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Viljakad põllumullad on oluline ressurss, mille jätkusuutlik majandamine väärib pingutamist. 

Kompostväetiste kasutamine avaldab positiivset mõju mullaviljakusele, samuti on täheldatud 

mikroorganismide tegevuse aktiviseerumist ja süsinikuvaru säilimist mullas. Biolagunevatest 

jäätmetest tootena sertifitseeritud komposti jõudmine turule aitab kindlasti kaasa mulla kvaliteedi 

paranemisele. Sõelumine aitab parandada komposti turuväärtust. Mida peenema avaga sõeladega 

komposti sõeluda, seda ühtlasem ta on. Aga kui lihtne sõeluda on ning millises fraktsioonis on kõige 

rohkem taimetoitaineid või võõriseid? Töö eesmärk on välja uurida kui hästi on erineval viisil 

kuivatatud kompsotid sõelutavad ning kuidas jaotuvad taimetoitained fraktsioonide kaupa. 

Loodushoiu aspektist on oluline teada ka seda, millises fraktsioonis peituvad võõrised. Töö aluseks on 

võetud Lopez jt 2002. aasta uurimustöö Compost properties related to particle size. Töös võrreldi 

kolme tootja komposti, mida kuivatati kolme erineva niiskusastmeni. Taimele omastatav P, K, Ca ja 

Mg määrati Egner-Riehm-Domingo meetodil. Nüld ja Cüld sisaldused määrati Dumas 

kuivpõletusmeetodil CNS elementanalüsaatoriga (Elementar, Germany). Töö tulemusena võib väita, 

et erinevad kuivatusrežiimid ei muuda toitainete kontsentratsiooni fraktsioonide kaupa, kuid 

kuivatamine parandab sõelumise tulemust. 

Märksõnad: Kompost, fraktsioon, toitainete sisaldus 
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Importance of fertile soils cannot be underestimated, as it is primary resource for food 

production. Therefore, the distribution of fertile arable soils needs to be preserved, especially 

the status of organic matter in soils. The use of organic fertilizers like compost has been shown 

to have a positive effect on soil fertility, as well as the activation of microorganisms and the 

preservation of carbon stocks in the soil. The arrival on the market of certified compost from 

biodegradable waste will certainly help to improve soil quality. Screening helps to improve the 

market value of compost. The finer the sieve, the better the compost is marketable. But how it 

is to sieve, and which fraction has the most plant nutrients or impurities? The aim of the study 

is to find out how well the compost is screenable and how plant nutrients are distributed by 

fractions. From the point of view of nature conservation, it is also important to know which 

faction the impurities are in. The work follows the scientific methods adopted from Lopez et 

al. (2002) research “Compost properties related to particle size”. Three different certified 

composts were used for current study, the composts were subjected to different drying ranges 

and in total three drying options were used. Accordingly, to the fractions the impurities were 

hand selected and evaluated.  P, K, Ca and Mg available forms for plants were determined by 

the Egner-Riehm-Domingo method. Total carbon and nitrogen contents were determined 

accordingly to the Dumas methods by the dry firing method with a CNS elemental analyser 

(Elementar, Germany). As a result of the work, it can be stated that different drying regimes do 

not change the nutrient concentration in the fractions but drying improves the screening result. 

Keywords: Compost, Sieving, Nutrition Value. 
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SISSEJUHATUS 

 

Üha enam pälvivad maailmas tähelepanu tehnoloogiad, mille abil on võimalik vähendada 

kasvuhoonegaase ja suunduda süsinikneutraalsele tootmisele võimalikult lähemale, seda ka 

põllumajanduses. Põllumajandustootmine põhineb süsinikuringel. Süsinikuringe on atmosfääris 

paikneva CO2 sidumine läbi fotosünteesi taimedesse, taimed on omakorda mulla orgaanilise 

ainega rikastajad. Samas võib muld ebaõigel kohtlemisel vastupidi käituda ja atmosfääri CO2 

eritada, sest toimub mineralisatsioon ja orgaanilise aine lagunemise lõpp produkt on CO2 (Lal 

2004). Et tootmist suurendada, kasutatakse mitmesuguseid väetisi.  

Sünteetiliste mineraalsete väetiste eeliseks on ühtlane koostis ja võimalus täpselt doseerida 

väetist nii palju kui taim tarbib. Miinuseks aga töötlemisvajadused: kaevandamine, 

rafineerimine ja töötlemine, mis oma olemuselt on väga energiamahukad tööosad. Hea 

alternatiiv on siin orgaanilised väetised, sõnnik, läga, kompost, käärimisjääk jms. Eestis on laialt 

levinud põldude väetamine loomakasvatusest pärineva sõnnikuga otse või kompostituna, kuid 

head väetist võib valmistada ka orgaaniliste jäätmete kompostimise teel. Orgaaniliste väetiste 

oluline eelis ongi, et seda ei pea tootma eraldi tehnoloogiliselt sünteesides, vaid tegemist on 

kõrvalsaadusega, mida mõõdukalt tööteldes on võimalik saavutada hea tulemus (Ballardo et al. 

2020). Orgaanilise väetise miinusteks võime lugeda pigem madalamat ja ebaühtlasemat 

toitainete sisaldust ja samuti vajadust tootmismaa-ala järele, millel toimub näiteks 

kompostimine. Biolagunevate jäätmete kompostimisel tuleb järgida ka teatud reegleid (Riigi 

Teataja I, 10.04.2013, 1).  

Võrreldes mineraalväetisega on leitud, et kompostväetiste kasutamisega peab olema ettevaatlik 

eriti köögiviljade kasvatamisel, sest nagu näitavad katsed võib liigne N sisaldus vähendada 

köögiviljatoodangut esimese kahe aasta vältel, kuid hilisemates katsetes erinevust võrreldes 

mineraalväetisega ei esinenud. Sellegi poolest on leitud, et orgaaniliste ja mineraalsete väetiste 
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koos kasutamisel on muid positiivseid efekte: suurenenud mulla elustik, stabiilsem pH ja 

väiksem mulla toitainete leostumine (Vogtmann et al. 1993).  

Kompostiga teravilja väetades ilmnes komposti otsemõju väetamise aastal ning suurenes saak 

40-50% (Kaevu 2016). Sõnnikut on põldudele põlluviljakuse tõstmiseks kasutatud juba aasta 

sadu, kuid ajalooliselt on kompostväetis pigem levinud aianduses. Selleks, et hinnata komposti 

kasutuskõlblikkust ja kvaliteeti, tuleb alustada komposti hindamisest empiirilistel meetoditel: 

stabiilsel kompostil on hea mullale sarnanev lõhn, see ei tohi haiseda ka kõrge õhuniiskuse 

puhul, värvus on tume. Komposti stabiilsust saab hinnata vastavalt komposti hapnikutarbele. 

Kvaliteetne valmiskompost ei sisalda võõriseid ega raskmetalle üle lubatud normide.  

Põllumajanduses on kompostväetise kasutamine pigem vähelevinud, sest transport põllule on 

kallis ja on tekkinud eelarvamus, et kompostiga viiakse põllule ka võõriseid ja muud sellist 

„prügi“. Võõristeks loetakse kile, mikroplasti, klaasi jms (Kriipsalu et al. 2016).  

Kõik töös kasutaud kompostid oli sertifitseeritud määruse „Biolagunevatest jäätmetest komposti 

tootmise nõuded“ (RT I, 10.04.2013, 1) alusel. Kompostid sisaldasid taimetoitaineid erineval 

hulgal, sest nende lähtematerjal oli erinev. Nende kõigi ohutusnäitajad (raskmetallide sisaldus, 

umbrohuseemned, mikrobioloogiline koostis, võõrised) olid igati normide piires. Kõik 

kompostid olid tootmise käigus sõelutud 10-12mm sõeluri abil. Tootesertifikaat kinnitab nende 

kvaliteeti ning näitab, et komposte võib vabalt turustada. Samas, ehkki nad on sõelutud ja 

võõriste sisaldus oli normi piires, tekib küsimus sõelumise efektiivsuse kohta. Kas peenema 

avaga sõelade abil saaks võõriste sisaldust oluliselt vähendada, ilma, et liiga palju suureneks 

raisku lastud (välja sõelutud) komposti hulk ning ilma, et väheneks taimetoitainete sisaldus?  

