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Põllumajanduslikust tootmisest, toiduülejääkidest ning tööstusest tekib suur kogus 

orgaanilisi jäätmeid. Orgaaniliste jäätmete ringlussevõtt on laialdaselt tunnustatud tegevus. 

Vermikompostimise tagajärjel saadakse tahkest orgaanilisest materjalist  keskkonnasõbralik, 

kasulik ja väärtuslik toode taimekasvatuseks. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli selgitada välja vermikompostimise ning erinevate 

tugimaterjalide ja lahuste koosmõjud vermikomposti kvaliteedile. 

Vermikompostimise juures kasutati efektiivsete mikroorganismide lahust (EM), biosütt ja 

bokashi tehnoloogia abil fermenteeritud materjali, et protsessi kiirendada ja efektiivsemaks 

muuta.  

Kõikides katsevariandites oli C:N suhe kitsam kui 20, mis on vihmaussidele sobilikuks 

elukeskkonnaks. Kõikides katsevariantides jäi pH vahemikku 6,58-7,69, mis on 

vihmaussidele sobilikuks elukeskkonnaks. Bokashi kliidega rikastatud katsevariandis oli 

naatriumi sisaldus 1,7 %, kuid vihmaussid taluvad naatriumisisaldust kuni 0,5%. Efektiivsete 

mikroorganismide lahuse ja biosöe lisamine katsevariantidesse kiirendasid vihmausside 

paljunemist, sest 08.01.19. mõõtmise käigus oli juveniilses staadiumis vihmausse nendes  

katsevariantides  rohkem. Biosöe lisand vermikompostis mõjus positiivselt taimkatse puhul, 

sest salatkressi saagikus oli biosöega katsevariandi puhul kõrgem. Bokashi lisand 

vermikompostis mõjutas negatiivselt taimede kasvu, sest salatkressi saagikus oli madal. 



 
 

Tuginedes vermikomposti keemilistele näitajatele, võib tulemuste põhjal öelda, et põhjuseks 

võis olla kõrge naatriumisisaldus. 

Käesoleva uurimistöö andmed sobivad kasutamiseks nii suurtootmises kui ka koduses 

väikemajapidamises vermikompostimiseks ja selle efektiivsemaks muutmisel kasutades 

vermikompostimise lisandina biosütt või efektiivseid mikroorganisme.       

Märksõnad: vermikompost, vihmaussid, efektiivsed mikroorganismid, biosüsi, bokashi. 
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Large amounts of organic waste are generated from agricultural production, food surpluses 

and industry. The recycling of organic waste is a widely recognized activity. 

Vermicomposting results in an environmentally friendly, useful and valuable plant-based 

product from solid organic material. 

The aim of current work was to identify the effects of vermicomposting and various support 

materials and solutions on the quality of vermicompost. 

In current study vermicomposting used effective microorganism solution (EM), biochar and 

bokashi fermented material to accelerate and make the process more efficient. 

In all of the test variants, the C: N ratio was narrower than 20, which is suitable for 

earthworms. In all test variants, the pH ranged from 6.58 to 7.69, which is a suitable habitat 

for earthworms. In the test variant enriched with Bokashi bran, the sodium content was 

1.7%, but the earthworms tolerate a sodium content of up to 0.5%. Adding effective 

microorganism solution and biochar to the test variants accelerated the spread of 

earthworms because 08.01.19. in the course of the measurement, there were more 

earthworms in the juvenile stage in these test variants. The biochart in the vermicompost 

had a positive effect on the plant test because the yield of the secretion was higher in the 

biochar test variant. Bokashi additive in vermicompost negatively affected plant growth 

because of low yields of secretion. Based on the chemical characteristics of vermicompost, 

the results suggest that the reason may be high sodium content. 



 
 

The data from this research is suitable for use in both large-scale and domestic small-scale 

vermicomposting and making it more efficient using biochar or effective micro-organisms 

as a supplement to vermicomposting. 

Keywords: vermicompost, eartworms, effective microorganisms, biochar, bokashi. 
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SISSEJUHATUS 

 

Põllumajanduslikust tootmisest, toiduülejääkidest ning tööstusest tekib suur kogus 

orgaanilisi jäätmeid. Need jäätmed võivad potentsiaalselt suurendada globaalset mulla ja vee 

reostust, kuna need on paigutatud kas otseselt maapinnale, tuhastatud või ladustatud 

prügilasse (Edwards 2011 a). Varasematel perioodidel on prügilasse paigutatud ka 

orgaanilisi jäätmeid ja arvatakse, et see moodustab 50-60% jäätmetest (Edwards 2011a). 

Orgaaniliste jäätmete ringlussevõtt on laialdaselt tunnustatud (Dominguez 2004). 

Alternatiiv termofiilsele komposteerimisele on vermikompostimine, mille käigus 

kasutatakse kindlaid vihmaussiliike, nagu näiteks Eisenia fetida, Eisenia andrei,  

Dendrobaena veneta,  Eudrilus eugeniae, Metaphire californica ja Perionyx excavatus, 

orgaaniliste jäätmete lagundamiseks ja jäätmete muutmiseks vermikompostiks, mida saab 

kasutada aianduses ja põllumajanduses, et parandada mulla omadusi. Charles Darwin oli 

esimene, kes pööras tähelepanu vihmaussidele, kui orgaaniliste jäätmete potentsiaalsetele 

lagundajatele (Edwards 2011a). Vermikompost on üks kõige tõhusam meetod, kus tahkest 

orgaanilisest materjalist saadakse keskkonnasõbralik, kasulik ja väärtuslik toode 

taimekasvatuseks (Edwards 1988; Singh et al. 2014).  

Vermikompostimine erineb termofiilsest komposteerimisest mitmeti. Tegemist on 

mesofiilse protsessiga, kasutades mikroorganisme ja vihmausse, kes on aktiivsed vahemikus 

10-32°C (Lim et al. 2016). See protsess on kiirem kui tavaline komposteerimine, kuna 

materjal läbib vihmausside seedesüsteemi, mille tagajärjel materjaliga toimuvad mitmed 

keemilised protsessid ning kompost on mikrobioloogiliselt aktiivne, rikkalik taimedele 

vajalikest kasvuregulaatoritest ning suurema kahjurikindlusega (Nagavallemma et al. 2004). 

Erinevate materjalide kompostimisel (toidujäätmed, sõnnik) soovitatakse eelnevalt kasutada 

termofiilset töötlust, mille käigus materjali eeltöödeldakse, kahjustatakse haigustekitajad. 

Hiljem, vermikompostitakse eeltöödeldud materjal juba biohuumuseks (Lim et al. 2015). 

Käesoleva magistritöö raames selgitatakse välja vermikompostimise ning erinevate 

tugimaterjalide ja lahuste koosmõjud vermikomposti kvaliteedile. Vermikompostimise 
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juures kasutatakse efektiivsete mikroorganismide lahust (EM), biosütt ja bokashi 

tehnoloogia abil fermenteeritud materjali, et protsessi kiirendada ja efektiivsemaks muuta.  

Efektiivsete mikroorganismide lahus on kasulike, looduslikult esinevate mikroorganismide 

kogum. Mikroorganismid soodustavad üksteise arengut ja kooseksisteerimist (Sangakkara 

2002).  

Biosüsi on orgaanilise aine söestamisel hapnikuvaeses keskkonnas saadud materjal, mida 

kasutatakse mulla omaduste parandamiseks (Lehmann, Joseph 2009). Biosüsi on kasulik 

mulla süsiniku sisalduse suurendamiseks ja mõjub hästi mulla mikroorganismide 

dünaamikale (Liang et al. 2010). 

Bokashi tehnoloogiat kasutades on loodud komposti starter, mis sisaldab looduslike 

efektiivseid mikroorganisme, mis aitab kiirendada orgaaniliste jäätmete kõdunemist  

kompostiks. Bokashi starter kiirendab komposteerumist, reguleerib süsiniku/lämmastiku 

suhet, vähendab ebameeldiva lõhna teket ja roiskumisprotsessi kompostimisel ning aitab 

vähendada kahjulike mikroorganismide ja taimehaiguste teket (Siqueira, Siqueira 2013). 

Antud töö seisukohast on oluline ja uuenduslik bokashi ja vermikompostimise tehnoloogiate 

kooskasutamine. Tehnoloogiate kombineerimine annab uut teavet kuidas ja kas saaks 

väikemajapidamistes toidujäätmeid ka külmal perioodil siseruumides kompostida. 

Jäätmekäitluse valdkonnas on hetkel aktuaalne, et tulevikus rakendub väikemajapidamistele 

kohustus biojäätmete kohapealne käitlus. 

  

Antud uurimistöös on püstitatud järgmised hüpoteesid: 

1) Efektiivsete mikroorganismide lahuse, bokashi starteri lisamine 

vermikompostimisele muudab vermikompostimise kvaliteeti ja tagab vihmaussidele 

viljakamad kasvutingimused. 

2) Biosöe lisamine vermikompostimisele tõstab toiteelementide sisaldust 

vermikompostis ja tõstab vihmausside viljakust. 

Lähtuvalt uurimistöö hüpoteesidest on püstitatud järgmised eesmärgid: 

1) Selgitada välja, kuidas bioloogilised ja orgaanilised lisandid mõjutavad 

vermikompostimise kvaliteeti. 
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2) Selgitada välja, kas ja kuidas on mõjutatud vihmausside populatsiooni kasv 

erinevates katsevariantides, millel on erinev keemiline koostis. 

3) Selgitada välja, milline on vermikomposti kvaliteet lähtuvalt erinevate tugiainete ja 

lahuste kasutamisel. 

