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SISSEJUHATUS 

 

Viimaste aastakümnetega on inimeste arv massiivselt kasvanud, mille tulemusel on 

suurenenud ka jäätmete ning reovee teke (Tang and Zhang 2014). 2008.aastal tekkis Euroopa 

Liidus inimese kohta ligikaudu 5,2 tonni jäätmeid. Kõige suuremad jäätmekogused kaasnevad 

ehitus-, lammutus-, kaevandamis- ja tootmistegevusega, kuid igal aastal tekitab üks EL 

kodanik umbes 444 kg majapidamisjäätmeid (Euroopa Keskkonnaagentuur, 2012). 

2005.aastal tekkis Euroopa Liidus 10 miljonit tonni reoveesetet (Perez-Murchi et al, 2005). 

Igapäevaselt tekkivate jäätmete hulk on väga suur ning keskkonna säästmiseks tuleb leida 

nendele taaskasutusvõimalused. 

Suurtes kogustes majapidamisjäätmeid ning reoveesetet ladustatakse prügilates või maetakse 

maha (Singh and Agrawal, 2010). Kuid sellistel ladustamisviisidel on omad negatiivsed 

mõjud keskkonnale ja inimestele: reoveesette matmisel on vaja suurt kogust pinnast, millega 

sete katta, vältimaks toksiliste ainete leostumist (Chandra et al., 2008); majapidamisjääkide 

ladustamisel prügilates tekib ebameeldiv lõhn, eralduvad gaasid suurendavad kasvuhoone- 

efekti tekkimist ning raskmetallid saastavad pinnaveekogusid ja mulda (Moldes et al., 2006). 

Jäätmete ladustamine muutub järjest kallimaks seoses piiratud maa-ala suurusega, seega 

tuleks leida odavamaid võimalusi jäätmetest vabanemiseks. Suurenenud teadlikkus 

keskkonnaga seotud küsimustes ja vajadus üha suurenevat jäätmete kogust ladustada või 

taaskasutada  (Bugbee, 2002; Papafotiou et al., 2004) on tekitanud vajaduse  uute orgaaniliste 

jäätmete ümbertöötlemistehnoloogiate järele (Ahlberg et al., 2006). Üheks kõige tasuvama ja 

keskkonnasõbralikuma alternatiivina on pakutud välja komposteerimine (Araujo et al., 2007; 

Singh and Agrawal, 2010). Komposteerimise protsessi käigus laguneb orgaaniline aine ning 

tekib süsihappegaas, veeaur, anorgaanilised ühendid ning stabiilne orgaaniline materjal, mis 

sisaldab huumuse laadseid aineid (Senesi, 1989). Lisaks vähendab komposteerimine 

patogeene ning toksilisi orgaanilisi aineid (Singh and Agrawal, 2010).  2010. aastal tekkis 

Eestis 19 miljonit tonni jäätmeid, sellesse on arvestatud nii majapidamises, tööstuses kui ka 

kaevandustes tekkivad jäätmed (Eurostat Yearbook).  Umbes 10% Eestis tekkivatest 

jäätmetest on biolagunevad ning ligi 80% nendest (loomsed jäätmed, puidujäätmed ja 

reoveesetted) taaskasutatakse. Üks inimene toodab keskmiselt 440 kg prügi aastas ning selles
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 300 kg läheb prügilasse, ainult 140 kg taaskasutatakse. Keskkonnaministeeriumi arengukava 

näeb ette, et taaskasutatav osa suureneks 340 kg-ni.  (Kiviselg, 2010) 

Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada reoveemudal ja majapidamisjäätmetel 

baseeruvate kompostide mõju konteineris kasvatatavate aed-leeklille (Phlox paniculata) 

istikute kasvamisele ja arenemisele sõltuvalt komposti keemilisest koostisest ning selle 

kogusest kasvusubstraadis. Töö hüpotees on, et aed-leeklille istikute kvaliteet sõltub 

kasvusubstraadis kasutatud kompostide keemilisest koostisest ja sisaldusest. 

Töö valmis MTÜ  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu tellimusel projekti „Erinevate kompostide 

kasutusvõimalused lähtudes idanemiskatsete tulemustest, sealhulgas kompostilaadse materjali 

taaskasutuse võimalused"  ning Põllumajandusministeeriumi projekti „Biolagunevatest 

jäätmetest valmistatud komposti ohutu kasutamine põllumajanduses“ raames. 

 

Tänuavaldus 

Suured tänud juhendajatele Sirje Vabritile ja Enn Leedule nende kannatlikkuse, julgustuse 

ning  abivalmiduse eest. Tänan ka Veronika Sulge abi eest katse läbiviimisel. Tänud Eesti 

Jäätmekäitlejate Liidule ja Põllumajandusministeeriumile katse rahastamise eest.
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1. KOMPOSTID JA NENDE KASUTAMINE  

1.1. Komposteerimine ja komposti omadused 

 

Komposteerimine on orgaanilise aine bioloogiline lagundamisprotsess, mis toimub 

kontrollitud aeroobsetes tingimustes, saavutamaks stabiilne, huumusesarnane lõpp-produkt. 

(Swan et al., 2002). Jäätmete komposteerimisel on kaks enimkasutatud tehnoloogiat: pööratud 

ja sundõhutusega süsteem. Pööratud süsteemis kuhjatakse jäätmed vaaludesse, mis on kuni 2 

meetri kõrgused ja 50 meetri pikkused (Swan et al, 2002). Neid vaalusid pööratakse kahaneva 

sagedusega kogu aktiivse komposteerumise perioodil, tagamaks küllaldane hapniku ja 

niiskuse tase. Seoses keskkondlike piirangutega, viiakse jäätmete vaalutamine läbi 

siseruumides. Selleks kasutatakse enamasti kaubandusruume, et minimeerida nõrgvee 

tekkimist, parandada lõhnade kontrollimist ja vähendada ebameeldivat visuaalset mõju 

(Farrell and Jones, 2009). Sundõhutusega süsteemid on keerukamad ning õhustatuse režiimi 

kontrollivad arvutid. Sellel süsteemil on kolm protsessi (Stentiford, 1996). Esimene on nn. 