Antud töö eesmärgiks on selgitada välja, millises fraktsioonis on kõige rohkem taimedele 

kasulikke toitaineid. See informatsioon on tähtis, et määrata millist väetist ja millises koguses 

on otstarbekas taimedele anda. Töös on oluline roll selgitada välja millise kuivatamise viisi ja 

milline on väikseim fraktsioon, milleni sõeluda on võimalik, ilma sõelade ummistuseta. 

Uurimuse tulemusena saame anda hinnangulise fraktsioonivahemiku, kus võõrised paiknevad. 

Siit ka järgnevad eesmärgid töö teostamise osas:  
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1. Milline on minimaalne sõela läbimõõt, millest orgaaniline materjal läbi läheb ja 

milliseks kujunevad fraktsioonide agrokeemilised näitajad? 

2. Millisesse fraktsiooni jäävad võõrised?  

3. Kas komposti töötlemine mõjutab sõelumistulemust?  

4. Milline on kuivatamise mõju sõelumistulemustele?  

Töö hüpoteesiks oli: Komposti sõelumisel kasutatavate sõelte silma suurus määrab ära sõelutava 

materjali fraktsioonide kvaliteedi sh. agrokeemilised omadused. 

Soovin tänada oma juhendajaid Merrit Shanskiy´t ja Mait Kriipsalu asjakohaste märkuste ning 

pika ja kannatliku meele eest, samuti Kaja Orupõldu võimaluse eest kasutada sõelasid. Tänan 

Elina Karronit abi eest statistika selgeksõpetamisel. Tänan komposti toonud ettevõtteid: AS 

Väätsa Prügilat, AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskust ning  Tallinna Jäätmekeskust. Suur 

tänu ka Heddi-Liis Lauritsale ja Herman Voldemar Kärbile toetuse eest.   
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1. KOMPOST 

 

Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 7 (RT I, 10.04.2013, 1) nimetatakse kompostiks 

taimedele vajaliku toiteelementide rikast, huumuse taolist materjali, mille tootmiseks on 

kasutatud biolagunevaid jäätmeid. Kompostimise eesmärk on jäätmete ümbertöötlemine 

taaskasutuse eesmärgil, kasvuhoonegaaside vähendamine, süsinikringe stabiliseerimine ja  

prügilasse viidavate jäätmete vähendamine (Tatano et al. 2015). Komposteerumine protsessina 

on bioloogilise aine lagunemine stabiilseks orgaaniliseks aineks tingimustes, mille käigus 

kasvava temperatuuri tõttu hävivad patogeenid, umbrohuseemned ja muud kahjulikud 

komponendid. Temperatuuri tõus, kui see toimub vastavalt nõuetele aitab komposti 

hügieniseerida.  Komposti tootmisel tuleb arvesse võtta, millised jäätmed on sobilikud komposti 

tootmiseks. Määrus nr 7 (RT I, 10.04.2013, 1) kehtestab nõuded komposti tootmisele, määruse 

lisa 1 sätestab lubatud jäätmeliikide nimekirja ning lisa 2 sätestab ohutus- ja kvaliteedinäitajad.  

Kompostitava materjali viibeaeg ning temperatuurid kompostimisel on omavahelises seoses: 

  1) kompostimisel avatud aunades peab temperatuur ≥55 °C püsima vähemalt 10 ööpäeva; 

  2) kompostimisel avatud aunades peab temperatuur ≥65 °C püsima vähemalt 3 ööpäeva; 

  3) kompostimisel kinnises reaktoris või välitingimustest eraldatud süsteemis peab temperatuur 

≥60 °C püsima vähemalt 3 ööpäeva (RT I, 10.04.2013, 1). 

Oluline on siinkohal viidata ka komposti järelvalmimise protsessile, kus tuleb jälgida 

temperatuurivahemikus 40–50 °C toimuvat. Järelvalmimise faasis tuleb vältida anaeroobsete 

tingimuste teket liikniiskuse tõttu või materjali struktuuri, mille on põhjustanud nt. suurte 

kompostiaunade kasutamine. Samuti ei tohi materjal liigselt kuivada, et vältida tolmu eraldumist 

materjalidest (RT I, 10.04.2013, 1). 
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Kompostimine koosneb kolmest etapist.  Esimene on materjali kogumine ja eeltöötlemine, teine 

kompostimine ja viimane komposti järel töötlemine sh. sõelumine. Määrus nr 7 sõnastab 

viimase kui komposti hoiule panemise faasi, millega komposti tootja kinnitab, et 

komposteerumine on lõppenud ning kompost on turule laskmiseks küps. Iga partii 

sertifitseeritakse ning iga partii müügitehinguga antakse tarbijale tootespetsifikatsioon.  

Kompostisegu algse kokku segamise juures on oluline, et toitainete vahekord oleks optimaalne 

ning tooraine oleks mikroorganismidel hõlpsama juurdepääsu huvides peenestatud ja hästi läbi 

segatud. Komposteeritava materjali peenestamine suurendab osakeste eripinda. Mida suurem 

on pind, millele mikroobid saavad kinnituda, seda intensiivsemalt orgaaniline aine laguneb ja 

seda tõenäolisemalt kerkib temperatuur (Diaz, Savage 2007).  Optimaalse toitainete vahekorra 

korral toimub mikroorganismide tegevuse aktiviseerumine, mille tõttu hakkab toimuma 

orgaanilise aine lagunemine. Mikroorganismide paljunemise tõttu tekib komposteeritava 

materjali pinnale õhuke biokile kiht, mille koostis on kompostiti erinev – kuid enamasti koosneb 

polüsahhariididest, mõne liigi puhul aga valkudest ja DNA-st. Peamiselt sisaldab biofilm vett, 

milles lahustatakse vabanenud toitaineid (Kriipsalu et al. 2016). 

Kompostimise lõppfaasiks vabanevad selle lähteainetes olevad toitaineid (Haug 1993). 

Kompost on valmides väetisainete rohke ja huumuselaadne substraat, mis koosneb makro- ja 

mikroelementidest. Oma olemuselt on tegemist pika toimega väetisega, mida tuleb laotada 

vastavalt seadusandluses ettenähtud ajal (Tatano et al. 2015). 
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2. ORGAANILISED VÄETISED 

 

Mullas leiduv orgaaniline aine on oluline osa taimede toitainete ringes, mille kestlikkus on 

oluline faktor, mille abil on võimalik säilitada põldude püsiv viljakus, mis aitab tagada 

omakorda põllumajanduse jätkusuutlikkuse. Konventsionaalne põllumajandus hõlmab 

intensiivset maaharimist, väetamist ja taimekaitsetöid. Nende kolme teguri mõjul võib väheneda 

mulla orgaanilise aine sisaldus, see omakorda tähendab vähenenud viljakust ja viib ulatusliku 

saagikaoni (Lampkin 1998). Jätkusuutlik väetamine parandaks olukorda.  

Väetiseid saab jaotada peamiselt kaheks – mineraalseteks ja orgaanilisteks väetisteks. Mõlemad 

väetiseliigid sisaldavad põhilisi taimetoitaineid: lämmastik (N), fosfor (P) ja kaalium (K). 

Orgaanilised väetised sisaldavad lisaks kolmele eelmainitule ka rohkelt muid toitesoolasid ja 

orgaanilist süsinikku, mis aitavad kompenseerida intensiivse põllumajanduse tagajärjel 

tekkinud defitsiiti (Tamm et al. 2013).  