 

Magistritöö autor on tänulik juhendajale Merrit Shanskiyle. Tänuavaldused suuniste eest 

statistilise andmetöötluse teostamisel teadur Reet Karisele ja sisuliste ettepanekute eest tööle  

prof. Mari Ivaskile. Eriline tänu perekonnale, kes toetasid igati töö koostamist. 
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KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Vermikompostimine 

 

Vermikompostimine on orgaanilise aine lagunemise meetod vihmausside ja 

mikroorganismide tegevuse abil. Mikroorganismid vastutavad orgaanilise materjali 

biokeemilise lagundamise eest, samas kui vihmaussid juhivad seda protsessi, sest toimivad 

substraadi mehaaniliste peenestajatena. Materjalis liikudes ja aeroobsete tingimuste loomisel 

suurendavad vihmaussid mikroorganismide aeroobset aktiivsust. Vihmaussid muudavad 

ainest lagundades orgaanilise materjali bioloogilist, keemilist ja füüsikalist olekut ning 

muudavad sellega süsiniku/lämmastiku suhet (Dominguez 2004; Pigatin et al. 2016). 

Vihmausside seedekulglas asuvatel erinevate ensüümidel, antibiootikumidel ja limaskestal 

on oluline osa orgaaniliste makromolekulide lagundamisel (Gandhi et al. 1997). 

Mikroorganismid on biokeemilise lagunemise peamised agendid, samas kui  vihmaussid on 

seotud mikroobide populatsiooni kaudse stimuleerimisega läbi orgaanilise aine 

fragmenteerimise, see tähendab, et vihmaussid suurendavad ainese pindala mikroobide 

jaoks. Vihmaussid muudavad ka mikroobide populatsiooni arvukust läbi seedimise, 

stimulatsiooni ja dispersiooni. Seetõttu on vaja kindlaks teha vihmausside mõju 

mikroorganismidele, sest olenemata kas vihmaussid stimuleerivad või suruvad alla 

mikrobiootat või muudavad mikroobikoosluse struktuuri ja funktsiooni, võivad nad seeläbi 

omada üsna erinevat mõju orgaanilise aine lagunemise kiirusele ja vormile. Vihmausside 

aktiivsus aitab mikroobi populatsioonidel kasutada olemasolevat energiat tõhusamalt ja 

mängib võtmerolli mikroobikoosluse struktuuri kujundamisel vermikompostimise käigus 

orgaaniliste jäätmete lagundamisel (Domínguez 2011). 

Vermikompostimise protsess hõlmab kahte erinevat etappi, kuhu on kaasatud vihmaussid: 

aktiivne faas, mille käigus vihmaussid töötlevad jäätmeid. Aktiivse faasi tulemusena muutub  

jäätmete füüsikaline seisund ja mikroobide liigiline koosseis (Lores et al. 2006).  
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Küpsemise-sarnane faas, mida iseloomustab vihmausside nihkumine värskema 

separeerimata jäätme kihtide poole ning selle tulemusena mikroobid lagundavad ise edasi 

vihmausside poolt juba töödeldud jäätmeid (Domínguez 2004; Lazcano et al. 2008). 

Aktiivse faasi kestus ei ole fikseeritud. See sõltub liigist ja vihmausside tihedusest 

populatsioonis ning kiirusest, millega nad jäätmeid söövad ja töötlevad (Domínguez 2011). 

Termofiilse kompostimise ja vermikompostimise peamine erinevus on see, et kompostimine 

on aeroobne protsess, mis võib ulatuda temperatuurini 60°C–70°C, kuid 

vermikompostisüsteemid on mesofiilsed, milles vihmaussid ise reguleerivad temperatuuri 

vastavalt nende elutegevuse vajadustele. Vihmausside kokkupuude vermikompostiga, mille 

temperatuur on üle 35°C , isegi suhteliselt lühikestel aegadel, tapab neid ja selleks, et vältida 

vermikomposti ülekuumenemist, on vaja jäätmeid väga hoolikat hallata ja vajadusel 

eeltöödelda (Edwards 2011 b). 

Vermikompostimine võtab peaaegu poole tavapärase kompostimise ajast ja vermikompost 

ei nõua kuivenemisfaasi ja seda võib kohe pärast tootmist kasutada (Domínguez et al. 1997). 

Vermikompostis on palju “peenemat struktuuri” kui tavalises kompostis ja see sisaldab 

rohkelt  toitaineid, mis on taimedele kergesti kättesaadavad. Vermikompostil on 

taimekasvuregulaatorite väljapaistvad keemilised ja bioloogilised omadused ning 

vermikompostis paikevad  märkimisväärselt suuremad ning mitmekülgsemad mikroobide 

populatsioonid kui tavapärases termofiilses kompostis (Edwards, Burrows 1988; Edwards 

2004). 

Mõned uuringud on leidnud, et vermikompostimisprotsessil puudub võime patogeenide 

arvukuse vähendamiseks ning seda peetakse peamiseks puuduseks vermikompostimise 

juures võrreldes termofiilse kompostimise protsessiga (Ndegwa, Thompson 2001). Samas 

on tehtud uuringuid, kus selgub, et vermikompostimise tagajärjel on võimalik patogeenide 

hulka oluliselt vähendada vihmausside poolt eritatavate ensüümide toimel (Dominguez et al. 

1997, Neklyudov et al. 2008 ). 

Vermikompost on lõpptoode, mis on stabiliseerunud, madala süsiniku/lämmastiku suhtega, 

kõrge poorsuse ja vee imamisvõimega. Kompost sisaldab rohkesti orgaanilist ainet ja on 

kõrge mineraliseerumise tasemega, mis peegeldub taime suuremas toitainete 

kättesaadavuses, eriti ammooniumi radikaalide ja nitraatide osas (Dominguez, Edwards 

2011 a; Lazcano et al. 2008). Vermikompost sisaldab lämmastikku 2-3%, kaaliumit 1,85-

2,25% ja fosforit 1,55-2,25%, rohkelt mikroelemente, kasulikke mulla mikroobe ja  samuti 

sisaldab taimekasvu hormoone ja ensüüme (Sinha et al. 2009). 
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1.2 Vermikomposti lähtematerjal 

 

Kõige paremini sobivad kompostimiseks orgaanilised jäätmed näiteks kartulikoored, 

umbrohud. Toidujäätmete ja värskete haljastusjäätmete kogumine ja kompostimine on kõige 

lihtsam ning hõlpsam, puidujäätmete kompostimine aga raskeim. Puidujäätmeid kasutatakse 

kompostimisel tugiainena. Toidujäätmed ei tohi sisaldada haigustekitajaid. Aia- ja 

haljastusjäätmed enamasti  ei sisalda palju võõriseid, ega lähe roiskuma ning selle tõttu 

sobivad väga hästi kompostimiseks (Kriipsalu et al. 2016). 

Vermikompostimise heaks lähteaineks on puulehed, muruniitmise jäägid ja muud haljasalalt 

pärit taimed. Sõnnik on väga hinnatud vermikomposti lähtematerjal, kuid see peab olema 

eelkompostitud. Surnud loomade seedekulglasisu, linnupäid ja –sulgi, harjaseid, karvu, verd, 

mune, veeloomi, selgrootuid ja närilisi võib samuti kompostida eelpurustatult.  Nende 

käitlemisel peab kinni pidama veterinaar- ja toiduameti nõuetest. Madala kütteväärtusega 

jäätmeid- puukoort ja mullasegust hakkepuitu saab kasutada kompostimisel 

sidusmaterjalina, kuna vihmaussid saavad töödelda seda osa, mis mahub nende seedetraktist 

läbi (Lim et al. 2015; Kriipsalu et al. 2016). 

Igasuguseid orgaanilisi materjale saab kasutada vermikompostimisel, kuid inimestel on 

kõige lihtsam komposteerida köögivilja- ja puuviljajäätmeid, tee lehti ja kohvipaksu (ka 

kotid ja filtrid on sobilikud). Munakoored annavad kompostile kaltsiumi, kuid need tuleks 

enne peenestada. Soovitatav on toiduained enne peenestada ja tükeldada, sest siis need 

lagunevad kiiremini. Ei ole soovitatav vermikompostida suurtes kogustes järgnevaid 

orgaanilisi jäätmeid: liha, luid, rasva, piimatooteid ja pähkleid (kõrge valgusisaldus võib 

meelitada kärbseid, rotte ja teisi kahjureid), tsitrusvilju ja nende koori (need võivad teha 

vermikomposti happeliseks ja meelitada ligi punaseid lesti), inimeste ja lemmikloomade 

väljaheiteid (need võivad sisaldada patogeene). Liha, luid, rasva ja piimatooteid võib 

kompostida väikestes kogustes segatuna taimsete jäätmetega, sest vihmaussid ei lagunda 

loomseid jäätmeid (Sherman, Appelhof 2011). 

On tehtud mitmeid uuringuid, et uurida vermikompostimise potentsiaali stabiliseerida 

erinevaid tööstusjäätmeid, sealhulgas tselluloosi tehase jäätmeid (Elvira et al. 1998; Kaur et 

al. 2010), parkimistööstuse jäätmeid (Ravindran et al. 2016), tekstiilitööstuse setteid (Garg, 

Kaushik 2005), destilleerimistööstuse setteid (Mahaly et al. 2018), toiduainetööstuse 

jäätmeid (Yadav, Garg 2013), piimatööstuse setteid (Desai et al. 2016; Singh et al. 2017); 
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naftakeemiatööstuse setteid (Banu et al. 2005) ja vesiviljelussetteid (Kouba et al. 2018). On 

täheldatud, et vihmausside võime ellu jääda tööstusjäätmetes on oluliselt vähenenud ja seega 

on vaja lisada mõnda toitaineid sisaldavat orgaanilist allikat, näiteks lehmade sõnnikut, 

biogaasi tehase läga ja kodulindude väljaheited tööstusjäätmetele, et parandada 

vermikompostimise protsessi  ja tagada piisav kogus toitaineid mikroorganismidele (Garg et 

al. 2005). 