„tervendamine“, kus intensiivseid õhutusrežiime kasutades ergutatakse kiiret biolagunevate 

ainete mikrobioloogilist lagundamist. Sellise kiire mikrobioloogilise hingamise tulemusel 

eraldub soojus,  mis sageli tõstab temperatuuri komposti ümbritsevas ruumis üle 70˚C. 

Sellega saavutatakse taime- ja loomapatogeenide hukkumine. Teine protsess toimub 45-55˚ C 

juures ning toimub jäätmete lagunemine (Abu Qdais and Hamoda, 2004). Kolmandas faasis 

toimub potentsiaalselt mürgise NH4 muutmine NH3-ks. Sellel etapil asuvad tegutsema seened, 

mis lagundavad humiinaineid ja ligniini (Swan et al, 2002).  

Kasutades komposte kasvusubstraatides on väga tähtis, et kompost oleks stabiilne, vältimaks 

lämmastiku mineralisatsiooni, hapnikuvaegust ja fütotoksiliste ainete olemasolu (Iglesias-

Jimenez and Perez-Garcia, 1989). Komposti C/N suhet kasutatakse sageli, hindamaks 

lagunemise taset kompostis, kuna see näitab komposti küpsust. Komposti võib lugeda 

„küpseks“, kui C/N suhe on 17 või alla selle, välja arvatud juhul, kui leidub tselluloosseid 

materjale. Liiga kõrge C/N suhte korral võib tekkida lämmastiku immobilisatsioon (Moldes et 

al., 2007). 
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Komposti pH peaks olema enamikele taimedele sobivalt neutraalne või nõrgalt happeline 

(6,0-7,5) ning kui see on kõrgem kui 8, tuleks seda alandada. Kõrge pH alandamine vähendab 

ammooniaagi lendumist, vähenevad ebameeldivad lõhnad ning tasakaalustub mikroobide 

populatsioon. Kasvusubstraadis on pH taseme reguleerimine tähtis tervete taimede 

kasvatamiseks (Moldes et al., 2007).  

Kompostis leiduvate lahustuvate soolade sisaldust saab mõõta enamasti selle elektrijuhtivuse 

(EC) järgi.  EC mõõtühikuks on dS/m ning elektrijuhtivuse tulemust mõjutavad kõige rohkem 

mullas leiduvad Na, K, Cl, ammoniaak, nitraat ja sulfaat. Konteinertaimede kasvatamiseks on 

eelistatum madal soolade sisaldus (EC < 3,5 dS/m) (Noguera et al., 2003). Madal EC viitab 

lahustuvate soolade väiksele kontsentratsioonile, kõrge EC aga viitab suurele lahustuvate 

soolade kogusele, mis võib inhibeerida bioloogilist aktiivsust (Moldes et al., 2007).  
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1.2. Kompostid 

 

Reoveesette  kompost 

Seoses rahvastiku arvu suurenemisega viimastel aastakümnetel on suurenenud ka tekkiva 

reovee kogused. Seoses reovees leiduvate orgaaniliste saasteainetega on selline reovesi ohuks 

veekeskkonnale. Reovee puhastus on järjest tähtsam, vähendamaks saasteainete sattumist 

veekeskkonda ja vältimaks puhta vee puudust (Tang and Zhang, 2014).  

Reoveesete on kontsentreeritud vedeljäätmetest koosnev sete. Reoveesete on paratamatu 

kõrvalsaadus reoveepuhastamise protsessis (Wei and Liu, 2005). Kuigi reoveesete sisaldab 

palju orgaanilist materjali, siis suuremat osa sellest ei taaskasutata (Song and Lee, 2010). 

Samas võimaldab reoveesette suur orgaanilise aine sisaldus teda kasutada väetisena pärast 

komposteerimist (Rathod et al., 2009).  

Reoveesettes leiduvad orgaanilised saasteained, raskmetallid, patogeenid jm tekitavad 

probleeme seoses keskkonnariskidega (Kidd et al., 2007). Komposteeritud reovesettes leiduv 

soolade kõrge kontsentratsioon võib mõjuda taimedele soolastressi tekitavalt (Gasco and 

Lobo, 2007; Al-Khateeb, 2006). Tüüpiliseks lahenduseks sellele probleemile on komposti 

segamine muu materjaliga nagu muld, vermikuliit, turvas või põllumajandusjäätmed (Zaller, 

2007; Tsakaldimi, 2006). Komposteeritud reoveesettel on suurem lasuvustihedus ja väiksem 

pooride arv kui turbal (Agnew and Leonard, 2003), mis võib tekitada probleeme 

kasvusubstraadi õhustatuse osas (Cai et al., 2010).  

 

Biojäätmed 

Majapidamisjäätmed ehk prügi koosneb paljudest erinevatest jäätmetest, mida tekib 

igapäevaselt: toidujäägid, pakendid, karbid, paberid, katkised esemed, riided, ajalehed jpm 

(Farrell and Jones, 2009). Majapidamisjäätmed on paratamatu lisa tänapäeva 

tarbijaühiskonnas (Farrel and Jones, 2009). Majapidamisjäätmetes leiduvat orgaanilist osa 

nimetatakse biojäätmeteks ning neid on võimalik kohe komposteerida (Veeken et al., 2004). 

Biojäätmeteks nimetatakse anaeroobselt või aeroobselt lagunevaid jäätmeid nagu aia- ja 

haljastusjäätmed, samuti kodumajapidamisest, restoranidest, toitlustus- ja 

jaemüügiettevõtetest pärinevad toidu- ja köögijäätmed ning samalaadsed toiduainetetööstuse 
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jäätmed. Biojäätmete hulka ei kuulu põllumajandusjäägid, sõnnik, reoveesetted või muud 

biolagunevad jäätmed (nt naturaalsed tekstiilid, paber või töödeldud puit) (Kiviselg, 2010). 

Biojäätmete koostis varieerub, olenevalt kogumise ajast ja kohast (Van Roosmalen and Van 

de Lagerijt, 1989). Need varieerumised biojäätmete koostises tekitavad suuri kõikumisi 

komposti kvaliteedis ning probleeme, nagu raskmetallide sisaldus, orgaanilise aine sisaldus, 

elektrijuhtivus ja komposti stabiilsus. Orgaanilise aine sisaldus biojäätmetes on madal, 

enamasti 25-30% ümber (Veeken et al., 2004).  