Orgaanilise väetise kasutamise eesmärk on lisaks toitainetele ja toitesooladele ka mulla süsiniku 

ja huumusvaru taasloomine, seeläbi mikroorganismide elutegevuse soodustamine (Kuldkepp 

1994). Orgaanilise väetise kvaliteedist sõltub suuresti ka mineraalväetiste kasutamise 

efektiivsus. Ühtlasi on täheldatud, et orgaaniliste väetiste kasutamine aitab vähendada 

mineraalväetiste negatiivset mõju mulla pH-le ja orgaanilisi väetisi kasutades väheneb mulla 

toitainete väljauhtumine (Körschens et al. 2013). 

Juriidilises mõistes on väetis on aine või valmistis, mille kasutamise eesmärk on taimede 

varustamine toitainetega. Orgaaniline väetis on valdavalt taimse või loomse päritoluga 

orgaanilisest ainest koosnev väetis. Väetisepartii on sama nimetuse, koostise ja samade 

omadustega ning samadel tingimustel toodetud väetisekogus, mida peab olema võimalik 

tuvastada ja teistest väetisepartiidest eristada, et tagada väetisepartii jälgitavus  (RT I 2003, 51, 

352). Euroopa Liidus reguleerib väetisi ja orgaanilisi väetisi Regulatsioon (EU) 2019/1009. 
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Määrus defineerib mõisted orgaaniline väetis (organic fertilizer) ja orgaaniline 

mullaparandusaine (organic soil improver), mis erinevad peamiselt taimetoitainete hulga 

poolest. Kas Eesti komposte tuleks defineerida väetiste või mullaparandusainetena, ei ole Eestis 

uuritud.  

Eestis on viimastel aastatel orgaanilise väetise  kasutamise tase ühtlane, mida kinnitab tabel 1 

(Statistika andmebaas 2020). Turg orgaaniliste väetiste järele on seega olemas.  

Tabel 1. Eesti orgaanilise väetisega väetatud põllumaa hektarites aastatel 2015-2018 (Statistika 

andmebaas 2020).  

 
2015 2016 2017 2018 

Kasutatav põllumajandusmaa kokku 134060 139161 133039 142832 

Põllumaa 104070 112453 111583 119345 

Püsirohumaa 29654 25945 21001 22836 

Muu kasutatav põllumajandusmaa 336 762 455 650 

Märkus. Tabelis on väärtused ümardatud täisarvuni 
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3. KOMPOSTEERUMIST MÕJUTAVAD TEGURID 

 

Komposti valmistamiseks kasutatakse peamiselt taimekasvatusjäätmeid, toidu- ja 

haljastujäätmeid, kuid ka loomseid jäätmeid ehk loomseid kõrvalsaadusi (animal by-product 

ABPR). Loomsete kõrvalsaaduste kompostimiseks on kehtestatud erinõuded: neid tuleb parema 

komposteerumise huvides tükeldada 12mm-ni ning termofiilses faasis peab temperatuur tõusma 

vähemalt üheks tunniks 70 °C-ni  (Kriipsalu et al. 2015), (EÜ nr 1069/2009).  

Kompostitavad taimsed jäätmed koosnevad peamiselt fotosünteesi tulemusel tekkinud taimsest 

materjalist – tselluloos, hemitselluloos ja ligniin. 

Tselluloos on enimlevinud polüsahhariid – seda leidub praktiliselt kõigis orgaanilistes 

jäätmetes. Polüsahhariidi lagunemisprotsessis osalevad nii seened, kui bakterid, kasutades 

selleks vajalikke ensüüme. Tselluloos on nendest ka tugevaim (Wertz et al. 2010).  

Hemitselluloos koosneb tärklisest, pektiinist ja ksülaanist. Hemitselluloos moodustab 

hinnanguliselt 20% taimede biomassist. Tegemist on amorfse ainega, mis lagundatakse 

ensümaatilise tegevuse käigus monosahhariidideks ning monosahhariidid on nii seentele kui 

bakteritele hõlbus elutegevuseks kasutada (Wertz et al. 2010). 

Ligniini osakaal taimerakus on hinnanguliselt 15-25% kuivaines. Ligniini koosseisu kuuluvad 

fenoolsed ühendid – sinapüül-, koniferüül- ja kumarüülalkohol. Nende toel seotakse tselluloos 

ja teised polüsahhariididest omavahel kokku (Wertz et al. 2010). Ligniin on oma keerulise 

struktuuri tõttu aeglaselt lagundatav. Ligniini lagundavat toimet on täheldatud seentel ja 

bakteritel, kes toodavad selleks sobilikke ensüüme (Barton, Nortup 2011).  
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4. KOMPOSTEERUMISE FAASID 

 

Kompostimine koosneb neljast tsüklist (joonis 1). Joonisel on näha komposteerumise protsessi 

selle algusest kuni lõpuni, samuti temperatuuri ja pH muutus läbi komposteerimisprotsessi 

(Kriipsalu et al. 2016). 

  

Joonis 1. Komposteerumise protsess (Brazas, 2012; Kriipsalu et al. 2016). 

Mesofiilses faasis muutuvad aktiivseks mesofiilsed mikroobikooslused. Elutegevuseks 

vajalikud toitained omandatakse kergelt lagundatavatest monosahhariididest, polüsahhariididest 

ja väikestest rasvaosakestest. Kasvamiseks kasutavad nad taimerakust vabanenud suhkruid, 

valke, tärklist ja rasvu (Barton, Nortup 2011). Bakterite elutegevuse kõrval nähtusena tekib 

soojus, mis tõstab kompostiauna temperatuuri. Temperatuuri kasvades mesofiilsete mikroobide 
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elutegevus väheneb – selleks, et bakterid saaks uuesti toimida küpsemisfaasis, on vajalik 

spooride teke (Kiyohiko et al. 1985).  

Termofiilne faas on ajalise kestvuse poolest sarnane esimesega. Selles faasis on elutegevus 

kõige aktiivsem termofiilsetel bakteritel ja termofiilsetel seentel. Bakterite ja seente elutegevuse 

tagajärjel vabaneb komposteerumise erinevates faasides kompostiaunast CO2 ja vesi (Barton, 

Nortup 2011). 

Termofiilse faasi temperatuur tõuseb vähemalt 60 kraadini. Selle temperatuuri püsimisest sõltub 

millisel hulgal hävivad bioloogilises materjalis olevad viirused, seemned ja patogeenid. 

Kõrgema temperatuuri juures väheneb taimse raku rõhk, sest rakus tekib dehüdratsioon, mille 

tõttu taimemahlade kontsentratsioon rakus kasvab ning seda on efektiivsem mikrobioloogilistel 

organismidel toiduks kasutada (Dresbøll, Magid 2006). 

Tänu temperatuuri muutusele aktiviseeruvad mikroorganismid, kes tegelevad raskesti 

lagunevate taimeosakeste ligniin ja tselluloosi lagundamisega. Kui temperatuur jätkab tõusmist 

aeglustub mikroorganismide elutegevus, kui elutegevus aeglustub, tähendab see ka 

kompostiaunas temperatuuri langust. Termilisele keskkonnale vastupidavad bakterid ja seened 

on eriti olulised ligniini ja selle küljes oleva tselluloosi ja hemitselluloosi lagunemisel (Dresbøll, 

Magid 2006). Kolmandas faasis kompostimisel  asuvad temperatuuri langedes mesofiilsed 

bakterid lagundama tselluloosi, ligniini ja pektiini. Tegevuse tagajärjel moodustub huumus 

(Barton, Nortup 2011). Neljas faas kujutab endas järelvalmimise ehk küpsemise osa. Esmalt 

hakkab temperatuur langema, väheneb mikroorganismide elutegevus ning moodustub huumus. 

Stabiliseerunud olekus muutuvad taimedele rohkem kättesaadavaks toitaineid (Kriipsalu 2016).  
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5. METOOTIKA 

 

Metoodika valimisel juhinduti Lopez et al. (2002) uurimustööst, mis  kohaldati Eesti oludesse, 

samuti arvestati metoodika ümberkohandamisel Eesti Maaülikooli tehnilise baasi  olemasoluga. 