  

 

1.3 Vermikompostimisel enamlevinud vihmaussiliigid 

 

Vermikompostimiseks sobivad vihmausside liigid, kes vastavad kindlatele bioloogilistele ja 

ökoloogilistele omadustele. Nendeks omadusteks on: võime koloniseerida orgaanilisi 

jäätmeid looduses; võime tarbida, seedida ja assimileerida suures koguses orgaanilist ainet; 

võime taluda mitmesuguseid keskkonnategureid; kõrge reproduktiivsuse määraga, tootes 

suurel hulgal kookoneid, millel ei tohiks olla pikk haudumise aeg ning mis kasvavad ja 

küpsevad alates vastkoorumisest kuni täiskasvanuks saamiseni kiiresti; nad peaks olema 

tugevad, resistentsed ja taluma käitlemist. Ka on üheks olulised eelduseks vihmausside 

piiratud alal kooselu, mille osas on teatud liigid nagu näiteks harilik sõnnikuuss (Eisenia 

fetida) sobilikumad kui harilik vihmauss (Lumbricus terrestris; Dominguez 2004). 

Parasvöötme liigid Eisenia fetida ja Eisenia andrei on maailmas ühed enamkasutatavamad 

liigid orgaaniliste jäätmete lagundamisel. Nende laialdase kasutamise põhjuseks on asjaolud, 

et nad asustavad aktiivselt taimseid jäänuseid, neil on kõrge temperatuuri taluvus ning nad 

suudavad elada orgaanilistes jäätmetes ka kõrge niiskusesisalduse juures. Neid on kerge 

käsitleda ning kui süsteemis leidub ka teisi konkureerivaid liike, siis nendest vihmaussi 

liikidest saab dominantne liik. Soodsates tingimustes on nende vihmausside elutsükkel 

(värskelt koorunud kookonist kuni uue generatsiooni kookonite eraldumiseni) 45 kuni 51 

päeva ning suguküpsus saabub 21-30 päevaga. Maksimaalne eeldatav eluiga on 4,5 kuni 5 

aastat, kuid keskmine eluiga on 594 päeva temperatuuril 28°C ja 589 päeva temperatuuril 

18°C. Looduslikes tingimustes on need näitajad madalamad kuna neil on looduses palju 

vaenlasi ja parasiite (Dominguez 2004;  Monroy et al. 2006; Singh et al. 2014). 
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Dendrodrilus rubidus on parasvöötme liik, kes eelistab kindlat tüüpi orgaanilist pinnast nagu 

näiteks kõdunev puit ja põhk, männi varis, kompost ja turvas ning teda on leitud ka 

reoveetiikide lähedalt ja loomasõnnikust. D. rubidus võib lõpetada oma elutsükli 75 päevaga 

ja tema kiire suguküpsuse saabumine (45 päevaga) ning kiire paljunemine teevad temast 

sobiva vihmaussiliigi vermikompostimiseks, kuid võrreldes teiste vihmaussidega kasvab D. 

rubidus võrdlemisi aeglaselt (Dominguez 2004). 

Dendrobaena veneta vihmaussiliiki võiks potentsiaalselt kasutada vermikompostimiseks. D. 

veneta on võimeline taluma palju suuremat niiskuse kõikumist kui teised vihmaussiliigid ja 

eelistab mõõdukaid temperatuure (15 kuni 25 °C). Tema elutsükkel on 100 kuni 150 päeva 

ning suguküpsus saabub 65 päevaga. D. veneta ei ole väga viljakas ja ei kasva väga kiiresti 

ning seetõttu sobib rohkem proteiini tootmise süsteemidesse ja mullaviljakuse parandamise 

arendusse ( Viljoen et al. 1991;  Muyima et al. 1994).  

Lumbricus rubellus vihmaussiliiki on leitud rohkem niiskes mullas, eriti seal, kuhu on lisatud 

loomasõnnikut või reovee kuivaineid (Cotton, Curry 1980). Optimaalne temperatuur 

kasvamiseks on 18 °C. L. rubellus liigil on suhteliselt pikk elutsükkel (120-170 päeva), 

aeglane kasvukiirus ja pikk suguküpsuse saabumise aeg (74-91 päeva; Elvira et al. 1996). L. 

rubellus ei ole selle tõttu ideaalne vermikomposti vihmauss, kuigi tema suurus, elujõud ja 

võime ellu jääda mullas viitavad võimalusena teda kasutada kalasöödana või 

mullaparanduses (Dominguez 2004). 

 

 

1.4 Vihmaussidele sobivad keskkonnatingimused 

 

Enamik vihmausse eelistab mõõdukat temperatuuri vahemikus 15-25°C. Kui temperatuur 

langeb alla 10°C, väheneb vihmausside toitumisaktiivsus. Kui temperatuur langeb aga alla 

4°C, lõpeb kookonite tootmine ja noorte vihmausside areng täielikult. Äärmuslikel 

temperatuuridel võivad vihmaussid jääda talveunne ja liiguvad pinnases sügavamatesse 

kihtidesse, et ennast kaitsta. Selgub, et vihmaussid suudavad kohaneda temperatuuriga 

sügisel ja elada talve üle, kuid nad ei suuda ellu jääda, kui nad puutuvad kokku 

külmumistingimustega. Kõrged temperatuurid üle 30°C ei pruugi olla otseseks vihmausside 

elu limiteerivaks teguriks, tegemist võib olla hoopis hapnikupuudusega, mis tekib 

temperatuuri tõusmisega kaasneva keemilise ja mikrobioloogilise aktiivsuse kasvuga 

(Neuhauser et al. 1988, Ali et al. 2015). Samuti kõrgemate temperatuuride korral toimub 
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lämmastiku kadumine läbi NH3 lendumise (Tiquia, Tam 2000). Teisest küljest madalam 

temperatuur vermikompostimise protsessis ei hävita patogeenseid organisme, küll aga 

teevad seda vihmausside elutegevuse käigus produtseeritavad ühendid ja mullas olevad 

mikroobid (Ndegwa, Thompson 2001). 

Vermikompostimisel sobib enamikele vihmaussidele niiskusesisaldus vahemikus 50-90%. 

E. fetida ja E. andrei suudavad ellu jääda niiskusesisalduse vahemikus 50%-90%, kuid nad 

kasvavad kiiremini orgaanilistes jäätmetes, kui niiskusesisaldus on vahemikus 80–90% 

(Edwards 1988; Domínguez, Edwards 1997). Madala niiskuse tingimuste puhul viibib 

vihmausside seksuaalne areng (Dominguez, Edwards 2004). 

Vihmaussid on võimelised elama keskkonnas, kus pH on vahemikus 5-9. Samas kui anda 

neile valik, eelistavad nad muldi, kus pH on 5. Vihmaussid väldivad happelisi muldi, kus pH 

on alla 4,5 ning pikaajaliselt sellised mullad võivad olla surmava mõjuga (Dominguez 2004). 

Vihmaussidele sobilik pH sõltub eeskätt nende liigile omasest tundlikkusest ja komposti 

füüsikalis-keemilistest omadustest (Ali et al. 2015). 

Vihmaussidel puuduvad spetsiaalsed hingamisorganid. Nad omastavad hapnikku ja eritavad 

süsihappegaasi läbi naha difusiooni teel. Kuid vihmaussid on väga tundlikud mulla 

õhustatuse suhtes ja nende hingamis võimekus on erakordselt madal, kui hapniku 

kontsentratsioon on 55-65% (Dominguez 2004). 

C:N suhe mängib kriitilist rolli raku sünteesil, kasvul ja vihmausside ainevahetuses. 

Vihmaussidele sobivas  komposti segus on C: N suhe väiksem kui 20 (Senesi 1989, Edwards, 

Bohlen 1996).  

Vihmaussid on eriti tundlikud ammoniaagi suhtes ning nad ei ole suutelised elama 

ammoniaagirikastes jäätmetes. Nad surevad ka siis, kui orgaanilised jäätmed sisaldavad 

suures koguses anorgaanilisi soolasid. Vihmaussidele sobiv keskkond võib sisaldada 

ammoniaaki alla viie milligrammi grammi kohta ja anorgaanilisi soolasid alla 0,5 %  

((Edwards 1988; Dominguez 2004). 

27–53 vihmaussi 1 kilogrammi sööda segu kohta ja 4–8 vihmaussi 1 grammi sööda segu 

kohta on optimaalne vihmausside populatsiooni tihedus, et vermikompostisüsteem toimiks 

efektiivselt. Kui vihmausside populatsiooni tihedus on kõrgem, siis vihmausside areng on 

aeglasem. Samas suurima kaaluga vihmausse leidus kompostides, kus oli populatsiooni 

tihedus madalam (Garg et al. 2008). 
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1.5 Efektiivsete mikroorganismide lahus (EM) 

 

Efektiivsete mikroorganismide tehnoloogia arendas välja professor Dr Teruo Higa 1970. 

aastatel Jaapani Okinawas Ryukyuse ülikoolis. Põhimõtteliselt töötati see mikrobioloogiline 

lahendus välja looduslike või mahepõllumajandus süsteemide jaoks, kuid edasiste 

uuringutega on efektiivsete mikroorganismide kasutamist laiendatud, et lahendada 

mõningaid keskkonnaküsimusi, mille kaudu see hõlbustab enamiku jäätmete taaskasutamist. 