Orgaanilised jäätmed ja nendest saadud kompostid on sagedasti kõrge soolade sisaldusega, 

mis võib olla kõige tähtsamaks kriteeriumiks, mis limiteerib nende kasutamist taimede 

kasvatamisel (Chong, 2005). Teisteks piiranguteks kasutamisel on võimalik saasteainete 

sisaldus (mikroelemendid, orgaanilised kemikaalid, klaas), potentsiaalne fütotoksilisus 

(ebaküpsus , pH) ja erinevused liikide reageerimisel (Ostos et al., 2008).  

 

MBT kompost  

Mehaanilis-bioloogiline töötlemine (MBT) on viimase aastakümnega muutunud tähtsaks 

majapidamisjäätmete käitlemise tehnoloogiaks (Tinter et al, 2010). 2011 aastaks oli 

Euroopasse ehitatud umbes 330 MBT tehast (Ecoprog, 2014), eesmärgiga vähendada 

bioloogiliselt lagunevate materjalide hulka prügilates.  

Majapidamisjäätmed läbivad mitmed erinevad töötlemisprotsesse (joonis 1.), mille 

eesmärgiks on võimalikult suur kogus jäätmeid taaskasutada (Ecocleaner OÜ, 2014). 

Majapidamisjäätmete mehaanilis-bioloogise töötlemisega toodetakse kahte põhilist 

fraktsiooni: taaskasutatavad/kõrge kütteväärtusega materjalid (nt. klaas, plastik, paber ja 

metallid) ja komposteeritav materjal (Tinter et al, 2010; Clemens and Cuhls, 2003). Nende 

fraktsioonide osakaal sõltub töötlemise süsteemist (Tinter et al, 2010) ning jäätmete päritolust. 

Orgaanilise materjali osakaal majapidamisjäätmetes võib olla 50-90%, sõltuvalt riigist 

(Debortes et al, 1995). 
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Joonis 1. Segajäätmete MBT protsessi diagramm (Ecocleaner OÜ, 2014) 

Majapidamisjäätmed kogutakse salvedesse, kust seda edastatakse mehaanilisse 

sorteerimisjaama. Jäätmed sõelutakse, eraldamaks kuiv ja märg fraktsioon. Kuiv fraktsioon 

läbib sorteerimise, kust kõrge kütteväärtusega materjalid pressitakse kokku rullidesse ja 

kasutatakse jäätmetekkelise kütusena. Kuivast fraktsioonist eraldatakse ka metallid, mis 

sorteeritakse ning pressitakse kokku. Märg fraktsioon sorteeritakse samuti ning eraldatakse 

sobimatud materjalid. Seejärel segatakse orgaaniline fraktsioon poorsust mõjutavate 

orgaaniliste materjalidega, enamasti aiajäätmetega. Segu läheb seejärel komposteerimisse. 

Sorteerimiste käigus tekkinud sobimatud materjalid kogutakse kokku ja transporditakse 

prügilatesse (Abeliotis et al, 2011).  
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1. 3. Kompostide kasutamine  

 

Enamik aiandeid maailmas kasutab taimede kasvusubstraadina turvast. Kuna turvas on 

aeglaselt taastuv maavara ning selle hind on jätkuvalt tõusmas, on juba aastaid uuritud 

kompostide kasutusvõimalust turba osalise või täieliku asendajana (Ostos et al., 2008; 

Bugbee, 2002; Guerrero et al., 2002). Turbal ja kompostil on kasvusubstraadis sünergiline 

mõju: turvas suurendab substraadi õhustatust ja veehoiuvõimet, kompost parandab toitainete 

mahutavust (Chong, 2005).  Olmejäätmeid ei kasutata  tänapäeva kaubanduslikes 

põllumajandusettevõtetes, nagu näiteks puukoolides. Ometigi on need materjalid kergesti 

kättesaadavad ning odavamad kui traditsioonilised substraadid nagu turvas. Orgaanilistest 

jäätmetest komposte on edukalt kasutatud erinevate taimede, nagu suvelilled, püsililled, 

köögiviljad, puud, põõsad ja lehtdekoratiivsed taimed, kasvatmiseks (Ostos et al., 2008). 

Enamasti kasvatatakse ilutaimi konteinerites, mille tõttu on taimede juured ümbritsetud 

limiteeritud kasvusubstraadi hulgaga ning selle tulemusel on väetamine väga tähtis. Aeglaselt 

lahustuvad toitained orgaanilistes jäätmetes võivad omada tähtsat rolli väetamise osana, 

vähendamaks toitainete puudust (Dede et al, 2010). 

Erinevatest jäätmetest valmistatud kompostide sobilikkust taimede kasvusubstraadina on juba 

aastaid uuritud. Tulemused varieeruvad paljuti, mis on selgitatav kompostide erineva 

päritoluga ning taimedele liigiomaste kasvusubstraadi omaduste eelistustele. Reoveesette 

komposti puhul on leitud, et selle lisamine kasvusubstraati suurendab paprika taimede kasvu 

ning viljakandvust (Silva et al., 2010) ning  kiirendab köögiviljaseemnete idanemisjärgset 

kasvamist (Cai et al., 2010). Reoveesette komposti sisaldavas kasvusubstraadis kasvanud 

mastiksipistaatsia taimed kasvasid kõrgemaks, kui kontrollina kasutatud turbas (Ostos et al., 

