kui võtta arvesse, et muld 

koosneb peamiselt mineraalsest osast ja minimaalselt orgaanilisest osast (Astover et al., 

2012). Seega, parema mulla orgaanilise aine kirjeldamisel FTIR spektroskoopia abil tuleks 

eelnevalt mullast ekstraheerida orgaanilise aine fraktsioon mineraalsest (Margenot et al., 

2017) või vähendada mullaproovis olevat mineraalset osa hüdrofloriid happega töödeldes 

(Almeida et al., 2012).   

Neeldumiste intensiivsuste erinevused kindla mullaliigi (leetjas gleimuld) kohta sõltuvad 

mulla Corg sisaldusest ning lõimisest (joonis 2). Lainepikkusel 1002 cm-1 toimunud 

neeldumine oli kõige suurem savimuldades. Savimuldades olid mõlemal spektril 
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funktsionaalsete rühmade neeldumiste intensiivsused sarnased. Samas liivmullad kahe 

erineva Corg sisaldusega omasid erinevaid neeldumise intensiivsusi fenoolsete, aromaatsete 

kui ka erinevate (grupp I ja II) alifaatsete funktsionaalsetel rühmadel, kusjuures neeldumised 

olid intensiivsemad kõrgema Corg sisalduse juures, kuid mis ei mõjutanud polüsahhariididest 

tulenevat neeldumist. 

 

Joonis 2. Leetjate gleimuldade neeldumisspektrid sõltuvalt mulla orgaanilise süsiniku (Corg) 

sisaldusest ja lõimisest  

Tabelis 4 väljatoodud kõik funktsionaalsed rühmad ei esinenud korraga kõikides uuritud 

mullaliikides. Näiteks neeldumine 873 cm-1 juures, mis esines kuuel seirepõllul (kokku 18. 

proovivõtukohas), olid peamiselt rähkmullad (K), üks ala oli gleirähkmuld (Gk) ja mõned 

üksikud proovid leostunud mullad (Ko) ning koreserikkad rähkmullad (Kr). On teada, et 

antud lainepikkusel toimub neeldumine kaltsiidi ehk kaltsiumkarbonaadist (CaCO3) 

koosneva kivimi olemasolul (Bruckman & Wriessnig, 2013), mis on ka antud muldade 

lähtekivimi koostises (Astover et al., 2012). 

Neeldumine 912 cm-1 juures esines vaid neljal seirepõllul (kokku 12. proovivõtukohas), kus 

kõik mullad olid gleimullad (leostunud (Go) ja leetjad (GI) gleimullad) ning valdavalt esines 

nendes muldades savi lõimist (10 proovivõtukohas). Sama neeldumise tuvastas ka Liu et al. 

(2013) kirjeldades FTIR spektroskoopia abil savimineraali montmorilloniidi koostist. 

Funktsionaalsed rühmad, mis esinesid kõikides mullaproovides olid: fenoolne O-H (3365 

cm-1), alifaatne C-H (I grupp) (2921 ja 2852 cm-1), aromaatne C=C (1633 cm-1), alifaatne C-

H (II grupp) (1417 cm-1) ja polüsahharaiidide O-H (1002 cm-1).  
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Polüsahhariidide (1002 cm-1) neeldumine oli kõige suurem Go ja GI muldades (joonis 3), 

mis on tingitud sellest, et nad olid valdavalt savid.  

 

Joonis 3. Funktsionaalste rühmade neeldumiste intensiivsused (x10-3) sõltuvalt mullaliigist 

(veapiirid näitavad standardviga; ühefaktorilise ANOVA dispersioonanalüüsi Fisher LSD 

testi tulemused on esitatud LISA 1) 

Kui eemaldada gleimuldade valimist savimullad, siis polüsahhariididest tingitud neeldumine 

gleimuldades väheneb (joonis 4). Kõige väiksemad olid 1002 cm-1 juures neeldumised LkI 

ning LkG muldadel, mis olid kerge lõimisega mullad (liivad). II grupi alifaatsed C-H 

ühendid, mis esinesid lainepikkusel 1417 cm-1, näitasid suuremat neeldumist Kr, K ja Gk 

muldades (joonis 3), mis on tõenäoliselt seotud nende muldade karbonaatsusega, mida on 

leidnud ka Tinti et al. (2015). 
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Joonis 4. Funktsionaalste rühmade neeldumiste intensiivsused (x10-3) sõltuvalt 

niiskusrežiimist (veapiirid näitavad standardviga; ühefaktorilise ANOVA 

dispersioonanalüüsi Fisher LSD testi tulemused on esitatud LISA 2) 

Joonisel 3 on näha üldist trendi, et karbonaatsuse vähenemisega vähenesid ka alifaatsetest 

ühendidest tingitud neeldumine. 2/3 mullaproovidest pärinesid karbonaatsel lähtekivimil 

kujunenud muldadest ning karbonaatsete muldade II grupi alifaatsete C-H ühenditest 

tingitud neeldumine oli oluliselt suurem võrreldes mittekarbonaatsete muldadega (tabel 5). 