 

5.1 Kompostide kogumine ning algne käitlemine  
 

Kompost toodi kolmelt tootjalt, igaühelt 15 kilogrammi komposti. Kõik kompostid oli 

sertifitseeritud määruse „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ (RT I, 

10.04.2013, 1) alusel . Kompostid oli kogutud aastal 2019 ja vastasid komposti kui  „toote“ 

nõuetele. 

 

5.2 Kompsti pakendamine ja markeerimine 
 

Kompostid pakendati tootja juures, markeeriti ja transporditi Eesti Maaülikooli laborisse. 

Kompostid tähistati vastavalt kompostide lähtematerjalide ja valmistamise tehnoloogiale:  

K1: kompost on tehtud haljastujäätmetest ja toidujäätmetest, läbinud termofiilse faasi reaktoris, 

laagerdunud aunkompostimisel lahtistes aunades, vanus vähemalt üks aasta;  

K2: kompost on tehtud haljastujäätmetest, valmistatud aunkompostimisel lahtistes aunades, 

vanus vähemalt üks aasta; 

K3: kompost on tehtud haljastujäätmetest ja toidujäätmetest ning sisaldab loomseid 

kõrvalsaadusi, läbinud termofiilse faasi katte all,  laagerdunud aunkompostimisel lahtistes 

aunades, vanus vähem kui üks aasta. 
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5.3 Kompostide kuivatamine  
 

Proovid segati esmalt läbi, et pakendamise tõttu kokku surutud osakesed üksteisest eraldada.  

Kompostid jagati kolme eri ossa, millest iga osa kuivatati erinevalt: 

 

K1m, K2m, K3m – proove ei kuivatatud. 

K1õ, K2õ, K3õ – proovid laotati alustele ning asetati kontrollitud temperatuuriga (20 °C) ja 

ventilatsiooniga ruumi viieks päevaks kuivama. Segati kuivamise teisel ja neljandal päeval. 

K1a, K2a, K3a – proovid laotati alustele ning asetati kontrollitud temperatuuriga (40 °C) 

kuivatuskappi kuivama. 

 

5.4 Sõelumisprotsess 
 

K1m, K2m, K3m – kuivatamata kompost jagati viieks korduseks ning iga osa sõeluti eraldi. 

Sõelumismasin seadistati amplituudiks 60. Sõelumistsükkel kestis 10 minutit. Kaaluti sõeltele 

jäänud fraktsiooni mass, tulemust väljendati grammides. Sõelte avasus on tabelis 2.  

 

K1õ, K2õ, K3õ – kuivatatud kompost jagati kolmeks võrdseks osaks, igaüks 600g, sõelumisel 

kasutati amplituudi 60 , sõelumistsükkel kestis 10 minutit. Sõeltele jäänud fraktsiooni mass 

kaaluti. Sõelte avasus on tabelis 2. 

 

K1a, K2a, K3a – kuivatatud kompost jagati kolmeks võrdseks osaks, igaüks 600g, sõelumisel 

kasutati amplituudi 60 , sõelumistsükkel kestis 10 minutit. Sõeltele jäänud fraktsiooni mass 

kaaluti. Sõelte avasus on tabelis 2. Oluline on märkida, et termostaadis kuivatatud kompostid 

olid ainsad, mida sõeluti fraktsioonidesse 0-0.5mm, 0.5-1mm, 1-2mm. 

 

Andmete võrdlemise huvides liideti hiljem kuivatamata ja õhkkuiva komposti fraktsioonid 

suurustes 1-2mm, 0.5-1mm ja 0-0.5mm kokku, et saada  fraktsioon 0-2mm. 
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Tabel 2. Sõelte silma suurused ja saadud proovide kogus vastavalt kuivatusmeetodile. 

 

 

5.5 Võõrised  
 

Kõigist fraktsioonidest otsiti ja hinnati võõriseid nagu klaas, plast jm, mis ei sobi komposti 

hulka. Võõrised eraldati käsitsi komposti sõelutud fraktsioonidest ja nende hulka ja liiki hinnati 

visuaalselt. 

 

5.6 Mõõteriistad ja seadmed 
Kaalud: Mettler Toledo PB602-S, täpsusklass 0,01, minimaalne mõõtekogus 0,1.  

Sõelakomplekt: Retsch AS200 (tootja).  

Taimele omastatav PAL, KAL, CaAL ja MgAL määrati ammooniumlaktaatmeetodil (Egner-Riehm-

Domingo meetod)  (Otabbong et al.  2009) mikroplasma aatomemissioon spektromeetriga (MP-

AES 4100, Agilent, Santa Clara, CA, USA). Nüld ja Cüld sisaldused määrati Dumas 

kuivpõletusmeetodil CNS elementanalüsaatoriga (Elementar, Germany).  

Analüüsid tehti PKI, Mullateaduse õppetooli, mullakeemia laboris.  

  tähis 
Kuiv. 

Meetod 

0-0.5 

mm 

0.5-1 

mm 

1-2 

mm 

2-4 

mm 

4-6.3 

mm 

6.3-8 

mm 

8-10 

mm 

>10 

mm 

Proovide 

Kogus 

K1 

m kuivatamata - - - + + + + + 5 

õ õhkkuiv - - - + + + + – 4 

a ahikuiv + + + + + + + – 7 

K2 

m kuivatamata - - - + + + + + 5 

õ õhukuiv - - - + + + + – 4 

a ahikuiv + + + + + + + – 7 

K3 

m kuivatamata - - - + + + + + 5 

k õhkkuiv - - - + + + + – 4 

a ahikuiv + + + + + + + – 7 
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5.7 Andmeanalüüs 
 

Andmeanalüüsimisel kasutati dispersioonanalüüsi erinevaid võimalusi Microsoft Excelis, mille 

käigus selgitati välja erinevate faktorite omavaheline käitumine, kui ka iga faktori käitumine 

sõltuvalt kompostist eraldi. Andmeid, mida ei olnud võimalik interpreteerida 

dispersioonanalüüsi käigus,  kasutati töötluseks t-testi. Tulemuste visuaalseks võrdlemiseks 

kasutati Microsoft Exceli graafikatarkvara. 
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6. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

6.1 Kuivatamata kompostide sõelumine 
 

Normaalniiskuse juures olevat komposti on võimalik sõeluda vähemalt fraktsioonivahemikuni 

2-4mm (joonis 2). Märkimisväärne on, et K1m komposti  2-4mm sõeltele koguneb rohkem 

materjali, kui kõige väiksemale sõelale. Komposti liikidel sõelumistulemusele mõju ei 

avaldanud st need olid küll visuaalselt erinevad, kuid sõelades käitusid sarnaselt (p = 0,99). 

Kasutatud sõeladel jällegi on usutav panus sõelumistulemusele (p<0,001). Komposti ja sõela 

puhul saab väita, et igasse fraktsiooni kogunes erinev kogus materjali p<0,001). Lopez´i jt 

(2002) uurimustöös kogunes 0-2mm fraktsioonile 32.3% kogumaterjalist. Võrreldes K1m 35%, 

K2m 67,7% ja K3m 48.9% tähendab, et kõik kompostid meie läbiviidud katses  ühtlasema  

struktuuriga. Võib oletada, et antud katses oli sõelumistulemused fraktsiooniti statistiliselt 

erinevad sest saadud materjal oli eelnevalt sõelutud ja Lopezi jt (2002) töö aluseks olevas 

uurimustöös mitte. Lopez jt (2002) töös on tähelepanuväärne, sest selles sõeluti 72℃ juures 

kuivatatud komposti.  
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Joonis 2. Kompostide fraktsioneerimise keskmised tulemused sõltuvalt komposti liigist ja sõela 

silma suurusest (gr). Joonisel esitatud tulemus on iga komposti puhul viie korduse keskmine 

väärtus. Vertikaaljooned tulpadel viitavad mõõtmistulemuste standardveale. 
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6.1.1 K1m 

 

Kompost K1 sõelumise tulemuse protsentuaalne jaotus viitab, et peamine osa materjalist (44%) 

koguneb 2-4mm silma suurusega sõeltele (joonis 3). Katsetulemuste põhjal võib väita, et 

sellesse fraktsiooni kogunes peamiselt ballastmaterjalina kasutatud hakkepuit (Kriipsalu 2016). 