2008), sama mõju oli ka brokoli taimede kasvule (Veeken et al., 2004). Reoveesette ja 

aiajäätmete kompost kiirendas erinevate suvelillede kasvu ning suurendas õite arvu (Grigatti 

et al., 2007) ning kasutatuna puude kasvatamiseks suurendas teravalehise tamme, hariliku 

tulbipuu ja raudkase kasvukiirust (Song and Lee, 2010). Majapidamisjäätmete komposti puhul 

on täheldatud, et kuni 30%  komposti kasvusubstraadi osana suurendab viirpelargooni 

lehemassi ja õite arvu taimel (Ribeiro et al., 2000) ning kuni 40% komposti kasvusubstraadis 

kiirendas mastiksipistaatsia kasvu( Ostis et al., 2008). Segatuna turba ning sarapuukoorega 

kiirendas majapidamisjäätmete kompost suureviljalise küpressi kasvu, kuid läikiva ligustri 

kasvu ei mõjutanud (Dede et al., 2010). Majapidamisjäätmete komposti ja turba segu 
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suurendas rapsil lehemassi ning kiirendas taimede kasvu (Avramidou et al., 2013), samas 

kurkide kasvatamisel vähendas majapidamisjäätmete kompost kurgitaimede kasvu (Mami and 

Peyvast, 2010). Uuritud on ka majapidamisjäätmetest mehaanilis-bioloogilise töötlemise 

tulemusel saadud komposti mõju pelargooni ja petuunia taimede kvaliteedile, segades MBT 

komposti reoveesettemuda, haljastusjäätmete ning neutraliseeritud turbaga. Tulemustest 

ilmnes, et MBT kompost segatuna reoveesettemudaga kiirendas nii pelargooni kui ka 

petuunia kasvu, suurendas taimede läbimõõtu ja õite arvu taimedel  (Kiviste, 2013). 

Haljastusjäätmete komposti kasutamisel rapsi ja nisu kasvatusel suurendas komposti lisamine 

mõlema kultuuri maapealset massi ning saaki (Keeling et al., 2003), samuti suurendas 

haljastusjäätmete komposti lisamine kasvusubstraadile raiheina niitmisel saadud saaki (Benito 

et al., 2005). 
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1.4. Aed-leeklill (Phlox paniculata) 

 

Aed-leeklill kuulub siniladvaliste (Polemoniaceae) sugukonda ja leeklille e. floksi perekonda. 

Rahvakeeles nimetatakse aed-leeklille just enamasti floksiks. Pärit on aed-leeklill Põhja-

Ameerika kesk- ja idaosast, kus see kasvab jõeniitudel ja lagendikel märgades metsades 

(Alanko, 2009). Eestisse jõudis aed-leeklill 19. sajandil (Seidelberg, 1995). Praegu on aed-

leeklill üheks väga populaarseks ostuartikliks Eestis. 

Liiki ennast kasvatatakse meil tänapäeval harva, kuigi seda võib leiduda kohati vanades 

aedades. Aretatud sordid on looduslikust liigist madalamad (60-100 cm) ja tugeva varrega. 

Õhukesed, süstjad kuni kitsalt munajad, terava tipuga lehed asetsevad varrel vastakuti, üleval 

vahelduvalt (Alanko, 2009). Õied on 2,5-5 cm läbimõõduga ja lõhnavad (Seidelberg, 1995). 

Aed-leeklill õitseb juulist külmadeni ning õite värvus varieerub valgest punase, lilla ja sinise 

toonideni ning need on koondunud varte tippu suurtesse pöörisõisikutesse. Õisik on 

püramiidjalt lai (Alanko, 2009).  

Aed-leeklilled istutatakse sageli päikselistele avatud kasvukohtadele, kus nad haigestuvad 

kergelt jahukastesse. Soovituslik oleks leeklilled istutada poolvarjulisse kasvukohta, seal 

püsivad taimed tervemad ja õitsevad kauem, kui päikese käes (Alanko, 2009). 

Aed-leeklill on kiire kasvuga, kasvatades igal suvel uued võrsed. Juba juuliks on taimed 

saavutanud sordiomase kõrguse ja alustavad õitsemist. Eestis kasutatakse konteinertaimede 

kasvatamiseks enamasti väetatud kasvuturba segusid, mida toodavad Kekkilä OY ning Biolan 

OY ja mida saab suurematelt edasimüüjatelt. Konteinerites kasvatamisel on tähtis taimede 

kastmine, kuna aed-leeklill haigestub vähese niiskuse korral kergelt jahukastesse. Samuti on 

aed-leeklille konteineris kasvatamisel tähtis osa väetamisel. Toitainete puudus avaldub kiirelt 

lehtede värvuses, kerges haigestumises ja taimede kasvu pidurdumises. Aed-leeklille on 

soovituslik väetada kevadel kompleksväetisega või orgaaniliseväetisega. Konteinertaimede 

puhul kasutatakse ikkagi kompleksväetiseid, orgaanilist väetist saab kasutada juba maha 

istutatud taimede puhul. Suurimad aed-leeklille müüjad Eestis on Nõrga Talu, Valgeanso OÜ, 

Aiasõber OÜ, Hansaplant Hulgi OÜ ning AS Plantex. 
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 2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Käesoleva töö baaskatse toimus Tartumaal, Tartu vallas, Puhtaleiva külas asuvas Valgeanso 

OÜ aiandi kütteta kasvuhoones tootmistingimustes. Katses kasutati kompostidest Sillamäel 

asuva Ecocleaner OÜ jäätmekäitlusterminalis mehhaanilis-bioloogilise töötlemise (MBT) 

meetodil saadud segajäätmetel põhinevat kompostilaadset materjali, Jõelähtme prügilast 

toidujäätmete ja III astme loomsetest kõrvalsaadustest valmistatud komposti ning Pärnu 

reoveepuhastist ja Põltsamaa jäätmejaamast pärit reoveesettekomposti ning kontroll-

variandina Kekkilä kasvuturvast .  Edaspidi kasutatakse töös kompostide nimedena lühendeid 

vastavalt Ecocleaner, Jõelähtme, Pärnu ja Põltsamaa. 

Kompostidest tehti segud neutraliseeritud turbaga, mille kontsentratsioonid olid: 25%, 50% 

ning 75% komposti. Kokku oli katses 13 erinevat  katsevarianti, kõiki neljas korduses.  

Lähtekompostide proovidest määrati kompostide pH, C:N suhe ning põhitoitainete 

üldsisaldused (tabel 1). Proovid tehti Eesti Maaülikooli Taimebiokeemia laboris, P ja K 

määrati AL-meetodil, Ca ja Mg ammooniumatsetaatlahusest (AMA). 