Tabel 5. Funktsionaalsete rühmade neeldumiste intensiivsused (x10-3) sõltuvalt lähtekivimi 

karbonaatsusest 

Lähtekivim N Fenoolsed 
O-H 

Alifaatsed  
C-H I 
grupp 

Aromaatsed 
C=C 

Alifaatsed  
C-H II 
grupp 

Polüsahhariidid  
C-O 

Karbonaatne 144 3,08a1 0,41a 6,57a 3,51b 168,8a 
Mittekarbonaatne 70 2,90a 0,96b 6,63a 1,45a 158,8a 

1erinevad väiksed tähed tulbas näitavad statistiliselt usutavat erinevust keskmiste näitajate vahel sõltuvalt 
karbonaatsuses 

Gleimuldades oli aromaatsete C=C ühendite neeldumine kõige intensiivsem (tabel 6). 

Tuginedes Artz et al. (2006) esindavad lainepikkuse 1630 cm-1 läheduses olevad 

neeldumised võrdlemisi stabiilset orgaanilist C, mis võib pärineda ligniini 

lagunemisproduktidest ja humiinainetest. Ka Calderón et al. (2011) leidsid, et lainepikkuse 

1630 cm-1 neeldumise suurenemine on seotud Corg stabiliseerumisega, mistõttu võib selles 
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piirkonnas toimunud neeldumise intensiivsust kasutada mulla orgaanilise aine stabiilsuse 

näitajana.  

I grupi alifaatsete ühendite neeldumised lainepikkusel 2921 ja 2850 cm-1 olid samuti 

intensiivsemad gleimuldades (tabel 6). I ja II grupi alifaatsete ühendite neeldumiste 

intensiivsusi kasutatakse mulla orgaanilise aine labiilsema fraktsiooni hindamiseks 

(Calderón et al., 2011; Margenot et al., 2015). Lainepikkuste 3000-2800 cm-1 ja 1740-1600 

cm-1 neeldumiste intensiivsuste suhtega hinnatakse mulla hüdrofoobsust (Margenot et al., 

2017). Lisaks kasutatakse I grupi alifaatsete (C-H, 3000-2800 cm-1) ja aromaatsete 

(C=C/C=O, 1660-1580 cm-1) rühmade intensiivsuste suhet ka indeksina mulla orgaanilise 

aine humifikatsiooni hindamisel (Margenot et al., 2017). I grupi alifaatse C-H ja aromaatsete 

C=C neeldumiste suhe ehk kõige alifaatsema mulla orgaanilise ainega on taas gleimullad 

(suhe 0,17) ning kõige vähem alifaatsed on parasniisked mullad (suhe 0,05). Gleimuldade 

kõrge keskmine alifaatsus (0,17) on näiline ja tingitud valimis olevatest liivmuldadest, mis 

omavad suuremat alifaatsust (0,26-0,31) võrreldes savimuldadega, raskema lõimisega 

gleimuldade alifaatsuse näitaja on väiksem (0,08-0,09). II grupi alifaatsete ühendite ja 

erinevate teiste näitajate vahel mõju puudus, mis võib olla tingitud suuremast karbonaatidest 

tulenevast mõjust. 

Arvestamata mulla niiskusrežiimi oli fenoolsete, alifaatsete ja aromaatsete funktsionaalsete 

rühmade neeldumiste intensiivsused oluliselt suuremad nii liiv- kui savimuldades. See on 

tingitud sellest, et käesolevas töös on liivmuldade valim moodustunud peamiselt 

gleimuldadest ning nende funktsionaalsete rühmade neeldumised olid gleimuldades 

suuremad. Samal ajal funktsionaalsete rühmade neeldumiste intensiivsused suurenevad, kui 

lõimis muutub raskemaks ehk saviosakeste sisalduse suurenemisel, mis on seotud 

saviosakeste omadusega siduda oma pinnale erinevaid C ühendeid, ka alifaatseid nagu 

käesolevas töös selgus. Varasemalt on ära märgitud, et saviosakesed seovad ainult 

stabiilsemat C (Tiessen & Steward, 1983). Mulla orgaanilise aine alifaatsus (alifaatse C-H 

ja aromaatsete C=C neeldumiste suhe) oli suurim liivmuldades, mida on leidnud ka Capriel 

(1997) ja lõimise saviosakeste sisaldus ei mõjutanud mulla orgaanilise aine alifaatsust. 