Hakkepuidu külge kleepusid kompostiosakesed ning need omakorda moodustasid ümmargused 

materjalipallid. 

Suuruselt järgmine osa protsentuaalselt on 0-2mm fraktsioon, mis moodustas 35,5 % kogu 

sõelumisest. Oluline on märkida, et K1 kuivatamata kompost oli ainus, millel kogunes 2-4mm 

fraktsiooni rohkem materjali, kui 0-2mm fraktsiooni, kuigi usutavat erinevust kahe fraktsiooni 

vahel ei ilmnenud (p=0,24). 

Samas saab väita, et fraktsioonid tervikuna võrreldes on omavahel usutavalt erinevad (p<0,001).  

4-6.3mm fraktsioonis esines kõige enam võõriseid, mis olid koondunud mullapallideks kokku 

kleepunud materjali sisse. 

 

Joonis 3. Komposti K1m fraktsioneerimise keskmised tulemused sõltuvalt komposti liigist ja 

sõela silma suurusest (mm). K1m kuivatamata kompost on jaotatud vastavalt 

sõelumistulemustele ning esitatud parema visuaalse vaatlemise huvides protsentuaalselt. 

Protsentuaalarvutuse aluseks on võetud viie sõelumiskorduse keskmised protsendid. 
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6.1.2 K2m 

 

Komposti sõelumise tagajärjel kogunes 0-2mm suurusesse fraktsiooni 67,7% lähtematerjali 

kogusest ja 2-4mm sõelale 19.3% materjalist, selline erinevus on usutavalt erinev (p<0,001) 

(joonis 4). Võib oletada, et K2 komposti puhul võib kaaluda sõeluda komposti väiksemate 

sõeltega, sest nähtus, et 0-2mm sõelte vahemikku kogunenud materjal oli liivjas ja toitainete 

sisaldus oli langeva trendiga alates 6-8mm fraktsioonist (lisa 1). 

Küll ilmneb teiste sõelade omavahelises võrdluses sarnasuse trend kõigi sõelumiste arvestuses. 

(p=0,03) Kõige rohkem visuaalselt eristatavat klaasi ja plastikud oli märgata 0-2mm suuruses 

fraktsioonis. 

 

Joonis 4.  Komposti fraktsioneerimise keskmised tulemused sõltuvalt komposti liigist ja sõela 

silma suurusest (%). K2m kuivatamata kompost on jaotatud vastavalt sõelumistulemustele ning 

esitatud parema visuaalse vaatlemise huvides protsentuaalselt. Protsentuaalarvutuse aluseks on 

võetud viie sõelumiskorduse keskmised protsendid.  
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6.1.3 K3m 

 

K3m komposti segades oli subjektiivsel vaatlusel tunda, et materjal on keskmisest niiskem ja  

koosmõjul huumusega põhjustanud materjali kokku kleepumise, kui teistel kompostidel. K2m 

kompost oli märkimisväärselt liivasem ega põhjustanud kleepumist. Ilmselt seetõttu kogunes 

üle 10mm fraktsiooni materjali 3,6% kogu proovimaterjali hulgast (joonis 5).  Kõik komposti 

fraktsioonid erinesid üksteisest (p>0,01). 

 

 

Joonis 5. K3m kompost on jaotatud vastavalt sõelumistulemustele ning esitatud parema 

visuaalse vaatlemise huvides protsentuaalselt. Protsentuaalarvutuse aluseks on võetud viie 

sõelumiskorduse keskmised protsendid. 
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6.2 Õhkkuivatatud kompostide sõelumine 
 

Kuivatatud komposti puhul muutusid võrreldes kuivatamata kompostiga sõelumistulemused 

(joonis 6). Enamus materjali läbis sõelad kuni kõige väiksema fraktsioonini ummistuste või 

materjali kogunemiseta. Ainuke sõelumisvahemik, mille puhul ilmnes usutav erinevus leiti 0-

2mm ja 2-4mm vahel (p<0,001). Ülejäänud materjali vahel usutavat erinevust ei leitud. 

Kõik fraktsioonid peale 0-2mm on omavahel usutavalt sarnased. Sõelad käituvad katsematerjali 

kaalutiste numbreid analüüsides erinevalt (p<0,001). Oluline on mainida, et lähtematerjalist 

sõelade käitumise erinevus ei sõltu (p=0,93). 

Lopez jt (2002) uurimustöös kasutati samuti kuivatatud komposti ning võrreldes kuivatatud 

materjali tulemusi, siis on vahe ligi kahekordne (vastavalt 32,5% ja 65,4% ning 81,73% ja 

67,5%).  Tulemuse erinevus võib tingitud olla selles, et meie katses kasutatud materjal oli 

eelnevalt tootaja juures juba sõelutud. Tabel, toitainesisaldusetega on välja toodud LISA 2.  

 

 

Joonis 6. Kompostide K1õ, K2õ ja K3õ fraktsioneerimise keskmised tulemused sõltuvalt 

komposti liigist ja sõela silma suurusest  millimeetrites(mm). Joonisel esitatud tulemus on iga 

komposti puhul viie korduse keskmine väärtus. Vertikaaljooned tulpadel viitavad 

mõõtmistulemuste standardveale. 
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6.2.1 K1õ 

 

K1 katsematerjali protsentuaalne jaotus viitab (joonis 7), et peamine osa materjalist (65,4%) 

läbib kõiki sõelasid. K1 kuivatamata kompostida võrreldes ei tekkinud puitosakeste ja võõriste 

ja humiinainete omavahelist kleepumist, küll oli alussõelale kogunenud ühtlane kleepuv kiht 

humiinainetest. Kuivatamise tagajärjel kadus võrreldes kuivatamata materjaliga 2-4mm 

fraktsioonis materjali kuhjumine. Õhkkuiva 0-2mm ja2-4mm vahel enam sarnasust ei olnud. 

(p<0,01). Võrreldes kuivatamata fraktsiooni 2-4mm ja õhkkuivatatud fraktsioone omavahel, siis 

omavahelist sarnasust ei täheldatud. 

Kile ja klaasikillud kogunesid selles fraktsioonis  4-6,3mm fraktsioonile. 

Samuti nähtub jooniselt, et kahte suuremasse fraktsiooni jäi materjali vähe (8-10mm) või üldse 

mitte (üle 10mm).  

 

Joonis 7. Komposti fraktsioneerimise keskmised tulemused sõltuvalt komposti liigist ja sõela 

suurusest (%). K1õ õhkkuivatatud kompost on jaotatud vastavalt sõelumistulemustele ning 

esitatud parema visuaalse vaatlemise huvides protsentuaalselt. Protsentuaalarvutuse aluseks on 

võetud kolme sõelumiskorduse kaalutise keskmised protsendid.  

  

65,4%

20,8%

8,8%
3,0% 1,8%

0-2mm

2-4mm

4-6.3mm

6.3-8mm

8-10mm



26 

 

6.2.2 K2õ 

 

K2õ katsematerjali protsentuaalne jaotus viitab (joonis 8), et suur osa materjalist (81,7%) läbib 

kõiki sõelasid. Võrreldes K2m kuivatamata variandiga leiti, et kõik sõelumistulemused olid 

usutavalt erinevad ehk kuivatamine mõjutab sõelumise tulemust (p<0,01).  Suuruselt teine 

fraktsioon oli 2-4mm vahemikus olev materjal. Fraktsioonidesse 8-10mm ja üle 10mm oli 

vastavalt 1,8% ja 0%. Sarnaselt sama komposti kuivatamata katsele, leidus siin kõige väiksemas 

fraktsioonis kõige enam mikroklaasi.  