Esimesed lahused sisaldasid üle 80 liigi 10 perekonnast, mis oli isoleeritud Okinawast ja 

muudest piirkondadest Jaapanis. Aja jooksul uuendati tehnoloogiat ning kasutati neli olulist 

varem mainitud liiki: piimhappebaktereid, fotosünteetilisi baktereid, kiirikbaktereid  ja 

pärmseeni (Sangakkara 2002).  

Fotosünteetilised bakterid (fototroofsed bakterid) on isemajandavad mikroorganismid.  

Need bakterid sünteesivad aminohappeid, nukleiinhappeid, bioaktiivseid aineid ja  suhkruid, 

juure eritisi, orgaanilist ainet (süsinikku) kasutades päikesevalgust ja maa soojusenergiat 

energiaallikana. Fotosünteetiliste bakterite esinemine mullas soosib ka teiste 

mikroorganismide arvu kasvu (Aníbal et al. 2006). 

Piimhappebakterid toodavad suhkrutest piimhapet, mis on ise tugev sterilisaator. Piimhape 

pärsib kahjulike mikroorganismide arengut ja suurendab orgaanilise aine kiiret lagunemist. 

Enamgi veel, piimhappebakterid suurendavad orgaanilise aine, nagu ligniin ja tselluloos, 

lagunemist ja kääritavad neid materjale, mille lagunemine tavaliselt võtab palju aega. 

Pärmseened toodavad hormoone ja ensüüme, mis soodustavad aktiivset rakkude ja juurte 

jagunemist taimedel. Pärmseente sekretsioonid on kasulikud piimhappebakteritele ja 

kiirikbaktereid  (Aníbal et al. 2006). 

Kiirikbaktereid  toodavad antimikroobseid aineid aminohapetest. Need ained suruvad maha 

kahjulikud seened ja bakterid. Nii kiirikbakterid kui ka fotosünteesibakterid aitavad 

parandada mulla kvaliteeti, kuna suurendavad mulla antimikroobset aktiivsust. 

Fermenteerivad seened: näiteks Aspergillus ja Penicillium lagundavad orgaanilisi aineid 

kiiresti, et toota  alkoholi, estreid ja antimikroobseid  aineid (Aníbal et al. 2006). 

Efektiivsete mikroorganismide tehnoloogia on ohutu, efektiivne ja keskkonnasõbralik ning 

on kättesaadav nii arenenud kui ka arenguriikide põllumajandustootjatele (Sangakkara 

2002). 
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Kui kasutada efektiivseid mikroorganisme vermikompostimisel, siis koostöös E. fetida 

vihmaussidega valmib vermikompost kiiremini ja vabaneb rohkem fosforit mulda 

(Mupambwa et al. 2015). 

 

 

1.6 Biosüsi 

 

Biosüsi on keskkonnasõbralik, taastuv ja odav vermikomposti lisand, mille tõttu on ta 

viimastel aastatel äratanud huvi. Biosüsi tekib termilise lagunemise tagajärjel orgaanilisest 

ainest õhuvaeses keskkonnas, mida kasutatakse mulla omaduste parandajana (Lehmann, 

Joseph 2009). Biosütt on laialdaselt uuritud mullaomaduste parandajana ja ta on eriti kasulik 

mulla süsiniku sisalduse suurendamiseks (Lehmann, Joseph 2009; Laird et al. 2009). Biosüsi 

mõjub hästi mulla mikroorganismide dünaamikale (Liang et al. 2010).  

Erinevad biosöe liigid sisaldavad makro- ja mikrotoitaineid ning seetõttu võivad need olla 

väärtuslikud toitainete allikad mulla mikroorganismidele ja mulla makrofaunale nagu 

näiteks vihmaussidele (Lehmann et al. 2011). Kuid sõltuvalt biomassi lähteainest-  ja 

pürolüüsiparameetritest, võib biosüsi sisaldada ka mürgiseid ühendeid nagu näiteks furaane, 

dioksiine, raskmetalle, polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke ja polüklooritud bifenoole 

(Schmidt 2012).Biosüsi on kõrge poorsuse, laiahaardelise mikrostruktuuri ning efektiivse 

veemahutavusega (Johannes, Joseph 2015).  

Eisenia fetida kasvamine ja paljunemine kiirenes laboratoorsel vermikompostimisel kui 

reoveesetetest ja nisujääkidest koosnevasse substraati lisati biosütt. Pärast 4 nädalat 

vermikompostimist suurenes kompostis, kus kasutati biosütt, vihmausside kookonite arv. 

Samuti oli juveniilses staadiumis vihmausside arv suurem, kui vermikompostimisel, kus ei 

kasutatud biosütt. Vermikompostimine, lisades biosütt reoveesetete ja nisujääkide segusse, 

suurendab vihmausside paljunemisvõimet ja võimaldab seega reoveesetete kiiret ja 

tõhusamat konversiooni vermikompostiks (Malińska et al. 2016). 
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1.7 Bokashi 

 

Bokashi tehnoloogia on välja töötatud Jaapanis ja esialgselt oli bokashi segu valmistatud 

riisikliidest, rapsiseemnejahust, riisikoorest, suhkruroo melassist, millele lisati juurde 

efektiivseid mikroorganisme. Seega, bokashi tehnoloogia juures orgaaniline aine 

fermenteeritakse, efektiivsete  mikroorganismide abil (Kujima 2000). Kui bokashi 

tehnoloogiat rakendatakse kliidel, nimetatakse saadud segu bokashi kliideks, mis tähendab, 

et kliid on fermenteeritud efektiivsete mikroorganismide abil. Bokashi kliisid kasutatakse  

laialdaselt, et tõsta  mulla orgaanilise aine sisaldust ja suurendada põllukultuuride kasvu ning 

saagikust.  Bokashi tehnoloogiat saab rakendada väga erinevate orgaaniliste materjalidega, 

kasutuseks sobivad enamik põllumajanduslikke kõrvalsaadusi. Bokashi kliide kasulikku 

mõju põllumajandusele on kirjeldatud erinevates olukordades (Jaramillo-López 2015). 

On kaks erinevat tüüpi bokashi tehnoloogiat. Üks on aeroobne bokashi tehnoloogia, kus  

kõrgel temperatuuril kääritamine toimub koos õhu juurdepääsuga. Teine on anaeroobne 

bokashi tehnoloogia, kus ainest on kääritatud madalal temperatuuril suletud pakendites 

(Wakui 2009). 

Lisaks toitainete allikale, toob bokashi mulda kasulikke mikroorganisme, kes käivitavad 

olemasolevas biomassis fermentatsiooniprotsessi, luues soodsad tingimused mullas esineva 

kasuliku mikrofloora kiireks paljunemiseks ja tulemuslikkuse saavutamiseks. Nende hulka 

kuuluvad seened, bakterid, aktinomütseedid, mükoriisa seened ja orgaanilise lämmastiku 

sidujad. Nad on osa kompleksprotsessist ja parandavad mulla keemilisi, füüsikalisi ja 

bioloogilisi omadusi ning aitavad kaasa taimede toitumisele ja tervisele. Nendel põhjustel 

on bokashi tehnoloogiat kasutanud tavatootjad, mahetootjad ja põllumajandustootjad, kes 

soovivad minna üle tavatootmiselt mahetootmisele (Siqueira & Siqueira 2013). 

 

 

1.8 Vermikompostimisel kasutatavad tehnoloogiad 

  

Vertikaal ehk nö. korrus komposteerimise puhul kasutatakse erinevast materjalist (puit, 

plastik, vineer, betoon, klaaskiud, tellised) kaste või mahuteid, mille põhja paigutatakse 

komposteeritav materjal, peale lisatakse vihmaussid ning õhukeste kihtidena lisatakse 

toidusegu ehk komposteeritavat materjali pidevalt juurde (Sherman, 2018). 
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Tavatingimustes tähendab aunkomposteerimine (horisontaalne komposteerimine) 

komposteeritava materjali paigutamist pikkadesse aunadesse tugevale pinnale, mida 

segatakse ja pööratakse regulaarselt. Pööramise käigus segatakse kompostimismaterjali 

pidevalt ja selle tagajärjel suureneb orgaanilise aine passiivne õhustatus. Tüüpiliselt on vaalu 

kõrgus tihedate materjalide (näiteks sõnnik) komposteerimisel 90 cm ja võib ulatuda kuni 

360 cm kõrguseks kergete materjalide (näiteks lehed) komposteerimisel. Vaalu laius on 300-

600 cm. Auna segamiseks kasutatavad tehnilised seadmed määravad ära vaalu suuruse, kuju 

ja vahekauguse (Rynk et al. 1992, Misra et al. 2003). 

Vaalus kompostmaterjali õhutamine toimub peamiselt loodusliku või passiivse õhu 

liikumise kaudu (konvektsioon ja gaasiline difusioon).  Õhuvahetuse kiirus sõltub vaalu 

poorsusest. Seetõttu määrab tõhusalt õhutatava vaalu suuruse selle poorsus. Vaal, milles  

komposteeruvad lehed, võib olla palju suurem, kui niisket sõnnikut sisaldav vaal. Kui vaal 

on liiga suur, esineb selle keskuse lähedal anaeroobseid tsoone. Nendest tsoonidest eraldub 

lõhna, kui vaalu on pööratud. Teisest küljest kaotavad väikesed vaalud kiiresti soojust ja ei 

pruugi saavutada piisavalt kõrgeid temperatuure niiskuse aurustamiseks ja patogeenide ning 

umbrohuseemnete hävitamiseks (Rynk et al. 1992, Misra et al. 2003). 