Muldade alifaatsus kirjeldab ka muldade hüdrofoobsust ning on teada, et liivmuldade 

hüdrofoobsus on suurem võrreldes raskema lõimisega muldadega kuna liiv on oma olekult 

väikese veesidumisvõimega (Astover et al., 2012).  
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Fenoolsetest O-H, aromaatsetest C=C ja polüsahhariidide C-O rühmadest tingitud 

neeldumised suurenesid lõimise raskemaks muutumisel kõikides niiskurežiimidega ning 

niiskusrežiime arvestamata muldades. Ellerbrock et al. (1999) leidis, et mulla orgaanilise 

aine aromaatsed sidemed on positiivses korrelatsioonis mulla neelamismahutavusega, mis 

omakorda sõltub saviosakeste sisaldusest (Oorts et al., 2003; Schapel et al. 2018). Seega 

aromaatsus sõltub lõimisest, sest saviosakeste sisalduse suurenemisel aromaatsete ühendite 

neeldumised suurenesid (tabel 6). I grupi alifaatsete C-H neeldumised parasniisketes 

muldades samuti suurenesid saviosakeste sisalduse suurenemisega, kuid gleistunud ning 

gleimuldades vastupidiselt vähenesid lõimise raskemaks muutumisel. Parasniisketes 

muldades alifaatsus (alifaatne C-H  ja aromaatsete C=C neeldumiste suhe ) lõimisest ei 

sõltunud. Gleistunud ja gleimuldade alifaatsus sõltus lõimisest ning oli liivmuldades suurem. 

Alifaatse ühendite ja lõimiste vahelise sõltuvuse erinevus sõltuvalt niiskusrežiimist, osutab 

sellele, et saviosakestest tingitud mõju sõltub mulla niiskusrežiimist, mille tulemusena 

moodustub erineva koostisega mulla orgaaniline aine.  
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Tabel 6. Funktsionaalste rühmade neeldumiste intensiivsused (x10-3) ja mulla orgaanilise aine alifaatsus sõltuvalt muldade lõimisest ja 

niiskusrežiimist (keskmine ± standardviga) 

Lõimis N Fenoolsed O-H Alifaatsed  
C-H I grupp 

Aromaatsed 
C=C 

Alifaatsed  
C-H II grupp 

Polüsahhariidid  
C-O 

Alifaatne C-H I 
grupp/Aromaatne C=C 

Alifaatne C-H II 
grupp/Aromaatne 

C=C 
l1 13 4,55c6±0,68 2,75c±0,66 9,28c±1,04 2,74ab±0,50 88,67a±4,64 0,25b±0,04 0,27ab±0,02 
sl2 72 2,03a±0,10 0,37a±0,37 4,63a±0,20  1,27a±0,18 142,2b±3,65 0,07a±0,01 0,28a±0,05 
ls13 88 3,13b±0,14 0,41a±0,42 6,60b±0,25 3,85b±0,43 164,1c±3,27 0,06a±0,01 0,85b±0,21 
ls24 30 3,13b±0,20 0,45a±0,45 6,99b±0,42 4,27b±0,56 180,1d±6,95 0,07a±0,01 0,68ab±0,12 
s5 10 6,53d±0,48 1,34b±1,34 15,5d±0,56 2,66ab±0,21 402,7e±18,6 0,09a±0,01 0,17ab±0,01 
  Parasniiske 
l 3 2,18ab±0,19 0,18ab±0,18 4,30ab±0,27 0,72ab±0,08 106,7a±12,7 0,04a±0,04 0,17ab±0,01 
sl 64 1,97a±0,10 0,24a±0,02 4,46b±0,18 1,22a±0,20 141,7b±3,96 0,05a±0,01 0,28a±0,05 
ls1 60 3,11b±0,12 0,30ab±0,04 6,58c±0,30 4,21b±0,57 168,6c±3,59 0,05a±0,01 1,06ab±0,31 
ls2 19 3,07b±0,26 0,40b0,06 6,44bc±0,51 4,40b±0,82 175,5c±7,10 0,06a±0,01 0,74b±0,17 

  Gleistunud 
sl 7 2,41a±0,15 0,90a±0,55 5,09a±0,45 1,39a±0,25  154,9a±6,63 0,14b±0,07 0,27a±0,04 
ls1 22 2,55a±0,19 0,47a±0,07 6,29ab±0,37 1,65±0,19 153,6a±7,48 0,07a±0,01 0,27a±0,02 
ls2 4 2,88a±0,18 0,52a±0,10 7,18b±0,45 1,68a±0,17 173,9a±7,95 0,07a±0,01 0,23a±0,02 

  Glei 
l 10 5,26ab±0,74 3,52c±0,69 10,77a±0,89 3,34ab±0,50 83,3a±3,55 0,31c±0,04 0,30a±0,02 
sl 2 3,37ab±2,37 2,83bc±2,43 8,35a±4,22 2,37ab±1,43 114,3ab±33,3 0,26bc±0,16 0,26a±0,04 
ls1 7 5,09ab±1,00 1,22ab±0,27 8,78a±1,38 7,66c±1,50  158,7bc±14,7 0,14ab±0,02 0,91b±0,13 
ls2 7 4,06a±0,43 0,55a±0,09 8,36a±1,04 5,39b±0,37 196,1c±22,7 0,08a±0,02 0,76b±0,17 
s 10 6,53b±0,48 1,34ab±0,12 15,5b±0,56 2,66a±0,21 402,7d±18,6 0,09a±0,01 0,17a±0,01 

1liiv; 2saviliiv; 3kerge liivsavi; 4keskmine liivsavi; 5savi; 6erinevad väiksed tähed tulbas näitavad statistiliselt usutavat erinevust keskmiste näitajate vahel sõltuvalt lõimisest 
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Korrelatsioonanalüüs näitas, et mulla Corg sisaldus oli positiivses seoses nii Ceks sisalduse, 

füüsikalise savi sisalduse kui ka funktsionaalsete rühmade neeldumiste intensiivsustega 