 

Joonis 8. K2õ õhkkuivatatud kompost on jaotatud vastavalt sõelumistulemustele ning esitatud 

parema visuaalse vaatlemise huvides protsentuaalselt. Protsentuaalarvutuse aluseks on võetud 

kolme sõelumiskorduse kaalutise keskmised protsendid. 

 

6.2.3 K3õ 

 

K3 katsematerjali protsentuaalne jaotus viitab (joonis 8), et üle poole  materjalist läbib kõik 

sõelad (67,5%). Suuruselt teine fraktsioon on 2-4mm vahemikus olevad osakesed (18,9%). 

Fraktsioonidesse 8-10mm ja üle 10mm oli vastavalt 3,7% ja 0%.  Võrreldes sama komposti 

kuivatamata sõelumiskatset saab väita, et 8-10mm fraktsioonil on trend käituda sarnaselt 

sõltumata kuivatusviisist (p=0,44). 
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Selle sõelumise puhul on oluline märkida, et kuivatatud materjal sõelumisel tolmus. Võõriseid 

visuaalsel vaatlemisel ei täheldatud. 

 

Joonis 9. K3õ õhkkuivatatud kompost on jaotatud vastavalt sõelumistulemustele ning esitatud 

parema visuaalse vaatlemise huvides protsentuaalselt. Protsentuaalarvutuse aluseks on võetud 

kolme sõelumiskorduse kaalutise keskmised protsendid. 
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6.3 Termokapis kuivatud kompostide sõelumine 

 

Enamus materjali läbis sõelad kuni kõige väiksema fraktsioonini ummistuste või materjali  

kogunemiseta (joonis 10). Ainuke sõelumisvahemik, mille puhul ilmnes usutav erinevus leiti, 

oli 0-2mm ja 2-4 mm vahel (p<0,001). Ülejäänud materjali fraktsioonide vahel usutavat 

erinevust ei leitud. 

Kõik fraktsioonid peale 0-2mm on omavahel usutavalt sarnased. 

Sõeltest oleneb katsetulemus (p<0,001). Samas lähtematerjalist see usutavalt ei olene (p=0,,93). 

 

Joonis 10. Kompostide K1a, K2a ja K3a fraktsioneerimise keskmised tulemused sõltuvalt 

komposti liigist ja sõela silma suurusest. Tulemused on esitatud grammides (gr). Joonisel 

esitatud tulemus on iga komposti puhul viie korduse keskmine väärtus. Vertikaaljooned tulpadel 

viitavad mõõtmistulemuste standardveale. 
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6.3.1 K1a 

 

K1a katsematerjali sõelumiste protsentuaalne jaotus viitab (joonis 11), et peamine osa 

materjalist (66,3%) läbib kõiki sõelasid. K1a komposti puhul on oluline märkida, et termostaadis 

kuivatamisel sõelade mõõtmistulemuste puhul on sõelade suhe usutavalt erinev võrreldes 

sõelasid omavahel (p<0,001), kuid õhkkuivatatud ja ahikuivatatud materjal käitub sõelas 

sarnaselt (p=0,94). 

 

Ainuke fraktsioon, mis erines teistest oli 6,3-8 mm (p<0,001). Samuti nähtub jooniselt, et kahte 

suuremasse fraktsiooni jäi materjali vähe (8-10 mm) või üldse mitte (üle 10 mm). 

 

Joonis 11. Komposti fraktsioneerimise keskmised tulemused sõltuvalt komposti liigist ja sõela 

suurusest (%). K1a termostaadis kuivatatud kompost on jaotatud vastavalt sõelumistulemustele 

ning esitatud parema visuaalse vaatlemise huvides protsentuaalselt. Protsentuaalarvutuse 

aluseks on võetud kolme sõelumiskorduse kaalutise keskmised protsendid. 
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6.3.2 K2a 

 

K2a katsematerjali protsentuaalne jaotus viitab (joonis 12), et enamus materjalist (87,8%) läbib 

kõik sõelad.  Suuruselt teine fraktsioon on 2-4mm vahemikus olevad osakesed.  Võrreldes 

ahikuiva komposti õhukuivatatuga võib väita, et kuivatuskapis kuivatamine ei muuda sõelumise 

tulemust (p=0,95). Võrreldes kahe kuivatusmeetodi erinevust saab väita, et tulemused olid 

erinevad sõelade lõikes (p<0,01).  

 

Joonis 12. Komposti fraktsioneerimise keskmised tulemused sõltuvalt komposti liigist ja sõela 

suurusest (%). K2a termostaadis kuivatatud kompost on jaotatud vastavalt sõelumistulemustele 

ning esitatud parema visuaalse vaatlemise huvides protsentuaalselt. Protsentuaalarvutuse 

aluseks on võetud kolme sõelumiskorduse kaalutise keskmised protsendid. 
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6.3.3 K3a 
 

K3a katsematerjali protsentuaalne jaotus viitab (joonis 13), et üle poole  materjalist läbib kõik 

sõelad (69,7%) Suuruselt teine fraktsioon on 2-4mm vahemikus olevad osakesed (19,1%). 

Fraktsioonidesse 8-10mm ja üle 10mm materjali ei kogunenud. 

Võrreldes termostaadis kuivatatud komposti tulemusi õhkkuiva komposti tulemustega võib 

väita, et ahikuiv kompost käitus samamoodi sõelas kui õhkkuivatatu (p=0,95). 

 

Joonis 13. Komposti fraktsioneerimise keskmised tulemused sõltuvalt komposti liigist ja sõela 

suurusest (%). K3a termostaadis kuivatatud kompost on jaotatud vastavalt sõelumistulemustele 

ning esitatud parema visuaalse vaatlemise huvides protsentuaalselt. Protsentuaalarvutuse 

aluseks on võetud kolme sõelumiskorduse kaalutise keskmised protsendid. 
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6.4 Termostaadis kuivatatud kompostide tulemused minimaalse võimaliku 

tulemuseni. 

 

 

Joonis 14. Komposti fraktsioneerimise keskmised tulemused sõltuvalt komposti liigist ja sõela 

silma suurusest. Tulemused on esitatud grammides (gr). Joonisel esitatud tulemus on iga 

komposti puhul kolme korduse keskmine väärtus. Vertikaaljooned tulpadel viitavad 

mõõtmistulemuste standardveale. 

 
6.4.1 K1a 
 

K1a katsematerjali protsentuaalne jaotus (joonis 15),  viitab et 0-0.5mm fraktsiooni on 37,9% 

kogumaterjalist, mis tähendab, et sõeltele diameetriga 0.5-2mm jäi koguhulgast 28,4% 

materjali. 

Samuti ei saa väita, et eelpoolnimetatud fraktsioonide vahemikud on protsentuaalse jaotise 

poolest erinevad (p<0,001). Küll leiti, et ainsana ei ole fraktsioonide suurustega 6.3-8mm ja 8-

10mm ei ole vahest (p=0,26).  
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Joonis 15. Komposti fraktsioneerimise keskmised tulemused sõltuvalt komposti liigist ja sõela 

silma suurusest (%). K1a termostaadis kuivatatud kompost on jaotatud vastavalt 

sõelumistulemustele ning esitatud parema visuaalse vaatlemise huvides protsentuaalselt. 

Protsentuaalarvutuse aluseks on võetud kolme sõelumiskorduse kaalutise keskmised protsendid. 

6.4.2 K2a 

 

0-0.5mm sõelale kogunes kõige rohkem materjali (joonis 16) 

 

Joonis 16. Komposti fraktsioneerimise keskmised tulemused sõltuvalt komposti liigist ja sõela 

silma suurusest (%). K2a  termostaadis kuivatatud kompost on jaotatud vastavalt 

sõelumistulemustele ning esitatud parema visuaalse vaatlemise huvides protsentuaalselt. 