 

Tabel 1. Lähtekompostide keemiline koostis 

 

 

Kõigi kompostide C:N suhe on alla 17, seega on tegemist valmis ja stabiilsete kompostidega. 

Kõige kõrgem pH oli Pärnu reoveesette kompostil 8,1 ning kõige madalam Põltsamaa 

reoveesette kompostil 6,0. N-P-K sisaldus oli kõige suurem Jõelähtme ja Põltsamaa 

kompostides, viimases oli märkimisväärselt kõrge P sisaldus (3,4 %). Väikseim põhitoitainete 

sisaldus oli aga kompostis „Ecocleaner“, milles kõigi kolme elemendi sisaldus oli 1%. 

Variant pH C N P K S C:N 

H20 %  

Pärnu 8,1 20,9 1,5 0,1 1,2 0,3 14 

Põltsamaa 6,0 27,0 3,1 3,4 1,1 0,9 9 

Jõelähtme 7,6 26,3 3,8 0,7 2,3 0,5 7 

Ecocleaner 7,5 11,5 0,8 0,9 0,5 0,1 14 
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Raskmetallide sisalduse poolest paistab silma kõrgete näitajate poolest MBT kompost 

„Ecocleaner“ ja Põltsamaa reoveesette kompost, kõige väiksemad näitajad olid Pärnu 

reoveesette kompostis. Võrreldi ka kompostide raskmetallide sisaldust, kuna nende liig võib 

mõjuda taimede kasvule pärssivalt. Võrreldes kompostide raskmetallide sisaldust Euroopa 

Kompostivõrgustiku poolt kvaliteetkompostile kehtestatud normidega (ECN, 2011) ilmneb, et 

ainus kompost, mille raskmetallide sisaldused jäävad alla kehtestatud piirnormi, on Pärnu 

reoveesette kompost (tabel 2). Põltsamaa reoveesette kompostis jäid ainult kroomi ja nikli 

sisaldused alla piirnormi. Jõelähtme toidujäätmete kompostides ületas piirnorme ainult tsingi 

sisaldus ning Ecocleaner MBT kompost sisaldas kõiki raskmetalle lubatud kogusest rohkem 

(Vabrit ja Kriipsalu, 2013). 

Tabel 2. Pärnu ja Põltsamaa reoveesette, Ecocleaner MBT komposti ja Jõelähtme 

toidujäätmete komposti raskmetallide sisaldus võrdluses Euroopa Kompostivõrgustiku 

(European Compost Network- ECN) poolt kehtestatud normidega. 

Variant Cu Zn Cd Pb Cr Ni 

 

mg/kg 

Pärnu 143,0 510,0 0,7 26,2 59,1 11,8 

Põltsamaa 261,3 962,2 1,5 143,1 35,9 17,9 

Jõelähtme 115,0 921,0 0,7 84,9 56,0 13,1 

Ecocleaner 518,3 1368,1 4,3 304,9 152,7 47,6 

ECN 200 600 1,3 130 60 40 

 

Segatuna neutraliseeritud turbaga muutusid kompostide keemilised omadused (tabel 3). Kõige 

kõrgem pH oli  Ecocleaner MBT kompostis 7,1-7,4 ning Pärnu reoveesette kompostis 6,9-7,3, 

Põltsamaa reoveekomposti pH jäi kõige madalamaks 5,9-6,1. Lämmastiku sisaldus oli kõige 

kõrgem Jõelähtme toidujäätmete kompostis 2,5-3,6% ning madalaim kompostis „Ecocleaner“ 

alla 1%. Ka P,K, Ca ja Mg sisalduse osas oli kõige kõrgem sisaldus Jõelähtme kompostis, 

madalaim aga Ecocleaneri kompostis (Vabrit ja Kriipsalu, 2013).  
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Tabel 3. Substraadisegude keemiline koostis, milles kompostide  Ecocleaner (E), Pärnu (Pa), 

Põltsamaa (P) ja Jõelähtme (J) sisaldus vastavalt 25%, 50% ja 75%.  

Variant C:N pH 

(KCl) 

N % P K Ca Mg 

mg/kg 

E-25 25,1 7,1 0,7 689,1 726,5 5470,5 522,9 

E-50 19,9 7,4 0,8 710,8 856,5 5226,4 372,2 

E-75 16,3 7,7 0,6 682,2 898,8 5185,2 302,3 

Pa-25 30,5 6,9 0,9 1734,0 761,2 5023,9 1760,4 

Pa-50 22,1 7,2 0,8 2102,0 980,2 4024,1 1488,3 

Pa-75 19,8 7,3 1,0 2088,0 1150,1 3733,5 1642,5 

P-25 22,4 6,1 1,5 2602,0 1501,4 5481,3 2067,0 

P-50 16,0 5,9 1,9 3277,0 2092,6 4675,4 2232,6 

P-75 13,5 6,0 2,1 3995,0 2591,0 4146,3 2217,1 

J-25 10,7 6,8 2,8 2279,0 5688,0 6609,5 1097,2 

J-50 8,3 6,9 2,5 2197,0 6385,1 6441,2 958,7 

J-75 6,3 7,0 3,6 2127,0 7101,8 5739,9 802,6 

 

 

Katses kasutatud aed-leeklille (Phlox paniculata) taimed telliti pistikust paljundatud 

noortaimedena ning istutamine toimus mai kuu lõpus aastal 2012. Taimed istutati P9*  

mõõdus konteineritesse. Taimi kasteti käsitsi vastavalt vajadusele ning iga 10 päeva järel 

mõõdeti konteinerites oleva substraadi pH-d ja soolade sisaldust ning taimede kõrgust, loeti 

külgharude ning õite arvu õisikus. Taimedel fikseeriti toitainete puudusnähud, lehtede 

kahjustused ning loendati hukkunud taimed. Kuu pärast katse rajamist istutati taimed ümber 

P13* mõõdus konteineritesse. Mulla omaduste ja taimede kasvu mõõtmised jätkusid sama 

intervalliga.  