(tabel 7). Need seosed korreleeruvad eelnevalt välja toodud tulemustega. Kuigi nendele 

tulemustele tuginedes ei saa teha tõeseid järeldusi, sest korrelatsioon on teostatud kõikide 

mullaliikide, niiskusrežiimide ja lõimiste kohta korraga. Eelpool olev tulemuste 

tõlgendamine ja seoste leidmine sõltus erinevatest faktoritest. Mis näitabki seda, et mulla 

orgaaniline aine ei ole kõikides mullaliikides samasuguse koostisega. Näiteks eelnevalt leiti, 

et mulla orgaanilise aine alifaatsus vähenes lõimise raskemaks muutumisel ehk saviosakeste 

sisalduse suurenemisel. Mis tähendab, et alifaatsuse ja füüsikalise savi sisalduse vahel peaks 

esinema negatiivne seos, kuid seda korrelatsioonanalüüs ei näidanud. 

Tabel. 7 Spearmani korrelatsioonikordaja mulla orgaanilise süsiniku (Corg), veega 

ekstraheeritud süsiniku (Ceks), füüsikalise savi (fs) sisalduste, Ceks osakaal mulla Corg 

sisalduse (p-Ceks) ning erinevate funktsionaalsete rühmade vahel 

Näitaja Corg Ceks p-Ceks fs O-H C-H I  C=C C-H II  C-O C-H I / 
C=C 

Corg 1,00          

Ceks 0,707 1,00         

p-Ceks -0,56 0,13 1,00        

fs 0,53 0,50 -0,15 1,00       

O-H1 0,55 0,68 -0,24 0,40 1,00      

C-H I2  0,55 0,62 -0,23 0,15 0,51 1,00     

C=C3 0,52 0,73 -0,12 0,40 0,89 0,51 1,00    

C-H II4  0,56 0,49 -0,35 0,48 0,69 0,40 0,49 1,00   

C-O5 0,16 0,35 -0,02 0,56 0,50 0,01 0,53 0,29 1,00  
C-H I / 
C=C6 0,41 0,42 -0,19 -0,06 0,21 0,89 0,17 0,26 -0,26 1,00 

1fenoolne O-H; 2alifaatne C-H I grupp; 3aromaatne C=C; 4alifaatne C-H II grupp; 5polüsahhariidid C-O; 
6alifaatne C-H I grupp/aromaatne C=C; 7punane värvus näitab statistiliselt usutavaid seoseid (p<0,05) 

Seos Corg ja orgaanilise aine labiilsuse (p-Ceks) vahel oli negatiivne, mis näitab, et Corg 

sisalduse suurenedes mulla orgaanilise aine labiilsus väheneb ehk stabiilsus suureneb. Kuid 

mulla orgaanilise aine alifaatsus oli positiivses seoses mulla Corg sisaldusega osutades pigem 

labiilsuse suurenemisele. Selle tulemusena on alifaatsuse ja p-Ceks vahel negatiivne seos ehk 

alifaatsus väheneb, kui labiilsus suureneb. Selle põhjus võib olla see, et erinevate 

meetoditega hinnatakse erinevaid labiilseid C ühendeid. Veega ektraheeritakse ühendeid, 

mis on üldjuhul kergesti lagunevad ja keemiliselt struktuurilt lihtsa ülesehitusega (nt 

suhkrud). FTIR spektroskoopia määrab alifaatseid funktsionaalseid rühmi, mis võivad 
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kuuluda erinevatesse C ühenditesse, mis võivad olla erinevate omadustega ja keerulise 

keemilise struktuuri ja ülesehitusega (Zhang et al., 2017).  

3.2. IOSDV katse 

3.2.1. Mineraalse ja orgaanilise väetise mõju mulla orgaanilisele ainele 

Mineraalse lämmastikuväetise (N väetise) erinevad normid ei avaldanud statistiliselt 

usutavat mõju Corg, Ceks ja p-Ceks sisaldustele (tabel 8). Erinevad uurimustööd on leidnud 

mineraalsete väetiste mõjus vastakaid tulemusi mulla Corg sisaldusele. Gong et al. (2009) 

leidsid, et mineraalsetel väetistel on positiivne mõju mulla Corg sisaldusele, kuid Halvorson 

et al. (2002) uuringus mineraalsed väetised mulla Corg sisaldusele mõju ei avaldanud. Põhjus, 

miks mineraalsed väetised võivad mulla Corg sisaldust tõsta, on kaudne. Mineraalse 

lämmastiku kasutamine suurendab kasvava taime biomassi, mistõttu viiakse mulda ka 

suuremal hulgal taimejäänuseid, mis omakorda mõjub positiivselt mulla Corg sisaldusele 

(Liang et al., 2012). Kuna mulda mineva C sisendi ja mulla Corg sisalduse muutuse vahel 

esineb positiivne seos (Campbell et al., 2005). Kuid mineraalse N väetise lisamine võib 

soodustada mullas oleva orgaanilise aine lagunemist, mistõttu mulla Corg ei suurene, sest 

lagunenud orgaanilise aine hulk võib ületada mulda mineva C koguse (Kauer et al., 2013). 