Horisontaalsetes süvistes komposteerimise puhul tehakse pinnasesse auk või kaevis ning 

sinna paigutatakse komposteeritav materjal ning vihmaussid. Õhukeste kihtidena lisatakse 

pidevalt uut materjali ülemistesse kihtidesse juurde. Välitingimustes on see üks lihtsamaid 

viise vermikomposteerida kuna aitab hoida vihmaussidele sobilikku temperatuuri, kuid 

meetod on tundlik tugevatele vihmahoogudele, mis võivad põhjustada kaevikutes üleujutusi 

(Sherman, 2018). On väga oluline meeles pidada, et vermikompostimisüksus peaks olema 

rohkem kui 1 meetri sügavusel ja paiknema varjus. Materjal peab olema niiske, seetõttu on 

kastmine väga oluline (Ansari et al. 2016) 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Katse I, vermikompostimine erinevate lisanditega 

 

Antud uurimistöö koosnes kolmest planeeritud katsest. I katse toimus 2017. aastal, kus 

katsevariantideks olid: 

1. kontroll- orgaaniline baasmaterjal (purustatud õled, aia- ja köögijäätmed, paberhake) 

ja vihmaussid (Eisenia fetida);  

2. efektiivsete mikroorganismide lahus (EM), orgaaniline baasmaterjal ja vihmaussid; 

3. biosüsi, orgaaniline baasmaterjal  ja vihmaussid; 

4. bokashi kliid, orgaaniline baasmaterjal ja vihmaussid. 

Orgaanilist baasmaterjali lisati kõigile variantidele alati sarnase retseptuuri alusel ja see 

moodustas baas toidusegu vihmaussidele. Igal toitmisel oli kõikidesse variantidesse lisatud 

baas toidusegu alati sama keemilise koostisega. Erinevate toitmiskordade baas toidusegud 

varieerusid ning sõltusid ka aastaajast. Erinevates variantides uuriti kolme spetsiifilise 

lisandi mõju vihmausside massile ja kookonite arvule. 

 

Vermikultuuri ettevalmistamine ja vihmausside toitmine 

 

27.02.2017 valmistati ette nõukatse. Selleks loodi mesokosmid plastikämbritesse (maht 20 

l), mille põhja ja külgedele puuriti õhutusaugud. Ettevalmistatud pang paigutati terve 

põhjaga pange (joonis 1) selliselt, et vedelik sai ära voolata vihmausside elukeskkonnast, 

kuid kogunes kõige alumisse pange. Nii välditi liigniiske kasvukeskkonna tekkimist. 

Algsubstraadi moodustas baas toidusegu, millele lisati kindel kogus vihmausse. Vihmaussid 

kaaluti ära, samuti kaaluti ära baastoidusegu ja lõpuks kogu algmaterjal (vihmaussid ja 

orgaanika). Baastoidusegu ühtlustati enne  lisamist, vermikultuuri kogukaal oli kokku 1700 
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grammi. EM lahuse lisamisel jälgiti tootja soovitatud normi: 1l EM/m3 kohta. 

Vermikultuurile lisati lahust 5 ml, nädalase intervalliga. Biosütt lisati igal toitmiskorral 

juurde 10 grammi.  

Bokashi kliide lisamisel jälgiti samuti tootja soovitatud normi, mis oli 1kg/100 kg kohta. 

Lisatavaks koguseks oli 10 grammi, mida anti iga juurdelisatava kihi järel. Bokashi kliisid 

lisati juurde igal nädalal, kui toideti vihmausse. Vajadusel niisutati segu.  

 

 

Joonis 1. I katse mesokosmid. (Foto: L. Tombak) 

 

Katsevariantides elavaid vihmausse toideti vastavalt vajadusele 600-1000 grammi erinevate 

baas toidusegudega, mille komponentideks olid ka toidujäätmed (banaanikoored, erinevate 

juurviljade jäägid), haljastusjäätmed (muruniitmed, sügisesed lehed, aiast pärinevad 

haljastusjäätmed jne.). Pidevalt kontrolliti mesokosmides niiskust ja keskkonda hoiti 

parasniiskena, veega kasteti vastavalt vajadusele. Katse viidi läbi välitingimustes töö 

koostaja poolt kodustes tingimustes kuni vegetatsiooniperioodi lõpuni (maist kuni 

oktoobrini), sealt edasi Mullateaduse õppetooli laboriruumides, Eesti Maaülikoolis. 
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Keemilised analüüsid 

 

Uurimistöö eesmärkide täitmiseks analüüsiti kompostide keemilist koostist, analüüsid tehti 

Eesti Maaülikooli Mullateaduse õppetooli laboris. Mulla orgaanilise süsiniku (Corg) ja 

üldlämmastiku sisaldused määrati CNS elementaaranalüsaatoril (ELEMENTAR, Hanau, 

Germany). Mulla pH määrati 1M KCl lahuses (vahekord 1:2,5). Liikuvad kaalium, fosfor, 

kaltsium, magneesium ja naatriumi sisaldus (mg/100g) määrati Mehlich-3 meetodil, 

mikrolaineplasma aatomemissioonspektromeetriliselt (MP-AES 4100, Agilent, USA).  

 

 

2.2. Katse II, taimkatse 

 

Kiirekasvuliste taimedega (salatkress, Lepidium sativum) testiti kompostide sobilikkust 

taimekasvuks. Selleks alustati 11.12.2017 nõukatsega.  Läbipaistvatesse katsenõudesse 

kaaluti 100% vermikomposti ja sinna peale laotati ühtlaselt  1 g salatkressi seemneid. Iga 

katsevariandi kohta tehti 4 kordust. Salatkressiga tehti nii avatud kui ka suletud nõukatse.  

Suletud nõukatses kasutati 100% vermikomposti, kuna salatkressi seemned reageerivad 

lisaks kompostile ka sellest eralduvatele gaasidele. Suletud katsenõu testiga kasvab 

salatkress hästi ainult väga hea kvaliteediga kompostis (kasutatav substraadina, kompost on 

stabiliseerunud ja küps). 

Töö käigus markeeriti katsenõud (1 kultuur x 4 kordust). Kokku markeeriti 16 katsenõud 

suletud (mahuga 500 ml) ja 16 katsenõud avatud (mahuga 250 ml) nõukatses. Enne 

katsenõude täitmist segati kompost korralikult läbi. Katsenõu täideti 1/3 ulatuses, kuhu 

kaaluti 1 g seemneid, mis laotati ühtlaselt komposti pinnale. Komposti kasteti, veenduti, et 

seemned oleksid ka ämbri servas, et juurte areng oleks paremini jälgitav. Suletud nõukatses 

katsenõud suleti hermeetiliselt. Katse kestis 7 päeva kuni 18.12.2017 (joonis 2). Katse lõpus 

kaaluti salatkressi maapealne biomass.  
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Joonis 2. Salatkressi avatud ja suletud nõukatse. (Foto: L. Tombak) 

 

 

 2.3 Katse III, vihmausside arvukus ja biomass 

 

Antud uurimistöö III katse toimus 2018.-2019. aastal, kestusega 4 kuud. I katse iga 

katsevariandi (kontrollvariant, EM, biosüsi ja bokashi klii) kohta tehti 4 kordust  ja kasutati  

plastikämbreid mahuga 3 liitrit. Plastämbrite kaaned pandi poolavatuna peale, et 

vihmaussidel oleks piisavalt hapnikku ja võimalik väikseim niiskuse kadu. Juveniilseid ja 

täiskasvanuid vihmausse pandi igasse katsevarianti 20 tükki, keskmise massiga 4,12 

grammi. Algmaterjali mass, kuhu vihmaussid lisati, oli 180 grammi, mis võeti starterina 

vermikultuuri katsest, mis viidi läbi varasemalt töö teostaja poolt (Katse I, 

vermikompostimine erinevate lisanditega). EM lahust lisati 10 ml ja  biosütt ning bokashi 

kliisid lisati 50 grammi katsevariantidesse. Katsevariante toideti ja kasteti vastavalt 

vajadusele erinevate biojäätmetega (nt paberhake, õled, kaerakliid). Katse viidi läbi 

laboritingimustes. 

Selgitati välja vihmaussi populatsiooni arvukus (käsitsi lugemisel), eristades kookonid, 

juveniilsed ja suguküpsed vihmaussid (joonis 3). Kookoneid loeti kokku iga katsevariandi 

vermikompostist keskmise massiga 34,23 grammi, mis mahtus metalltopsi (diameetriga 6 
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cm) sisse. Hiljem arvutati kookonite arv ümber 100 grammi vermikomposti kohta. 

Juveniilsete ja täiskasvanud vihmausside hulk ja kogumass leiti kogu plastämbris asuva 

vermikomposti kohta. Populatsiooni arvukuse lugemised teostati 08.01.2019 ja 11.03.2019. 

  

 

Joonis 3. Vihmausside kookonid, juveniilsed ja täiskasvanud vihmaussid. (Fotod: L. 

Tombak) 

 

 

2.4. Statistiline andmetöötlus 

 

Andmed analüüsiti andmetöötlusprogrammiga Statistica 13. Vermikomposti keemiliste 

analüüsi tulemuste joonistel on esitatud iga katsenõu ehk mesokosmi võetud proovi (n=3) 

keskmine, et olla kindel juurde lisatud materjali ühtlikkuses. Katsevariantide mõju 

salatkressi biomassile kasutati ühefaktorilist dispersioonanalüüsi ANOVA ja gruppide 

vahelisi erinevusi testiti post-hoc Fisher testiga.  Katsevariantide mõju vihmausside 

populatsioonile kasutati mitmefaktorilist analüüsi ANOVA ja katsevariantide vahelisi 

erinevusi testiti post-hoc Fisher testiga. Joonistel ühesuguste tähtedega tähistatud väärtused 

ei ole statistiliselt oluliselt erinevad.  
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3. TULEMUSED  

 

3.1. Katse I, vermikompostimine erinevate lisanditega  

 

Liikuva fosfori (40 mg/100g; SD=±37), kaaliumi (3283 mg/100g; SD=±164) ja 

magneesiumi (820 mg/100g; SD=±41)  sisaldus oli suurim biosöega katsevariandi puhul. 