 

*P9 konteiner- 0,8 liitrit; P13 konteiner-2 liitrit 
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Joonis 2. Aed-leeklille taimed katse lõpus. Foto: Kati Loid 

 

7. augustil katse lõpetati. Tehti viimased mõõtmised, millele lisandus ka õie läbimõõdu 

mõõtmine. Taimed lõigati mulla pinnalt maha. Kaaluti taime maapealne osa ning seejärel 

eraldati vars, lehed ning õied ja pandi kuivama. Juured pesti substraadist puhtaks ning pandi 

samuti kuivama. Kuivamisjärgselt kaaluti kõigi organite kuivmass. 

Andmete analüüs viidi läbi vabavaralise statistika programmiga R (R Core Team, 2013). 

Statistiliselt usutavad erinevused leiti, kasutades ANOVA post-hoc Fisheri LSD testi.  
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Joonis 3. Magistrant Kati Loid Valgeanso OÜ kasvuhoones aed-leeklille õisi lugemas (Foto: 

Sirje Vabrit) 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1. Kompostide mõju kasvusubstraadi omadustele 

 

Taimed omastavad toiaineid mullavees lahustunud kujul. Soovituslik toitainete sisaldus 

mullas enamikele püsililledele on 0,3-0,5 g/l (STEP Systems GmbH, 2005). Kui toitainete 

sisaldus on taimede kasvusubstraadis liiga madal või kõrge, aeglustab see taimede kasvu ja 

arengut. Katsevariantide soolade sisaldused erinesid sõltuvalt komposti algmaterjalist ning 

sisaldusest kasvusubstraadis (joonis 4). 

 

Joonis 4. Ecocleaner MBT komposti (E), Jõelähtme toidujäätmete komposti (J), Põltsamaa 

(P) ja Pärnu (Pa) reoveesette komposti ja kontrollvariandi Kekkilä aiaturba (K) soolade 

sisaldus (g/l) katse alguses ja lõpus.  
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Kontrolliks olnud Kekkilä kasvuturba (K) soolade sisaldus oli 0,1 g/l, olles kõikidest 

kompostisegudest madalam. Soovituslikuks soolade sisalduseks kasvusubstraadis on 

keskmiselt 0,4 g/l, seega jäi Kekkilä näitaja soovituslikust palju madalamaks.  Kõige kõrgema 

soolade sisaldusega oli Jõelähtme toidujäätmete kompost, ulatudes katse alguses 1,4 g/l 

lähedale, katse lõpuks oli langenud 1g/l-ni, jäädes soovituslikust soolade sisaldusest palju 

kõrgemaks. Jõelähtme 50% ja 75%-listes variantides kasvanud taimed hukkusid juba teisel 

nädalal pärast istutamist. Seoses Jõelähtme 25%-lise variandi kõrge soolade sisaldusega võib 

eeldada, et just liiga kõrge soolade sisaldus põhjustas teistes variantides taimede hukkumise. 

Soolade sisalduse poolest järgmine oli MBT kompost „Ecocleaner“. Reoveesette kompostid 

„Põltsamaa“ ja „Pärnu“ olid suhteliselt lähedase soolade sisaldusega ning mõlemal kompostil 

suurenes soolade sisaldus komposti sisalduse suurenemisega. Samas oli katse alguses mõlema 

reoveesette komposti 75%-lise variandi sooladesisaldus soovituslikust kõrgem. Katse ajal 

vähenes taimede poolt kasutamise tõttu kõikide variantide soolade sisaldus, katse lõpuks oli 

kõige madalama sisaldusega Kekkilä kasvuturvas, järgmine Pärnu 25% variant. Jõelähtme 

25% variandis jäi soolade sisaldus soovituslikust kõrgemaks. Cai ja teiste katsest (2010) 

ilmnes, et reoveesette komposti soolade sisaldus oli üle kahe korra suurem kui soovituslik 

soolade sisaldus taimede kasvatamiseks, mis aga ei vasta käesoleva katse tulemustele, kus 

reoveesette komposti soolade sisaldus oli kõige sobilikumas vahemikus taimede kasvuks. 

Kasvusubstraadi pH mõjutab erinevate toitainete omastatavust. Kui pH suureneb üle 8, 

väheneb lämmastiku, fosfori ja mitmete mikrotoitainete omastatavus taimede poolt. Katse 

alguses jäi kõikide kompostide pH alla 8 (joonis 5). Soovituslik pH taimedele peaks jääma 6-

7,5 vahele, sellesse vahemikku jäi Kekkilä, Põltsamaa reoveesette kompost ning Ecocleaner 

MBT komposti 75% variant. Teiste variantide pH oli 7,5-8 vahel. Kõige madalam pH oli 

katse alguses Põltsamaa 75% variandil ~6,2 ning kõige kõrgem komposti „Ecocleaner“ 75% 

variandis 7,7. Katse lõpuks oli kõigi variantide pH tõusnud üle 8, ainult Kekkilä kkasvuturbal 

jäi see 7,9. Kõige kõrgema pH-ga  olid Ecocleaner MBT komposti variandid, seejärel Pärnu 

reoveesette kompost. Suurima tõusu tegid algselt kõige madalama pH-ga kontroll Kekkilä ja 

Põltsamaa reoveesette komposti variandid. Cai ja teised (2010) leidsid, et reoveesette 

kompostil oli kõrge pH, lausa 7,39, kuid see ei mõjutanud köögivilja seemikute kasvu ning 

Song ja Lee (2010) läbiviidud katses ulatus reoveesette komposti pH 7,8-ni. 
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Joonis 5. Ecocleaner MBT komposti (E), Jõelähtme toidujäätmete komposti (J), Põltsamaa 

(P) ja Pärnu (Pa) reoveesette komposti ja kontrollvariandi Kekkilä aiaturba (K) pH katse 

alguses ja lõpus. 