Mineraalsete väetiste kasutamisel on leitud ka, et mulla orgaanilise aine labiilne fraktsioon 

tõuseb, võrreldes stabiilse osaga (Galantini & Rosell, 2006). Kuid käesolevas töös 

mineraalse väetise mõju mulla orgaanilise aine Ceks sisaldusele ja Ceks osakaalule Corg-st (p-

Ceks) ei avaldunud. 

Sõnniku lisamine mulda suurendas Corg sisaldust (sõnnikuta variandis oli Corg sisaldus 

keskmiselt 1,00%, sõnnikuga variandis 1,30%). Paljud uurimustööd kinnitavad, et mulla Corg 

sisaldus tõuseb orgaaniliste väetistega väetades (Blair et al., 2006; Manna et al., 2007), mis 

on seotud sellega, et lisaks taimejäätmetele viiakse ka sõnnikuga mulda C rikast orgaanilist 

ainet. Tong et al. (2014) leidsid, et sõnniku lisamine mulda tõstab mulla Corg sisaldust 

rohkem kui mineraalsed väetised. Kuigi samas uuringus selgus, et 17 aasta järel C mulda 

sidumise efektiivsus (mis näitab, kui palju mulla Corg varu suureneb ühe osa mulda mineva 

C sisendi kohta) sõnniku variandis oli väiksem, kui mineraalse väetisega variantides. See 

viitab sellele, et kui Corg varu mullas hakkab lähenema tasakaalupunktile, kus mulla 

orgaanilise aine lagunemine ja moodustumine on tasakaalus (Beschow et al., 2000), siis C 

sidumise efektiivsus mulda väheneb (Poeplau et al., 2015). Kasvav tendents Corg sisalduses 
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oli ka sõnniku variandis mineraalse N normi suurenedes. On leitud, et sõnniku ja 

integreeritud, ehk sõnniku ja mineraalse väetamise koosmõjul, tõuseb mulla Corg sisaldus 

rohkem (Kanchikerimath & Singh, 2001; Rasmussen et al., 1998) võrreldes ainult 

mineraalsete väetistega väetades (Yang et al., 2016). 

Tabel 8. Mulla orgaanilise süsiniku (Corg) ja veega ekstraheeruva süsiniku (Ceks) 

kontsentratsioon ning Ceks osakaal Corg-ist (p-Ceks) sõltuvalt väetamisest (keskmine ± 

standardviga) 

Mineraalse lämmastikväetise 

norm, kg ha-1 

Corg, % Ceks, mg g-1 p-Ceks, % 

Sõnnikuta 

0 0,94a1±0,28 0,21a±0,02 2,27a±0,20 
40 1,02a±0,44 0,22a±0,02 2,15a±0,22 

80 1,02a±0,25 0,22a±0,02 2,13a±0,16 

120 1,02a±0,14 0,21a±0,01 2,07a±0,15 

160 0,98a±0,22 0,23a±0,03 2,39a±0,31 

Keskmine 1,00A2±0,13 0,22A±0,01 2,20B±0,09 
 Sõnnikuga 

0 1,24a±0,41 0,23a±0,01 1,89b±0,11 
40 1,28ab±0,31 0,22a±0,01 1,71ab±0,09 

80 1,30ab±0,42 0,22a±0,01 1,53a±0,13 

120 1,33ab±0,43 0,23a±0,02 1,70ab±0,11 

160 1,36b±0,32 0,24a±0,02 1,76ab±0,15 

Keskmine 1,30B±0,18 0,22A±0,01 1,72A±0,05 

1erinevad väiksed tähed näitavad statistiliselt usutavat erinevust N normide vahel; 2erinevad suured tähed 
näitavad statistiliselt usutavat erinevust orgaanilise väetisega ja ilma variantide vahel arvestamata mineraalse 
lämmastikväetise normi 

Sõnniku lisamine töös uuritud katses mulla Ceks sisaldust ei mõjutanud, kuigi üldiselt on 

leitud, et sõnniku lisamine suurendab Ceks sisaldust (Zhang et al., 2011, Liu et al., 2013), sest 

sõnnik sisaldab suurel hulgal labiilset orgaanilist ainet (Purakayastha et al., 2008). Olenevalt 

sõnniku päritolust võib labiilne C moodustuda kogu sõnniku Corg-ist 35% (Kirchmann & 

Lundvall, 1993). 