Liikuvat kaltsiumit (2171 mg/100g; SD=±109) ja naatriumit (1664 mg/100g; SD=±83) 

leidus enim bokashi kliidega katsevariandis. Fosforisisaldus (138 mg/100g; SD=±7) oli 

madalaim kontrollvariandis. Kaltsiumit (1201 mg/100g; SD=±60) leidus vähim EM 

katsevariandis (joonis 4). 

 

Joonis 4. Mulla keemiliste ühendite sisaldus sõltuvalt katsevariandist (mg/100g). EM- 

efektiivsete mikroorganismide lahus. Bokashi-bokashi kliidega variant. Vertikaaljooned 

joonise tulpadel näitavad standardviga. 
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Mulla pH jäi erinevate katsevariantide puhul vahemikku 6,58-7,69, olles kõrgeim biosöega 

katsevariandil  (7,69; SD=±0,4) ja madalaim EM katsevariandil (6,58; SD=±0,3; joonis 5). 

 

Joonis 5.  Mulla pH sõltuvalt katsevariandist. EM- efektiivsete mikroorganismide lahus, 

Bokashi-bokashi kliidega variant. Vertikaaljooned joonise tulpadel näitavad standardviga. 

 

Kui vaadelda katsevariantides keemiliste ühendite üldkogust, siis väga kõrge oli kõikides 

katsevariantides kaaliumi sisaldus (võrreldes teiste keemiliste ühendite üldkogusega), olles 

kontrollvariandist kõrgem EM katsevariandis (529 %; SD=±26) ja bokashi 

kliidega  katsevariandis (558 %; SD=±28; joonis 6). 
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Joonis 6. Mulla kaaliumi sisaldus sõltuvalt katsevariandist (%). EM- efektiivsete 

mikroorganismide lahus, Bokashi - bokashi kliidega variant. Vertikaaljooned joonise 

tulpadel näitavad standardviga. 

 

Magneesiumi sisaldus oli kõige madalam kontrollvariandis  (0,15 %; SD=±0,008). 

Fosforisisaldus oli kontrollvariandist kõrgem biosöega katsevariandil (0,16 %; SD=±0,008; 

joonis 7). 
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Joonis 7. Mulla fosfori ja magneesiumi sisaldus sõltuvalt katsevariandist (%). EM- 

efektiivsete mikroorganismide lahus, Bokashi-bokashi kliidega variant. Vertikaaljooned 

joonise tulpadel näitavad standardviga. 

 

Samuti oli kõikides katsevariantides kõrge orgaanilise süsiniku sisaldus. Orgaanilist 

süsinikku leidus kontrollvariandist vähem (39 %; SD=±2) biosöega (28 %; SD=±1,4) ja EM 

(35 %; SD=±1,7) katsevariandis. Kõige vähem sisaldasid katsevariandid üldlämmastikku. 

Üldlämmastiku sisaldus oli madalaim kontrollvariandil (2,4 %; SD=±0,12) ja kõrgeim 

biosöega katsevariandil (3,4 %; SD=±0,17;  joonis 8). 
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Joonis 8. Mulla kaltsiumi, üldlämmastiku ja orgaanilise süsiniku sisaldus sõltuvalt 

katsevariandist (%). EM- efektiivsete mikroorganismide lahus, Bokashi - bokashi kliidega 

variant. Vertikaaljooned joonise tulpadel näitavad standardviga. 

 

 

3.2. Katse II, taimkatse 

 

Suletud katse tulemused näitasid, et salatkressile katsevariantide vermikompost ei sobinud, 

sest seemned ei idanenud ja juuri ei tekkinud. 

Avatud nõukatse tulemused näitasid, et  katsevariant mõjutas oluliselt salatkressi biomassi 

F(3, 12)=64,98, p<0,001. Kõrgeim oli salatkressi biomass katsevariandil, kuhu oli lisatud 

biosütt (6,5 g) ning madalaim oli salatkressi biomass katsevariandil, kuhu oli lisatud bokashi 

kliisid (0,08 g). Statistiliselt olulist mõju erinevust salatkressi biomassile  kontrollvariandil  
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(4,6 g) ja katsevariandil, kuhu oli  lisatud efektiivseid mikroorganisme (5,05 g), ei olnud 

(joonis 9). 

 

 

Joonis 9. Salatkressi biomass sõltuvalt katsevariandist (g). EM- efektiivsete 

mikroorganismide lahus, Bokashi-bokashi kliidega variant. Erinevad tähed tulpade kohal 

märgivad statistiliselt olulist erinevust katsevariantide vahel tasemel p<0,05. 

 

Erinevate mulla keemiliste näitajate poolest sõltus salatkressi biomass fosfori (mg/100 g ja 

%), kaaliumi (mg/100 g ja %),  kaltsiumi (mg/100 g ja %), magneesiumi (mg/100 g ja %),  

naatriumi (mg/100 g) ja süsiniku (%) näitajates ja ei sõltunud lämmastiku (%) näitajatest 

(tabel 1). 
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Tabel 1. Mulla keemilise koostise mõju salatkressi biomassile 

  

Näitaja Regressiooni võrrand r p r-ruut 

P mg/100g y = 2,1128 + 0,0058*x 0,56 0,02 0,31 

K mg/100g y= 2,7117 + 0,0012*x 0,59 0,02 0,35 

Ca mg/100g y= 12,7859 - 0,0056*x -0,83 <0,001 0,69 

Mg mg/100g y = 1,6158 + 0,006*x 0,58 0,02 0,33 

Na   mg/100g y = 7,0271 - 0,0042*x -0,93 <0,001 0,86 

P % y= -6,8797 + 85,9528*x 0,66 0,01 0,44 

K % y= 13,2681 - 0,0201*x -0,7 0,003 0,48 

Ca % y= 9,0016 - 0,733*x -0,93 < 0,001 0,86 

Mg % y= 0,8455 + 12,5733*x 0,58 0,02 0,34 

N % y = -3,3249 + 2,6265*x 0,42 0,11 0,17 

C % y= 15,9225 - 0,3432*x -0,58 0,02 0,34 
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3.3. Katse III, vihmausside arvukus ja biomass 

 

3.2.1. Vihmausside kookonite hulga ajaline muutus 

 

Vihmausside kookoneid leidus esimese mõõtmise käigus kontrollvariandis (mediaan=24,02) 

ja bokashi kliidega rikastatud katsevariandis (mediaan=4,27). Katsevariantides, kus 

vermikompostile oli lisatud EM või biosüsi, vihmausside kookoneid ei leidunud. Enim 

leidus kookoneid kontrollvariandis.  

Mõõtmisel, mis teostati 11.03.2019, leidus vihmausside kookoneid kõikides 

katsevariantides. Enim oli neid biosöega katsevariandis (mediaan=6,03) ja vähim EM  

katsevariandis (mediaan=1,67; joonis 10). 

 

 

Joonis 10. Vihmausside kookonite hulk 100 grammi vermikomposti kohta 08.01.2019 ja 

11.03.19 mõõtmisel (tk/100g). EM- efektiivsete mikroorganismide lahus, Bokashi-bokashi 

kliidega variant. Kruskal-Wallis test (08.01): H (3, N= 15) =13,62 p <0,01,  Kruskal-Wallis 

test (11.03): H (3, N= 15) =3,12 p >0,05. Vertikaaljooned joonise tulpadel näitavad 

miinimum ja maksimum väärtust. 
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3.2.2. Juveniilsete  vihmausside hulga ja massi ajaline muutus 

 

Juveniilsete vihmausside hulk oli võrreldes kontrollvariandiga kõikides katsevariantides 

08.01 mõõtmisel kõrgem ja 11.03 mõõtmisel madalam. Kõrgeim oli juveniilsete 

vihmausside hulk 08.01 mõõtmisel EM (61,75 tk) ja biosöega katsevariandis (38,5 tk). Aja 

mõju oli statistiliselt oluline juveniilsete vihmausside hulgale. F(1, 22)=4,29, p<0,05. Kahe 

kuu möödumisel pärast esimest mõõtmist oli juveniilsete vihmausside hulk suurim 

kontrollvariandis (73,5 tk; joonis 11). 

 

 

Joonis 11. Juveniilsete vihmausside hulk 08.01 ja 11.03. sõltuvalt katsevariandist (tk). EM- 

efektiivsete mikroorganismide lahus, Bokashi-bokashi kliidega variant. Erinevad tähed 

tulpade kohal märgivad statistiliselt olulist erinevust katsevariantide vahel tasemel p<0,05. 

Vertikaaljooned joonise tulpadel näitavad standardviga. 
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Juveniilses staadiumis vihmausside kogumass oli 08.01. mõõtmisel kontrollvariandist  (0,78 

g) kõrgem EM (13,04 g) ja biosöega katsevariandis (6,15 g). Statistiliselt olulist erinevust 

kontrollvariandi ja bokashi kliidega rikastatud katsevariandi  (2,83 g) vahel polnud. 

11.03 teostatud mõõtmise juures oli EM katsevariandis  (11,42 g) juveniilsete vihmausside 

kogumass kõrgem kui kontrollvariandis (5,08 g). Bokashi kliidega rikastatud (2,67 g) ja 

biosöega katsevariandid  (5,12 g) ei erinenud statistiliselt oluliselt kontrollvariandist (joonis 

12). 