 

Mastiksipistaatsiaga (Pistacia lentiscus) viidi läbi katse, kus kasutati kasvusubstraadis  

reoveesette komposti ja sorteeritud majapidamisjäätmete komposti ning mõlema komposti pH 

oli 6,9 (Ostos et al., 2008), mis on madalam, kui käsolevas töös komposti „Ecocleaner“ ja 

„Pärnu“ pH, samas kõrgem kui Põltsamaa reoveesette kompostil. Samas ilmnes brokoliga läbi 

viidud katses, et reoveesette ja turba 50%-lises segus jäi pH 6,3 juurde, olles taimede kasvuks 

soovituslikes piirides ning ligilähedane käesoleva katse Põltsamaa reoveesette komposti pH-

le. Nende näidete põhjal võib väita, et komposti keemilised omadused sõltuvad tugevalt 

reoveesette päritolust. Biojäätmetest komposti pH oli Veekeni ja teiste (2004) katse alguses 

5,0-6,5, katse lõpuks oli pH aga tõusnud 8-ni, mis on lähedane tulemus käesolevale katsele.  
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3.2. Komposti mõju aed-leeklille taimede kasvamisele ja arenemisele 

 

Aed-leeklille kasvu mõjutas nii kompostide algmaterjal kui ka kogus substraadis. Kontroll 

variandiga võrreldes ei ilmnenud statistiliselt olulist taimede kõrguse vahet Põltsamaa 

komposti variantidega ning „Pärnu“ 25%-lise variandiga. 

 

Joonis 6. Ecocleaner MBT komposti (E), Jõelähtme toidujäätmete komposti (J), Põltsamaa 

(P) ja Pärnu (Pa) reoveesette komposti ja kontrollvariandi Kekkilä aiaturba (K) mõju aed-

leeklille istikute kasvule. Erinevad tähed tähistavad statistilist erinevust (p<0,05) variantide 

vahel. 

Kõige kõrgema kasvuga olid Pärnu reoveesette kompostil, Kekkilä kasvuturbal ja Pärnu 25%-

lise reoveesette kompostil kasvanud taimed, millede kõrgus ületas 40 cm (joonis 6). Kõige 

madalamad olid taimed Jõelähtme kompostil, jäädes kasvult alla 15 cm. Kõikide kompostide 

puhul vähenes taimede kõrgus substraadi komposti sisalduse kasvades. Seega kõige paremad 

kasvutingimused olid just madalama komposti sisalduse korral. Katses brokoliga ilmnes, et 

reoveesette komposti mõju taimede kasvule vähenes komposti sisalduse suurenemisega 

susbtraadis (Perez-Murica et al., 2006). Katses paprika taimedega ilmnes, et mida rohkem oli 

kasvusubstraadis reoveesette komposti, seda kõrgema kasvuga oli taimed (Silva et al., 2010), 

mis on täiesti vastupidine käesoleva katse tulemustele. Grigatti ja teiste (2007) läbiviidud 

PD95%=6,3 
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katses suvelilledega  leiti, et salvei, pärdiklille ja peiulille kasv vähenes reoveesette komposti 

koguse suurenemisega  kasvusubstraadis, samas begoonia puhul statistiline erinevus puudus.  

Aed-leeklille õisikute suurus olenes samuti kompostide päritolust ja kogusest 

kasvusubstraadis (joonis 7). Kontrollvariandiga võrreldes puudusid statistilised erinevused 

komposti „Ecocleaner“ variantidega ning „Jõelähtme“ variandiga, Pärnu ja Põltsamaa 

reoveesette kompostide puhul oli õisikute läbimõõdus suured erinevused Kekkilä 

kasvuturbaga. 

 
Joonis 7. MBT komposti „Ecocleaner“ (E), Jõelähtme toidujäätmete komposti (J), Põltsamaa 

(P) ja Pärnu (Pa) reoveesette komposti ja kontrollvariandi Kekkilä kasvuturba (K) mõju aed-

leeklille õisikute läbimõõdule. Erinevad tähed tähistavad statistilist erinevust (p<0,05) 

variantide vahel. 

Kõige suuremate õisikutega olid Põltsamaa ja Pärnu reoveesette kompostis kasvanud taimed, 

ulatudes 17-st 22 cm-ni. Kõige väiksema läbimõõduga õisikud olid Jõelähtme toidujäätmete 

kompostis ja Kekkilä kasvuturbas, jäädes alla 10 cm. Õisiku  läbimõõdu muutuste ja 

substraadis komposti koguse vahelist ühist seost ei leidu. Täisõitsemise perioodil katse lõpus 

olid kõige õiterohkemad Pärnu reoveesette kompostil kasvanud kõik kolm varianti (õisi 

õisikus keskmiselt üle 60) ja Põltsamaa 50 ja 75%  reoveesette komposti variandid (joonis 8). 

„Põltsamaa“ 50% kompostisegus oli õite keskmine arv õisikus üle 120, olles seega ka kõige 

õiterikkam kompostisegu variant. Kontrollvariant ning kompostil „Ecocleaner“ kasvanud 

taimed jõudsid küll õitsema, kuid õite arv jäi reoveesette kompostidest väiksemaks ning 

PD95%=3,29 
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Jõelähtme toidujäätmete kompostil kasvanud taimedel olid arenenud õienupud, aga avaneda 

jõudis vaid keskmiselt 8 õit. Vähene õitsemine on seotud kompostide kõrge pH-ga, kuna 

fosfori omandamine väheneb pH tõustes. Põltsamaa reoveesette komposti pH oli teistest 

madalam ning tänu sellele arenesid ka suuremad õisikud. Kekkilä kasvuturba puhul oli õite 

vähesus seotud toitainete puudusega- taimede lehed olid punakad, mis viitab fosfori 

puudusele taimedes. Suvelilledega läbiviidud katses mõjus reoveesette komposti suurenev 

kogus taimede õite arvule pärssivalt (Grigatti et al, 2007), mis on samasugune tulemus nagu 

käesolevas katses. 

 

 

 

Joonis 8. Katses kasutatud kompostide „Pärnu“ (Pa), „Põltsamaa“ (P), „Ecocleaner“ (E),  

„Jõelähtme“ (J) segudes kasvanud aed-leeklille istikud dekoratiivsus võrreldes kontroll 

Kekkilä aiaturbaga (K). 