Mulla orgaanilise aine labiilsus (p-Ceks) oli suurem sõnnikuta variandis, osutades sellele, et 

sõnniku lisamisel suureneb mulla stabiilsema orgaanilise aine osakaal, mis on tingitud C-st, 

mis on sõnnikus stabiilsemas vormis. 
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3.2.2. Orgaanilise aine funktsionaalsed rühmad sõltuvalt väetamisest 

Mineraalse N väetise normi mõju funktsionaalsete rühmade neeldumiste intensiivsustele 

puudus, seetõttu on tabelis 9 esitatud tulemused mineraalse N normide tulemuste 

keskmistena. Ainult mineraalse lämmastikuga väetades suurenes vaid fenoolsete ühendite 

neeldumine, teistele funktsionaalsetele rühmadele mineraalse lämmastikuväetise mõju 

puudus. Galantini & Rosell (2006) leidsid, et mineraalsete väetistega väetamisel suurenevad 

fenoolsete ja I grupi alifaatsete rühmade sisaldused humiinhapetes. Tuginedes Calderón et 

al. (2011) tööle mulla orgaanilise aine koostises oleva labiilse fraktsiooni lagunemise käigus 

fenoolsetest ühenditest tingitud neeldumise intensiivsus väheneb. Seepärast võivad antud 

töös mulla orgaanilise aine fenoolsete ühendite neeldumise intensiivsuse suurenemine 

osutada labiilsemale mulla orgaanilise aine koostise moodustumisele mineraalse N väetisega 

väetades, sest N normi suurenedes suureneb maapealne biomass (Astover et al., 2009) ja 

mulda viiakse seetõttu rohkem labiilset orgaanilist ainet. 

Tabel 9. Funktsionaalsete rühmade neeldumiste intensiivsused (x10-3) ja mulla orgaanilise 

aine alifaatsus erinevates väetamisvariantides 

Variant N 
Fenoolsed 

O-H 

Aromaatsed 

C=C 

Alifaatsed 

C-H II 

grupp 

Polüsahhariidid 

C-O 

C-H II 

/C=C 

  x10-3 

Kontroll 9 1,51a2±0,10 3,91a±0,14 0,70a±0,06 202,3a±4,10 0,18b 

MinN1 36 1,84b±0,05 4,44a±0,15 0,74a±0,05 202,1a±2,25 0,17b 

Sõnnik 9 2,13c±0,14 5,84b±0,26 0,65a±0,13 204,6a±3,32 0,11a 

Sõnnik+minN  36 2,05c±0,07 5,29c±0,08 0,79a±0,04 198,9a±2,83 0,15ab 

1Mineraalne N väetis; 2erinevad väiksed tähed tulbas näitavad statistiliselt usutavat erinevust keskmiste 
näitajate vahel sõltuvalt variandist 

Antud katses I grupi alifaatsete ühendite neeldumised puuduvad kõikides variantides (joonis 

4) ehkki näivleetunud mullad (mis oli IOSDV katse mullaliik) seirealadel omasid alifaatseid 

C-H neeldumisi piirkonnas 2900-2800 cm-1 (joonis 3). Joonisel 4 on lisaks IOSDV katse 

kahe variandi mullale esitatud ka mulda viidud sõnniku FTIR spekter. Sõnnikus olevate 

polüsahhariidide rühma neeldumine on kõige intensiivsem. Kuid sõnniku lisamine mulda 

selle rühma neeldumise intensiivsust mullas ei mõjutanud (tabel 9). Eeldatavasti on nende 

puhul tegemist selliste ühenditega, mis mulla orgaanilise aine koostist ei mõjuta. Piirkonnas 

1800-1200 cm-1 esineb erinevatest ühenditest tulenevaid neeldumisi, kuid enamus neist 
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mulla orgaanilises aines ei avaldu. Piirkonnas 3600-1800 cm-1 esinev lai intensiivne piik 

kirjeldab sõnnikus olevate fenoolsete O-H rühmade olemasolu (Ellerbrock & Kaiser, 2005), 

mis avalduvad nõrgalt ka mullas. I grupi alifaatsete ühendite neeldumised esinevad 

sõnnikus, kuid puuduvad mullas nagu eelpool mainitud.  

 
Joonis 4. IOSDV katse neeldumisspektrid sõltuvalt sõnnikuga, ilma mineraalse lämmastiku 

ja sõnnikuta ning mineraalse lämmastiku (160 kg ha-1 (160N)) ja sõnnikuga väetamise 

variantidest 

Sõnnikuga variantides (ainult sõnnik ning sõnnik koos mineraalse lämmastikuga) olid 

statistiliselt usutavalt suuremad neeldumised fenoolsetes ja aromaatsetes ühendites. 

Fenoolsed ühendid võivad osutada mulla orgaanilise aine labiilsele fraktsioonile, mis on 

tingitud mulda viidud sõnnikust ja mis ei ole veel mullas täielikult lagunenud. Aromaatsed 

ühendid tekivad mulda lagunemisprotsessi käigus (Calderón et al., 2011). Kuna aromaatsed 

ühendid kirjeldavad orgaanilise aine stabiilsust, seega suureneb sõnniku lisamisel mulla 

orgaanilise aine stabiilsus. See kinnitab eelnevalt saadud tulemust, et sõnnikuga väetades 

moodustub stabiilsem orgaaniline aine (p-Ceks oli väiksem sõnnikuga variandis).  