Protsentuaalarvutuse aluseks on võetud kolme sõelumiskorduse kaalutise keskmised protsendid. 
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6.4.3 K3a 

 

Ahikuivatatud komposti puhul kogunes võrreldes teistega siia materjali vähem, kui teistesse 

fraktsioonidesse (joonis 17) 

 

Joonis 17. Komposti fraktsioneerimise keskmised tulemused sõltuvalt komposti liigist ja sõela 

silma suurusest (%). K3a termostaadis kuivatatud kompost on jaotatud vastavalt 

sõelumistulemustele ning esitatud parema visuaalse vaatlemise huvides protsentuaalselt. 

Protsentuaalarvutuse aluseks on võetud kolme sõelumiskorduse kaalutise keskmised protsendid. 
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6.5 Toitainete sisaldus fraktsioonides 
 

6.5.1 Lämmastik 

 

Lämmastikku on võrreldes ülejäänud materjaliga vähem K1m kuivatamata 8-10mm fraktsioonis 

(joonis 18) 637,2 mg. 4-6.3mm fraktsioonis on võrreldes teiste fraktsioonidega rohkem 

lämmastiku (209,2 mg). Lopez jt. (2002)  töös sellist trendi ei esinenud. Väiksemate sõelasilma 

suuruse korral  näeme lämmastiku koguse vähenemise nõrgalt langevat trendi. 

K2m (joonis 19) kuivatamata kompostil on lämmastiku kõrgeim kontsentratsioon 4-6.3mm 

fraktsioonis (899,91 ühik). Alates sellest fraktsioonist on märgatav nõrk langustrend. 

K3m (joonis 20) kuivatamata kompostil on kõige suurem lämmastiku sisaldus 2-4mm 

sõelafraktsioonil (3849,06 ühik) ja kõige väiksem on see sarnaselt teiste kompostidega 8-10mm 

fraktsioonis (2751,57 mg) mistõttu võib väita, et suuremad fraktsioonid käituvad võrreldes 

väiksemate fraktsioonidega sarnaselt. 

 

Kompostide omavahelises võrdluses nähtub, et kõige suurema lämmastiku sisaldusega on K3m 

kompost. K2m kompost sisaldab neist kõige vähem lämmastikku ja on kõige vähem viljakas. 

6.5.2 Fosfor 

 

K1m kompostil oli kõige suurem omastatava fosfori kogus 8-10mm fraktsioonis (311,2 mg), 

mõneti suuremat kogust oli leida 4-6.3 mm fraktsioonis (209,2 mg). 4-6.3mm fraktsioonist 

alates oli märgata kerget fosfori langemistrendi. Mis annab alust teha edasist uurimistööd, et 

hinnata, kas on olemas trend, et rohkem fosforit paikneb suuremate osakestega fraktsioonidel. 

K2m kompostil oli kõige suurem taimedele omastatava fosfori sisaldus 8-10mm fraktsioonis 

(117,8 mg). 6.3-8mm fraktsioonis on fosfori sisaldus kõige väiksem. 4-6.3mm-st hakkab kerge 

langustrend, mis kinnitab, et kompostid käituvad sõelumisel lisaks sarnaselt ka fosfori 

suhtarvudes. 

K3m kompost on teistest trendide suhtes erinev. Kõige madalam fosfori kontsentratsioon on 0-
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2mm fraktsioonis (259,5 mg ) Kõige kõrgem fosfori kontsentratsioon on 4-6.3mm fraktsioonis 

(362,7 mg). Võrreldes teiste kompostidega toimub mõõdukas langustrend peale kõige suuremat 

kontsentratsiooni. 

6.5.3 Kaalium 

 

K1m komposti kaaliumi sisaldus on kõrgeim 4-6.3mm fraktsioonis (765,9 mg). Madalaim 

kaaliumi sisaldus on 0-2mm fraktsioonivahemikus (678,8 mg). 8-10mm fraktsioonis oli 632.8 

mg taimedele omastatavat kaaliumi. Kompost käitub võrreldes lämmastiku ja fosfori 

mõõtmistulemustega sarnaselt, mille käigus koguneb ühte fraktsiooni materjali kõige suurem 

kontsentratsioon ning sellele järgneb ühtlane langustrend.  

K2m komposti kaaliumi sisaldus oli suurim 4-6.3mm fraktsioonis (303.9 mg). Kõige vähem 

kaaliumi oli 8-10mm fraktsioonis. Oluline on märkida, et kahe komposti kaaliumi sisaldus 

väiksemates fraktsioonides ei ole omavahel sarnased (p<0,001). 

K3m komposti kaaliumisisaldus on suurim 8-10mm fraktsioonis (793.5 mg). 2-4mm 

fraktsioonis oli 763.6 mg taimedele omastatavat kaaliumi. 

 

Joonis 18.  Kuivatamata komposti K1m kompostide toitainesisaldused mg/100g kohta. 
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Joonis 19.  Kuivatamata komposti K2m kompostide toitainesisaldused mg/100g kohta. 

 

 

Joonis 20.  Kuivatamata komposti K3m kompostide toitainesisaldused mg/100g kohta. 
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6.6 Õhkuivatatud komposti toitainesisaldused 
 

 

6.6.1 Lämmastik 

 

Võrreldes K1õ (joonis 21) kuivatamata komposti fraktsioone õhkkuivatatuga leiti, et 

kuivatusmeetodid ei mõjuta fraktsioonide lämmastiku toitainesisaldust (p=0,39). Leiti, et ainuke 

erinev fraktsioonis 0-2mm on lämmastik. Lämmastiku erinevus vajab täiendavaid uuringuid. 

K2õ (joonis 22) komposti suurim lämmastikusisaldus on 4-6mm fraktsioonis (899,9 mg). 

Lämmastiku paiknemine fraktsioonide kohta ei saa väita, et seose oleks usutavalt erinev 

(p=0,05). 

K3õ (joonis 23) komposti suurim lämmastikusisaldus 8-10mm fraktsioonis (3320,2 mg). 

Järgneb ühtlane kuid pidev langustrend. Võrreldes kuivatamata kompostiga on usutav sarnasus 

lämmastiku käitumisel sõelades (p=0,17). 

6.6.2 Fosfor 

 

K1õ komposti õhkuivatatud variandis on fosfor peamisel 8-10mm fraktsioonis (joonis 21) ning 

ilmneb ühtlane langustrend kuni 0-2 mm fraktsioonini, milles tekib keskmine vähenemine 

fosfori üldises hulgas. Võrreldes kuivatamata versiooniga ei saa väita, et need kaks kuidagi 

erineksid fosfori sisalduse poolest. (p=0,41). 

K2õ komposti õhkuivatatud variandis on fosfor jaotunud ühtlaselt kõigi sõelade vahel. Sõelte 

käitumises fosfori talletumise ja käitumisega on väga nõrk erinevus p=0,046). 

K3õ komposti õhkkuivatatud variant on võrreldes kuivatamata variandiga mitte erinev (p=0,41). 
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6.6.3 Kaalium 

 

K1õ komposti võrreldes kuivatamata variandiga on muutunud kaaliumi sisaldus fraktsiooniti. 

Kaaliumi käitumine võrreldes kuivatamata kompostiga on küll usutavalt erinev, kuid usutavus 

on pigem nõrk (p=0,046). 

K2õ komposti kaaliumisisaldus on jaotunud fraktsioonidesse 2-4mm ja 4-6.3mm, ülejäänud 

fraktsioonid on trendilt erinevad. 

K3õ komposti kaaliumisisaldus on ühtlane, kuid on märgata trendi, et 0-2mm fraktsiooni on 

kogunenud vähem kaaliumi. Kaaliumi vähemesinemist 0-2mm fraktsioonis on täheldatud 

kõikide kompostide suhtes. K3 komposti kuivatatud ja kuivatamata komposti puhul ei saa väita, 

et nende vahel oli usutav erinevus (p=0,06). Mistõttu on vajalik kaaliumi sisaldust mõõta 

tulevastes katsetes. 

6.6.4 Kaltsium 

 

K1õ Kaltsium kogunes kaltsiumi 8-10mm fraktsiooni kõige rohkem. K1õ kuivatatud ja 

kuivatamata (K1m) komposti puhul esines kaltsiumi käitumises sarnasus (p=0,46). 