Taimede maapealse osa kuivmass näitas, et taimede kasv sõltus komposti algametrjalist 

(joonis 9). Taime maapealse osa kuivmass oli kõige suurem Pärnu ja Põltsamaa reoveesette 

kompostidel kasvanud istikutel. Kontroll variandi maapealse osa kuivmmass oli veidike üle 6 

grammi, samas Põltsamaa reoveesette kompsostil kasvanud taimedel ulatus see 9 grammini. 
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Kui Põltsamaa komposti puhul oli kõige suurema kuivmassiga 50%-lises segus kasvanud 

taimed, jäi Pärnu reoveesette kompostil just 50%-line variant kõige madalamaks. Kõige 

väiksema kuivmassiga taimed kasvasid MBT kompostil „Ecocleaner“ ning Jõelähtme 

toidujäätmete kompostil. Jõelähtme komposti puhul oli väikese maapealse osa kasvu 

põhjuseks liiga kõrge soolade sisaldus substraadis, MBT komposti „Ecocleaner“ puhul aga 

liiga kõrge raskmetallide sisaldus. Begoonia, pärdiklille, salvei ja peiulillega läbiviidud katses 

taimede  kuivmass vähenes reoveesette komposti koguse suurenemisega kasvusubstraadis 

(Grigatti et al., 2007), mis ei vasta käesoleva töö tulemustele. 

 

Joonis 9. Ecocleaner MBT kompostis (E), Jõelähtme toidujäätmete kompostis (J), Põltsamaa 

(P) ja Pärnu (Pa) reoveesette kompostis ja kontrollvariandi Kekkilä aiaturbas (K) kasvanud 

aed-leeklille istikute maapealse osa kuivmass grammides. Erinevad tähed tähistavad statistilist 

erinevust (p<0,05) variantide vahel. 

 

PD95%=1,44 



26 

 

 

KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli selgitada reoveesettest ja majapidamisjäätmetest valmistatud 

kompostide sobivus konteinerilutaimede kasvusubstraadi lisandina ning uurida nende mõju 

aed-leeklille istikute kvaliteedile. Uurimustöö hüpotees oli, et aed-leeklille istikute kvaliteet 

sõltub kasvusubstraadis kasutatud komposti keemilistest omadustest ja kogusest. 

Uurimistulemused olid järgmised: 

 Soolade sisaldus oli kõige kõrgem substraadisegudes, mis sisaldasid Jõelähtme 

komposti. Taimekasvuks sobivatesse piiridesse (0,3-0,4 g/l) jäi toitesoolade sisaldus 

segudes, milles kasutati „Põltsamaa“, „Pärnu“ ning MBT komposti „Ecocleaner“. 

 Substraadisegudes kasutatud kompostid tõstsid substraadi pH-d. Taimekasvuks 

sobivaim pH vahemik (pH 6-7) oli segudes, mis sisaldasid Põltsamaa reoveesette 

komposti. 

 Aed-leeklille taimede kõrgus oli suurem Põltsamaa reoveesette komposti sisaldavatel 

segudel ning Pärnu reoveesette komposti 25%-lises variandis. Jõelähtme 

toidujäätmete komposti mõjul taimede kasv pidurdus. 

 Aed-leeklille õisikute läbimõõt oli suurem substraadisegudes, mis sisaldasid 50 ja 75 

mahu% Põltsamaa reoveesette komposti. Jõelähtme toidujäätmete komposti mõjul 

õisikute läbimõõt vähenes. 

 Taimede maapealse osa kuivmass oli kõige suurem substraadisegudes, mis sisaldasid 

50 mahu% Põltsamaa reoveesette komposti või 25 mahu% Pärnu reoveesette 

komposti. Kõige väiksema kuivmassiga olid Jõelähtme toidujäätmete komposti 

sisaldavates segudes kasvanud taimed. 

Järeldused: 

 Kõige paremate kvaliteedi-näitajatega on reoveesettekompostid „Põltsamaa“ ja 

„Pärnu“. Tootmistingimustesse on soovituslik turba ja reoveesette komposti segu, 

milles komposti sisaldus on 25-50% . 

 Toidujäätmete kompost „Jõelähtme“ ei sobi aed-leeklille konteinerites kasvatamiseks. 

Töö hüpotees leidis katse põhjal kinnitust. Kompostide keemilised omadused mõjutavad 

taimede kasvu ning komposti kontsentratsiooni tõus halvendas taimede kasvutingimusi. 
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SUMMARY 

 

The purpose of this study wast to investigate the fitness of sludge and municipal solidwaste 

based compost as a part of growing media for container grown plants. Also to explore the 

effect that these compost have on the quality of Phlox paniculata plants. The hypothesis of 

the study was that the chemical properties and amount of compost affect the quality of Phlox 

paniculata plants  

The Results: 

 Soluble salt concentration was highest in Jõelähtme biowaste compost. The 

recommended soluble salt concentration is 0,3-0,4 g/l. The composts that remained in 

the recommended salt levels were sludge based composts „Põltsamaa“ and „Pärnu“ 

and MBT compost „Ecocleaner“.  

 Composts used in growing media raised the pH of the substrate. The recommended pH 

level for plants growth (pH 6-7) was in the substrate that contained Põltsamaa sludge 

compost. 

 Phlox paniculata plant height was the highest in substrates that contained Põltsamaa 

sludge compost and 25% of Pärnu sludge compost. Jõelähtme biowaste compost had 

an inhibiting affect on plantgrowth. 

 Phlox paniculata inflorescence diameter was bigger in sbstrates taht contained 50 and 

75% of Põltsamaa sludge compost. Jõelähtme biowaste compost reduced the diameter 

of the inflorescence. 

 The highest dryweight of the above ground part of the plants was in growing media 

that contained 50 % of Põltsamaa sludge compost and 25 % of Pärnu sludge compost- 

The lowest dryweight was in the substrates that contained Jõelähtme biowaste 

compost. 

Conclusions: 

 The highest quality plants grew in Põltsamaa and Pärnu sludge composts. Most 

suitable for nursery growing substrate is 25-50% of sludge compost mixed with peat. 

 Biowaste compost „Jõelähtme“ is not recommended for the use of growing media for 

container grown Phlox paniculata plants. 

 

The study shows that waste derived composts can be used in nurseries as a component of 

growing substrate. The chemical characters of composts affected plant growth and 
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development. Higher concentration of compost in growing substrate affected plant 

development negatively.
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