II grupi alifaatsete ja polüsahhariidide rühmade neeldumistele ei avaldanud mineraalse N 

väetise ja sõnnikuga väetamine mõju. Antud katse puhul mulla orgaanilise aine alifaatsus, 

mis on leitud II grupi alifaatsete ja aromaatsete ühendite suhtena, oli väiksem sõnnikuga 

variantides, osutas samuti stabiilsemale orgaanilise ainele võrreldes sõnnikuta variantidega. 

Seoseid mulla Corg, Ceks ja p-Ceks ning funktsionaalsete gruppide vahel IOSDV katses oli 

vähem (tabel 10) võrreldes seirepõldudel leitud korrelatsioonikordajaga (tabel 7). IOSDV 
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katses puuduvad peamiselt Ceks sisalduse korrelatsioonid teiste näitajatega, mis 

seirepõldudel olid olemas. Vastupidiselt seirealadel leituga, IOSDV katse Corg ja Ceks 

sisalduse vahel usutavat seost ei olnud. Mulla orgaanilise aine labiilsus (p-Ceks) suurenes 

Ceks sisalduse suurenemisega ja vähenes Corg tõusuga. 

Tabel 10. Spearmani korrelatsioonikordaja mulla orgaanilise süsiniku (Corg), veega 

ekstraheeritud süsiniku (Ceks), füüsikalise savi (fs) sisalduste, Ceks osakaal mulla Corg 

sisalduse (p-Ceks) ning erinevate funktsionaalsete rühmade vahel 

Näitaja Corg 
 

Ceks 
 

p-Ceks 
 

Fenoolne 
O-H 

 

Aromaatne 
C=C 

 

Alifaatn
e C-H 

 

Polüsahhariidi
d C-O 

 

Corg 
 

1,00       
Ceks 

 

0,09 1,00      
p-Ceks 

 

-0,541 0,76 1,00     
Fenoolne O-H 

 

0,25 0,12 -0,08 1,00    
Aromaatne C=C 

 

0,56 0,18 -0,22 0,49 1,00   
Alifaatne C-H 

 

0,03 -0,02 -0,04 0,20 0,01 1,00  

Polüsahhariidid C-O 
 

-0,21 0,09 0,18 0,20 0,16 0,27 1,00 
1punane värvus näitab statistiliselt usutavaid seoseid (p<0,05) 

Labiilsuse vähenemine osutab stabiilsuse suurenemisele, mis oli seotud orgaanilise aine 

aromaatsuse suurenemisega. Mulla Corg sisalduse suurenemine antud katses oli seotud 

peamiselt sõnniku lisamisega, seega soodustas sõnniku lisamine stabiilsema koostisega 

orgaanilise aine moodustumist. 
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KOKKUVÕTE 

Mulla orgaanilise aine koostis sõltus mullaliigist, täpsemalt mulla lõimisest, niiskusrežiimist 

ja lähtekivimi karbonaatsusest. Raskema lõimisega (s.t. suurema saviosakeste sisaldusega) 

ning gleimullad sisaldasid rohkem Corg ja Ceks. Seevastu mulla orgaanilise aine labiilsus 

leituna Ceks osakaalu kaudu kogu mulla Corg sisalduses vähenes raskema lõimisega 

muldades, mis näitab, et mulla orgaanilise aine sidumine mulda on seotud saviosakestega. 

Saviosakeste sisalduse suurenemisega mullas, suurenevad ka erinevate funktsionaalsete 

rühmade neeldumiste intensiivsused sõltumata sellest, kas funktsionaalne rühm kirjeldab 

mulla orgaanilise aine stabiilset või labiilset fraktsiooni. Mulla orgaanilise aine labiilsus oli 

suurem liivmuldades ning mittekarbonaatsel lähtekivimil välja kujunenud muldades. 

Ainult mineraalsete väetistega väetades erinevad N normid ei avaldanud mõju mulla Corg 

sisaldusele. Mineraalse N väetise normi mõju Corg sisaldusele avaldus koos sõnnikuga, mille 

tulemusel mulla Corg sisaldus suurenes N normi suurenemisel. Labiilse Ceks sisaldus 

erinevates väetusvariantides oli sarnane, ning samuti puudus sõnniku mõju. Sõnniku 

lisamine mulda suurendas mulla Corg sisaldust, vähendades labiilse Ceks osakaalu mulla 

orgaanilises aines, mille tulemusena mulla orgaanilise aine stabiilsus suurenes. Antud 

tulemust kinnitas ka aromaatsete ühendite kui stabiilsust näitavate ühendite neeldumise 

intensiivsuse suurenemisega sõnnikuga variandis. Sõnnik suurendas ka mullas olevate 

fenoolsete ühendite neeldumise intensiivsust, mis osutab sõnnikust pärinevate ühendite 

olemasolule mullas. 