 

 

Joonis 12. Juveniilsete vihmausside kogumass 08.01 ja 11.03. sõltuvalt katsevariandist (g). 

EM- efektiivsete mikroorganismide lahus, Bokashi - bokashi kliidega variant. Erinevad 

tähed tulpade kohal märgivad statistiliselt olulist erinevust katsevariantide vahel tasemel 

p<0,05. Vertikaaljooned joonise tulpadel näitavad standardviga. 
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Juveniilse vihmaussi mass oli kõrgeim  (0,31 g) 08.01 mõõtmisel ja madalaim  (0,07 g) 11.03 

mõõtmisel kontrollvariandis (joonis 13). 

 

 

Joonis 13. Juveniilse vihmaussi mass 08.01 ja 11.03 sõltuvalt katsevariandist (g). EM- 

efektiivsete mikroorganismide lahus, Bokashi-bokashi kliidega variant. Erinevad tähed 

tulpade kohal märgivad statistiliselt olulist erinevust katsevariantide vahel tasemel p<0,05. 

Vertikaaljooned joonise tulpadel näitavad standardviga. 

 

3.2.3. Täiskasvanud  vihmausside hulga ja massi ajaline muutus 

 

Täiskasvanud vihmausside hulk oli võrreldes kontrollvariandiga  (19,75 tk) 08.01 mõõtmisel 

madalam EM  (3,75 tk) ja biosöega katsevariandis (0,5 tk). Bokashi kliidega rikastatud 

katsevariandi  (17,67 tk) ja kontrollvariandi vahel statistiline erinevus puudus.  
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11.03 mõõtmisel oli täiskasvanud vihmausside hulk suurem EM katsevariandis  (31,5 tk) ja 

väiksem bokashi kliidega rikastatud katsevariandis (9 tk) võrreldes kontrollvariandiga 

(17,75 tk). Biosöega katsevariandi  (21 tk) ja kontrollvariandi vahel statistililine erinevus 

puudus (joonis 14). 

 

 

Joonis 14. Täiskasvanud vihmausside hulk 08.01 ja 11.03. sõltuvalt katsevariandist (tk). 

EM- efektiivsete mikroorganismide lahus, Bokashi-bokashi kliidega variant. Erinevad tähed 

tulpade kohal märgivad statistiliselt olulist erinevust katsevariantide vahel tasemel p<0,05. 

Vertikaaljooned joonise tulpadel näitavad standardviga. 

 

Täiskasvanud vihmausside kogumass oli 08.01 mõõtmisel madalam EM  (1,81 g) ja 

biosöega katsevariandis  (0,15 g) võrreldes kontrollvariandiga  (11,15 g). Bokashi kliidega 

rikastatud katsevariandi  (7,32 g) ja kontrollvariandi vahel statistiline erinevus puudus.  
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Täiskasvanud vihmausside kogumass oli 11.03 mõõtmisel madalam bokashi kliidega 

rikastatud katsevariandis  (3,41 g) võrreldes kontrollvariandiga  (8,25 g). Efektiivsete 

mikroorganismide (11,01 g) ja biosöega katsevariantides (8,11 g) võrreldes 

kontrollvariandiga statistiline erinevus puudus (joonis 15). 

 

Joonis 15. Täiskasvanud vihmausside kogumass 08.01 ja 11.03. sõltuvalt katsevariandist 

(g). EM- efektiivsete mikroorganismide lahus, Bokashi-bokashi kliidega variant. Erinevad 

tähed tulpade kohal märgivad statistiliselt olulist erinevust katsevariantide vahel tasemel 

p<0,05. Vertikaaljooned joonise tulpadel näitavad standardviga. 

 

Täiskasvanud vihmaussi mass 08.01 mõõtmisel oli kontrollvariandist  (0,56 g) madalam 

biosöega (0,07 g) ja bokashi kliidega rikastatud katsevariandis  (0,41 g). EM katsevariandi  

(0,49 g) ja kontrollvariandi vahel statistiline erinevus puudus.  
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Täiskasvanud vihmaussi mass 11.03 mõõtmisel oli võrreldes kontrollvariandiga  (0,46 g) 

madalam EM katsevariandis  (0,35 g). Statistiline erinevus kontrollvariandi ja biosöega  

(0,38 g) ning bokashi kliidega rikastatud katsevariandi  (0,36 g) vahel puudus (joonis 16). 

 

 

Joonis 16. Täiskasvanud vihmaussi mass 08.01 ja 11.03. sõltuvalt katsevariandist (g). EM- 

efektiivsete mikroorganismide lahus, Bokashi-bokashi kliidega variant. Erinevad tähed 

tulpade kohal märgivad statistiliselt olulist erinevust katsevariantide vahel tasemel p<0,05. 

Vertikaaljooned joonise tulpadel näitavad standardviga. 
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3.2.4. Kahe kuu vihmausside (juveniilsete ja täiskasvanute) juurdekasv  

 

Kahe kuu vihmausside (juveniilsete ja täiskasvanute) juurdekasv kogumassina oli 08.01 

mõõtmisel võrreldes kontrollvariandiga  (7,83 g) madalam biosöega katsevariandis  (2,19 

g). EM  (10,7 g) ja bokashi kliidega rikastatud katsevariantide  (6,02 g) ning kontrollvariandi 

vahel statistiline erinevus puudus. 

11.03 mõõtmisel oli kahe kuu vihmausside juurdekasv kogumassina madalam bokashi 

kliidega rikastatud katsevariandis  (-4,07 g) ja kõrgem EM  (7,58 g) ja biosöega 

katsevariandis  (6,94 g) võrreldes kontrollvariandiga  (1,41 g; joonis 17). 

 

Joonis 17. Kahe kuu vihmausside juurdekasv 08.01 ja 11.03 sõltuvalt katsevariandist (g). 

EM- efektiivsete mikroorganismide lahus, Bokashi-bokashi kliidega variant. Erinevad tähed 

tulpade kohal märgivad statistiliselt olulist erinevust katsevariantide vahel tasemel p<0,05. 

Vertikaaljooned joonise tulpadel näitavad standardviga. 
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3.2.5. Vihmausside hulga ja massi ajaline muutus 

 

Vihmausside koguhulk 08.01 mõõtmisel oli kõrgem võrreldes kontrollvariandiga  (22,5 tk) 

EM katsevariandis (65,5 tk). Statistiline erinevus kontrollvariandi ja bokashi kliidega 

rikastatud katsevariandi (29,67 tk) ning biosöega katsevariandi  (39 tk) vahel puudus. 

11.03 mõõtmisel oli vihmausside koguhulk võrreldes kontrollvariandiga  (91,25 tk) 

madalam biosöega (63,5 tk) ja bokashi kliidega rikastatud katsevariandis (23,67 tk). EM 

katsevariandi (72 tk) ja  kontrollvariandi vahel statistiline erinevus puudus (joonis 18). 

 

Joonis 18. Vihmausside koguhulk 08.01 ja 11.03 sõltuvalt katsevariandist (tk). EM- 

efektiivsete mikroorganismide lahus, Bokashi-bokashi kliidega variant. Erinevad tähed 

tulpade kohal märgivad statistiliselt olulist erinevust katsevariantide vahel tasemel p<0,05. 

Vertikaaljooned joonise tulpadel näitavad standardviga. 
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Vihmausside kogumass 08.01 mõõtmisel oli võrreldes kontrollvariandiga  (11,92 g) 

madalam biosöega katsevariandis  (6,29 g). EM (14,84 g) ja bokashi kliidega rikastatud 

katsevariandi  (10,15 g) ning kontrollvariandi vahel statistiline erinevus puudus.  

11.03 mõõtmisel vihmausside kogumass oli madalam bokashi kliidega rikastatud 

katsevariandis (6,08 g) ja kõrgem EM katsevariandis (22,42 g) võrreldes kontrollvariandiga 

(13,33 g). Biosöega katsevariandi (13,23 g) ja kontrollvariandi vahel statistiline erinevus 

puudus (joonis 19). 

 

 

Joonis 19. Vihmausside kogumass 08.01 ja 11.03 sõltuvalt katsevariandist (g). EM- 

efektiivsete mikroorganismide lahus, Bokashi-bokashi kliidega variant. Erinevad tähed 

tulpade kohal märgivad statistiliselt olulist erinevust töötlusgruppide vahel tasemel p<0,05. 

Vertikaaljooned joonise tulpadel näitavad standardviga. 
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4. ARUTELU  

 

Vihmaussidele sobivas  kompostis on C:N suhe väiksem kui 20 (Edwards, Bohlen 1996, 

Senesi 1989). Vermikompostimise katses, milles kasutati erinevaid lisandeid, näitasid 

komposti keemilised analüüsid, et kõikides katsevariantides oli C:N suhe väiksem kui 20. 

C:N suhe oli väikseim biosöega katsevariandis, olles kaks korda väiksem kui 

kontrollvariandis (8 versus 16). Ansari (2012) tulemustest selgus, et kvaliteetses 

vermikompostis on C:N suhe 8,8 ja pH 6,12. pH jäi kõikide katsevariantide puhul vahemikku 

6,58-7,69, mis on kõrgem, kui Ansari (2012) tulemused. 

Kui kasutada efektiivseid mikroorganisme vermikompostimisel, siis koostöös E. fetida 

vabaneb rohkem fosforit mulda (Mupambwa et al. 2015). Statistiliselt oluline erinevus EM 

katsevariandi ja kontrollvariandi vahel puudus. Hoopiski biosöega katsevariandis oli liikuva 

fosfori sisaldus suurem. Vermikompostimise katse tõestas, et efektiivsete mikroorganismide 

kasutamine vermikompostimisel ei mõjuta olulisel määral liikuva fosfori teket mullas, kuid 

biosöe lisandi kasutamine on  fosfori sisalduse suurendamisel efektiivne. 