K2õ kuivatatud ja kuivatamata K1m kompostides on samuti sarnasust, kuid mitte nii palju 

(p=0,15). K2õ komposti puhul kogunes kaltsium peamiselt kolme suuremasse fraktsiooni, 

nende vahel usutavat erinevust ei leitud. K3 kuivatatud ja kuivatamata kompostide kaltsiumi 

käitumisparameetrites usutavat sarnasust pole (p=0,04) ent trend on sarnane. Sarnaselt 

fraktsioonidele teiste kompostidega kogunes enim kaltsiumi kolmele suuremale sõelale. 

 

6.6.5 Magneesium 

K1õ komposti puhul ei saa rääkida magneesiumi sarnasest kogunemisest sõeltele võrreldes 

kuivatamata kompostiga (p=0,04). Nähtuv on, et magneesiumi sisaldus väiksemates 

fraktsioonides hakkab vähenema. K2õ komposti trend magneesiumi sisalduse suhtes on kõikuv 

ning seetõttu ei saa väita, et magneesium käituks kõikides sõeladel erinevalt, kuigi trend selles 
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suunas ilmnes (p=0,5). K3õ komposti magneesiumi sisaldus on omavahel usutavalt erinev 

(p=0,03) võrreldes õhkkuivatatud kompostiga. 

 

Joonis 21. K1õ õhkkuivatatud komposti toitainesisaldused fraktsioonide järgi, mg/100g. 

 

Joonis 22. K2õ õhkkuivatatud komposti toitainesisaldused fraktsioonide järgi, mg/100g. 

0 1000 2000 3000

8-10mm

6.3-8mm

4-6.3mm

2-4mm

0-2mm

mg/100g

N

P

K

Ca

Mg

0 500 1000 1500 2000 2500

8-10mm

6.3-8mm

4-6.3mm

2-4mm

0-2mm

mg/100g

N

P

K

Ca

M

g



41 

 

 

Joonis 23.  Õhkkuivade kompostide K1õ, K2õ, K3õ kompostide toitainesisaldused 100g kohta.   
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KOKKUVÕTE 

 

Töö eesmärk oli välja uurida millises komposti fraktsioonis on taimedele kasulikud toitained. 

Lisaks uuriti sõelumisomadusi erinevate kuivatusrežiimide lõikes ning millisesse fraktsiooni 

kogunevad võõrised.  

Olgugi, et sarnast katset oli varemalt tehtud, erinesid Retsch AS200 sõelad võrreldes Lopezi jt 

2002 aastal läbi viidud uuringuga märkimisväärselt, mistõttu sõelumistulemused ei ole 

võrreldavad. Samalaadset uurimust ei ole teadaolevalt Eestis varem läbi viidud.  

Sõelumiskatse käigus ei ilmnenud, et kompostide fraktsioonides toitainesisaldused usutavalt 

muutuvad. Komposti omadused sõltusid fraktsiooni suurusest. Materjali niiskuse optimeerimine 

võimaldab paremaid tulemusi saavutada sõelasid kasutades. Kuivatamine ei muuda fraktsioonis 

olevat toitaine sisaldust. 

Tulevikus saab uurida, milline on optimaalne niiskuseprotsent, et komposti sõelumine oleks 

võimalikult tulemusrikas ja efektiivne. Samuti on niiskuseprotsent oluline faktor tolmu 

tekkimisel - kompost ei tohi tolmata (RT I, 10.04.2013, 1).  

K1m komposti sõelumisel kogunes 2-4mm fraktsioonile rohkem materjali kui 0-2mm suurusega 

sõeltele, kuigi usutavust erinevus katsetulemuste vahel ei leitud (p=0,12).  

K1 proovide tulemusel saab väita, et  8mm ja väiksem fraktsioon sisaldas lämmastiku 

võrdelistes kogustes, kuid 8-10mm fraktsioon sisaldas lämmastikku võrreldes teiste 

fraktsioonidega oluliselt vähem. Fosforit leidub enim 6.3-8mm fraktsioonis. Kaaliumi ja 

kaltsiumi kontsentratsioon ei sõltunud fraktsioonist. 

K1m kompostil sisaldasid kõige enam võõriseid 4-6.3mm fraktsioon. Kõige vähem 0-2mm 

fraktsioon,  Lopez jt (aasta) tehtud uuringus oli sarnaselt meie tehtud uuringuga kõige vähem 
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võõriseid 0-2mm fraktsioonis. Visuaalselt kõige parem materjal on 0-2mm. Must, sõmer 

huumusmaterjal. 

K2 komposte sõeludes kogunes  kõige rohkem materjali alumistele sõeladele ja potentsiaalset 

ummistusriski ei täheldanud. Üle 6.3mm fraktsioonil on teiste fraktsioonidega võrreldes 

lämmastikku vähem. Fosfor jaotus sõeludes ühtlaselt ning kuivatamine ei avaldanud mõju 

paiknemisele. Kaltsium paikneb 8-10mm fraktsioonis. 4-6.3 fraktsioonis leiti võõriseid, mida 

väidab ka antud töö alusmaterjaliks võetud uurimus: mida suurem fraktsioon seda suurem 

tõenäosus on võõriste leidmiseks. Puhtaim materjal paiknes 0-2mm fraktsioonil, kuigi tugeva 

valgusega vaadeldes leidus seal mikroklaasi osakesi.  

K3 komposti sõelumisel selgus, et materjali kogunes kõige rohkem 0-2mm fraktsiooni. Muudes 

sõeladel kuhjumist ei esinenud. Lämmastiku kogunes võrreldes teiste fraktsioonidega vähem 0-

2mm fraktsiooni ning 8-10mm fraktsiooni. Kõige rohkem lämmastikku leidus 2-4mm 

fraktsioonis. Fosforit 4-6.3mm, kaaliumit 8mm ja suuremas fraktsioonis. Oluline on märkida, et 

kaaliumi fraktsioon jaotus võrdlemisi ühtlaselt. Kaltsiumit oli enim 4-6mm 

fraktsioonivahemikus. Kaaliumi ja magneesiumi fraktsioonis paiknemine ei sõltunud osakeste 

suurusest. 

Töös ei leidnud kinnitust, et osakeste suurus oleks seotud agrokeemiliste parameetritega. Küll 

täheldati, et väiksemal sõelal vähenes üldlämmastiku kogus. 

Sarnast uurimust ei ole teadaolevalt varem Eestis läbi viidud, seega tulemused on olulised 

järgnevate uuringute jaoks. Tulemuste põhjal võib öelda, et kuivatamine ei mõjuta erinevate 

fraktsioonide toitaine sisaldust, küllaga parandab kuivatamine sõelumisomadusi. Edasi peaks 

uurima, milline niiskusprotsent on optimaalne sõelumiseks, et muuta efektiivsemaks komposti 

kasutamist.  
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Lisa 1. Kuivatamata komposti toitainesisaldus  
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Lisa 2. Õhkkuivatatud komposti toitainete sisaldus 
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Lisa 3. Katses kasutatud kompostide sertifikaadijärgsed omadused  

Parameeter  K1 K3 K2 

   Partii 6 Partii 4 Partii 5 

Salmonellabakter Salmonella puudub 25 g 0 0 0 

Võõrised ≤ 0,5 % kuivaines 0,35 0,19 0,16 

Umbrohuseemned ≤ 2 seemet liitri kohta 0 0 0 

Kogulämmastik (N) % kuivaines 1,1 3 0,77 

Kogufosfor (P) % kuivaines 0,23 0,44 0,28 

Kogukaalium (K) % kuivaines 0,395 0,65 0,312 

Orgaaniline aine (OM) % kuivaines 47,6 58,5 19,2 

Maksimaalne osiste suurus mm 12 10 10 

Üldine tihedus g/l 815 680 884 

Veesisaldus % 57 45 30 

Soolsus/elektrijuhtivus mS/cm 1,1 5,5 0,5 
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