Arvestamata erinevaid mulla orgaanilise aine sisaldust mõjutavaid faktoreid, mulla Corg 

sisaldus korreleerus labiilse Ceks sisalduse ja erinevate funktsionaalsete rühmade poolt 

toimunud neeldumiste intensiivsustega. IOSDV katse mullas ei tekkinud Ceks sisaldusel 

seoseid mulla Corg sisalduse ja funktsionaalsete rühmade vahel. Kuid Corg sisalduse ja 

erinevate funktsionaalsete rühmade neeldumiste intensiivsuste vahel olid positiivsed seosed 

olemas. Katses kasutatud näivleetunud mulla FTIR tulemused kattusid seirealade 

näivleetunud muldade tulemustega, näidates, et iga mullaliigi orgaaniline aine on liigile 

omase koostisega.  
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Saadud tulemused kinnitavad töö hüpoteesi, et mulla orgaanilise aine koostis on mõjutatud 

mullaliigist, selle niiskusrežiimist ja lõimisest ning on mõjutatav orgaanilise ja mineraalse 

väetisega. 

Töös kasutatud meetoditega oli võimalik tuvastada erinevate faktorite mõju mulla 

orgaanilise aine koostisele, kuid samas ei olnud need piisavad täpsemate põhjuste välja 

selgitamisel ja toimunud protsesside kirjeldamisel. Selleks on vaja teostada edasiseid 

uuringuid kasutades näiteks ka töös põgusalt kirjeldatud mulla fraktsioneerimis meetodeid, 

mis võimaldavad uurida mulla orgaanilise aine koostist erinevates lõimise fraktsioonides. 

Veel saab edasi arendada tööd kasutades teisi spektroskoopiaid, millede tulemusi oleks 

võimalik võrrelda käesolevas töös saadud tulemustega. 
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LISA 1. Funktsionaalsete rühmade neeldumiste intensiivsused (x10-3) sõltuvalt mullaliigist 

(keskmine ± standardviga) 

Mullaliik N Fenoolne 
O-H 

Alifaatsed C-
H I grupp 

Aromaatne 
C=C 

Alifaatne C-H II 
grupp 

Polüsahhariidid 
C-O 

Kr 7 3,59cd±0,31 0,53abcd±0,13 5,76abc±1,06 9,41f±1,88 163,8bc±10,61 
K 41 3,28c±0,15 0,35abc±0,04 6,58c±0,42 5,50e±0,67 161,2c±4,62 
Ko 20 2,58b±0,12 0,25ab±0,05 5,67bc±0,24 2,47bcd±0,45 167,1c±5,43 
KI 38 2,36ab±0,17 0,27ab±0,03 5,50b±0,32 1,28ab±0,15 156,1bc±5,64 
LP 38 1,91a±0,17 0,21a±0,03 4,45a±0,25 0,78a±0,07 147,7bc±5,75 
LkI 3 2,44abc±0,33 0,18abc±0,18 5,01abc±0,58 0,87abcd±0,19 89,6a±5,77 
Kog 6 3,04bc±0,36 0,51abcd±0,15 6,89bcd±0,71 1,67abcd±0,23 159,9bc±13,70 
KIg 15 2,38ab±0,20 0,42abc±0,08 6,20bc±0,46 1,44abc±0,14 152,6bc±9,21 
LPg 11 2,33ab±0,20 0,81cd±0,35 5,52abc±0,40 1,48abc±0,17 158,8bc±7,39 
Gk 9 5,11e±0,74 1,13d±0,21 8,92de±0,97 7,58f±1,09 170,4bc±11,68 
Go 9 5,05e±0,68 0,73bcd±0,13 10,99f±1,52 3,88de±0,39 282,7d±43,06 
GI 11 6,30f±0,80 2,67e±0,68 14,7g±1,48 3,02cd±0,47 278,4d±54,93 
LkG 8 4,74de±0,84 2,90e±0,71 9,81ef±1,14 3,10bcd±0,55 80,4a±9,29 

1erinevad väiksed tähed tulbas näitavad statistiliselt usutavat erinevust keskmiste näitajate vahel sõltuvalt 
mullaliigist 
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LISA 2. Funktsionaalsete rühmade neeldumiste intensiivsused (x10-3) sõltuvalt 

niiskusrežiimist savimuldadega ja savimuldadeta (keskmine ± standardviga) 

Niiskusrežiim N Fenoolne O-H Alifaatsed C-
H I grupp Aromaatne C=C Alifaatne C-H II 

grupp 
Polüsahhariidid 
C-O 

   x 10-3 
  Savimuldadega 
Parasniiske 146 2,59a1±0,09 0,28a±0,02 5,54a±0,18 2,85a±0,30 156,4a±2,78 
Gleistunud 33 2,51a±0,13 0,57a±0,12 6,14a±0,29 1,60a±0,14 156,4a±5,32 
Glei 37 5,10b±0,38 1,85b±0,29 10,8b±0,71 4,22b±0,46 204,8b±22,6 
   x 10-3 
  Savimuldadeta 
Parasniiske 146 2,59a±0,09 0,28a±0,02 5,54a±0,18 2,85a±0,30 155,8b±2,78 
Gleistunud 33 2,51a±0,13 0,57a±0,12 6,14a±0,29 1,60a±0,14 156,4b±5,32 
Glei 26 4,74b±0,43 2,05b±0,40 9,40b±0,64 4,98b±0,58 136,3a±11,9 
1erinevad väiksed tähed tulbas näitavad statistiliselt usutavat erinevust keskmiste näitajate vahel sõltuvalt 
niiskusrežiimist  
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