Biosüsi on on kasulik mulla süsiniku sisalduse suurendamiseks (Lehmann, Joseph 2009; 

Laird et al. 2009). Vermikompostimise katsetulemused näitasid, et biosöega katsevariandis 

oli orgaanilise süsiniku sisaldus madalam võrreldes teiste katsevariantidega, seega siinkohal 

ei olnud biosüsi parim valik mulla süsinikusisalduse suurendamiseks. Veelgi, ka efektiivsete 

mikroorganismide ja bokashi kliide lisamine vermikomposti ei suurendanud 

süsinikusisaldust.  

II katse suletud nõukatse tulemused näitasid, et salatkressile katsevariantide vermikompost 

ei osutunud sobilikuks kasvusubstraadiks, sest mitte üheski katsenõus seemned ei idanenud 

ja juuri ei tekkinud. Järelikult ei olnud vermikompost veel stabiliseerunud ja küps ning seda 

ei tohiks kasutada  kasvusubstraadina, kui siis ainult segatuna näiteks kasvuturbaga. 

 Biosöe lisand vermikompostis mõjus positiivselt taimede kasvule taimkatses, sest 

salatkressi saagikus oli biosöega katsevariandi puhul kõrgem, mille põhjuseks võib olla, et 
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biosüsi on kõrge poorsuse, laiahaardelise mikrostruktuuri ning efektiivse veemahutavusega 

(Johannes, Joseph 2015). Biosöega katsevariandil oli kõrgem liikuva fosfori, kaaliumi ja 

magneesiumi ning üldlämmastiku sisaldus võrreldes teiste katsevariantidega, mis on taimede 

kasvuks olulised toiteelemendid. Samas salatkressi biomassile lämmastikusisaldus 

statistiliselt olulist mõju ei avaldanud. Bokashi kliidega katsevariandi puhul võis taimekasvu 

pärssivaks teguriks olla kõrge naatriumisisaldus. Samuti eeldab bokashi kasutamise 

tehnoloogia anaeroobset kääritamist. Seega, sobib bokashi kliide kasutamine juhul kui 

kasutatakse  vermikompostimisel eelkääritatud materjali baastoidu segus.  

Taimkatsetest, mille käigus uuriti vermikomposti mõju hübriidpetuuniale leiti, et positiivselt 

oli mõjutatud nii taimede lehtede kui ka võrsete kasv. Positiivne tulemus saadi juba juhul 

kui turbale lisati 20 või 40% vermikomposti (Chamani et al. 2008). Samast taimkatsest leiti, 

et juba 60% vermikomposti lisamine kasvusubstraadile (sfagnumi turvast) mõjus taimede 

kasvule juba pärssivalt ning samast variandist saadi madalaim hübriidpetuunia biomass. Ka 

moodustus rohkem õisi nende variantides, kuhu lisati väiksemad kogused vermikomposti. 

Heina (2014) poolt läbiviidud katsest laikelluka (Platycodon grandiflorus) näitas, et juba 

väikesed kogused vermikomposti kasvusubstraadi koostises andsid positiivseid tulemusi 

taimede kasvus. Küll aga näitas sama katse (Heina 2014), et 100% -lise vermikomposti 

kasutamisel on taimede kasv pärsitud, millest võib teha järelduse, et tegu on toiteelementide 

rohke materjaliga, mida tuleb kindlasti lahjendada. Positiivset tulemust vermikomposti 

lisamisel kasvusubstraadile täheldas ka Olle (2018) taimkatsel salatkressiga (Lepidium 

sativum). Katse näitas, et juba 25% vermikomposti lisamine andis häid tulemusi nii 

idanemisel, taimede kasvus kui ka toitelementidega varustamisel.  

Vihmausside arvukuse ja biomassi katsesse (ehk III katsesse) olid valitud nii juveniilses 

staadiumis kui ka täiskasvanud vihmaussid. Tulemustest lähtuvalt on näha, et efektiivsete 

mikroorganismide ja biosöe lisamine katsevariantidesse kiirendasid vihmausside 

paljunemist.  08.01.19. mõõtmise käigus olid kookonitest välja koorunud juba vihmaussid, 

sest III katse algusest oli möödas 2 kuud ning vihmausside suguküpsus saabub 21-30 

päevaga ja vihmausside elutsükkel (värskelt koorunud kookonist kuni uue generatsiooni 

kookonite eraldumiseni) on 45 kuni 51 päeva (Dominguez 2004;   Monroy et al. 2006; Singh 

et al. 2014). Ka Malińska et al. (2016) katsest selgus, et biosüsi kiirendas Eisenia fetida 

kasvamist ja paljunemist laboratoorsel vermikompostimisel. Katse käigus pärast 4 nädalat 

vermikompostimist suurenes kompostis, kus kasutati biosütt, vihmausside kookonite arv.   
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Juveniilsete vihmausside koguhulk näitas, et kaks kuud pärast III katse algust oli juveniilses 

staadiumis vihmausse enim efektiivsete mikroorganismide ja biosöega katsevariandis, mis 

viitab taaskord sellele, et need lisandid kiirendasid vihmausside paljunemist. Malińska et al. 

(2016) katse näitas, et juveliinses staadiumis vihmausside arv oli suurem, kui 

vermikompostimisel, kus ei kasutatud biosütt. 

Maksimaalne vihmausside kogumass saavutatakse vermikompostis 5-8 nädalal alates katse 

algusest (Malińska et al. 2016, Gupta, Garg, 2008). Antud töö puhul täheldati sama bokashi 

kliidega rikastatud katsevariandi juures, kuid teistes variantides mitte. Seega III katse näitas, 

et vihmausside kogumass võib suureneda ka peale 8 nädalat, kui neil on eluks vajalikud 

tingimused täidetud. Bokashi kliidega rikastatud katsevariandi puhul oli vihmausside arengu 

pärssivaks teguriks kõrge naatriumisisaldus, sest vihmaussidele sobiv keskkond võib 

sisaldada anorgaanilisi soolasid alla 0,5 % (Edwards 1988; Dominguez 2004), kuid bokashi 

kliidega rikastatud katsevariandi puhul oli antud näitaja 1,7 % . 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö eesmärkideks oli selgitada välja, kuidas bioloogilised ja orgaanilised 

lisandid mõjutavad vermikompostimise kvaliteeti. Samuti selgitada välja, kas ja kuidas on 

mõjutatud vihmausside populatsiooni kasv erinevates katsevariantides, millel on erinev 

keemiline koostis. Selgitada välja, milline on vermikomposti kvaliteet lähtuvalt erinevate 

tugiainete ja lahuste kasutamisel.  

Antud uurimistöös püstitati järgmised hüpoteesid: 

● Efektiivsete mikroorganismide lahuse, bokashi kliide lisamine vermikompostimisele 

muudab vermikompostimise kvaliteeti ja tagab vihmaussidele viljakamad 

kasvutingimused. 

● Biosöe lisamine vermikompostimisele tõstab toiteelementide sisaldust 

vermikompostis ja tõstab vihmausside viljakust. 

Magistritöö olulisemad  tulemused olid järgmised: 

● Kõikides katsevariandites oli C:N suhe kitsam kui 20, mis on vihmaussidele 

sobilikuks elukeskkonnaks. 

● Kõikides katsevariantides jäi pH vahemikku 6,58-7,69, mis on vihmaussidele 

sobilikuks elukeskkonnaks. 

● Bokashi kliidega rikastatud katsevariandis oli naatriumi sisaldus 1,7 %, kuid 

vihmaussid taluvad naatriumisisaldust kuni 0,5%. 

● Biosöe lisand vermikompostis mõjus positiivselt taimkatse puhul, sest salatkressi 

saagikus oli biosöega katsevariandi puhul kõrgem. 

● Bokashi lisand vermikompostis mõjutas negatiivselt taimede kasvu, sest salatkressi 

saagikus oli madal. Tuginedes vermikomposti keemilistele näitajatele, võib 

tulemuste põhjal öelda, et põhjuseks võis olla kõrge naatriumisisaldus. 
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● Efektiivsete mikroorganismide lahuse ja biosöe lisamine katsevariantidesse 

kiirendasid vihmausside paljunemist, sest 08.01.19. mõõtmise käigus oli juveniilses 

staadiumis vihmausse nendes  katsevariantides  rohkem. 

Lähtuvalt eelnevast, võib öelda, et hüpoteesid leidsid osaliselt kinnitust. Efektiivsete 

mikroorganismide lahuse lisamine vermikompostimisele muudab vermikompostimise 

kvaliteeti ja tagab vihmaussidele viljakamad kasvutingimused. Biosöe lisamine 

vermikompostimisele tõstab toiteelementide sisaldust vermikompostis ja tõstab vihmausside 

viljakust. Bokashi kliide lisamine vermikompostimisele ei taga vihmaussidele viljakamaid 

kasvutingimusi, sest bokashi kliidega rikastatud katsevariandis oli vihmausside arvukus 

kõige madalam. Kuna bokashi kasutamise tehnoloogia eeldab anaeroobseid tingimusi 

kääritamisel, sobib vermikompostimisel eelkääritatud materjali kasutamine baastoidu segus.  

Käesoleva uurimistöö andmed sobivad kasutamiseks nii suurtootmises kui ka koduses 

väikemajapidamises vermikompostimiseks ja selle efektiivsemaks muutmisel kasutades 

vermikompostimise lisandina biosütt või efektiivseid mikroorganisme.  
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