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Sissejuhatus 

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks suurendada 2020. aastaks taastuvaenergia osa kogu 

energiabilansis 20%-ni (Huotari jt 2015). Seetõttu on viimastel aastatel bioenergia osakaal 

koguenergias suurenenud ja muutumas alternatiiviks fossiilsetel kütustel baseeruvale 

energiale. Ka Eestis on hakatud kasutama puitu üha rohkem elektri- ja soojusenergia 

tootmiseks. Sellega kaasnevaks probleemiks on puidu põletamisel järgi jääv tuhk, millel 

puudub täna kasutus. 

Põhjamaades muutus puutuha utiliseerimise probleem aktuaalseks juba 1970-ndate aastate 

alguses seoses õlikriisiga, kui tekkis vajadus suurendada taastuvate energiaallikate osa 

kogu energiatootmises, sealhulgas biokütuste kasutamist soojusenergia tootmiseks 

(Hakkila 1984). Puutuhaga tehtavad teadusuuringud algasid aga juba märgatavalt varem. 

Näiteks Soomes on puutuha väetusomadusi uuritud kuivendatud turbamuldadel alates 1935 

aastast (Hakkila 1989). Rootsis, kus toodetakse enamus energiat puidust, on alates 1970 

aastast viidud läbi rida teadusuuringuid, selgitamaks puutuha sobivust turvas-ja 

gleimuldade parandamiseks (Högbom jt 2001). Täna kasutatakse Soomes puutuhka 

peamiselt metsa- ja väga vähesel määral ka põllukultuuride väetiseks. Viimast takistab 

puutuha kõrge Cd sisaldus, mis toitainete rikkamas lendtuhas ületab paljudel juhtudel 

lubatud piirväärtuse (2,5 mg kg
-1

) (Pitk jt 2016). Puutuhka kasutatakse samuti täiteainena 

teede-ehituses, kuid väga suur osa sellest ladestatakse jätkuvalt prügilates (Vance 1996). 

Eestis tekib 2017 aastal hinnanguliselt koostootmisjaamade ja suuremate katlamajade peale 

kokku ligikaudu 35 000 t puutuhka (Pitk jt 2016). Hetkel on Eestis tehtud teaduslikke 

uuringuid puutuha mõju metsa kasvanduslikel (Pärn 2010; Mandre jt 2006) ja 

põllumullade väetamise eesmärgidel (Raave 2015).  

Puutuhk on mineraalainete kogum, mille puud on elutsükli jooksul mullast omastanud ning 

seetõttu oleks kõige mõistlikum viia need tagasi mulda ja kasutada ära uue biomassi 

tootmiseks (Timm 2017). Mitme varasema uurimistöö tulemused näitavad, et puutuha 

efektiivsus P, K, Mg ja Ca väetisena sõltub mulla keemilistest omadustest ning eriti mulla 

pHst. Eriti suur on mulla pH mõju tuhaga mulda viidud P omastatavusele (Ohno 1992; 

Ohno, Erich 1990; Erich 1991). Lähtudes sellest, võib arvata, et puutuhk sobib väetiseks 
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ainult teatud muldadele. Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on välja selgitada millistele 

muldadele on otstarbekas puutuhka väetisena kasutada ehk millistel muldadel on selle 

efektiivsus väetisena kõige suurem. 

Töö hüpoteesid: 

 puutuha efektiivsus P, K ja Mg väetisena sõltub mullareaktsioonist 

 puutuha efektiivsus P, K ja Mg väetisena sõltub mulla keemilistest omadustest  

Käesoleva magistritöö valmimise eest avaldan tänu juhendajatele Tõnu Tõnutarele ja Henn 

Raavele põhjaliku juhendamise eest. Tänan Imbi Albret ja Raja Kährikut nõu ja jõu eest 

proovide ettevalmistamisel. Tänud Indrek Suitsot ja TÜ Geoloogia instituudi vaneminsener 

Jaan Aruvälile, XRF ja XRD analüüsi teostamise eest. Aitäh nooremteadur Ottar Tamm 

ilusate ja värviliste korrelatsioonimaatriks eest.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE  

1.1 Puutuha omadused   

Biomass koosneb orgaanilisest ja mineraalsest osast. Biomassi orgaanilise osa 

moodustavad C, O, H, N ja S, mis valdavas osas lenduvad põlemise käigus 

suitsugaasidena. Puidu põlemisel jääb järgi tahke jääk tuhk, mis koosneb peamiselt 

mineraalsest, kuid vähesel määral võib selles olla ka orgaanilis ühendeid (Pitk jt 2016). 

Tuha mineraalse osa moodustavad erinevadest mineraalelemendid, mida taim on oma 

elutsükli jooksul mullast omastanud. Kahanevas järjekorras koosneb biomassi tuhk 

hapnikust (reageerib põlemisel mineraalainetega moodustades oksiide) ja mineraalainetest: 

Ca > K > Si > Mg > Al > Fe > P > Na > S > Mn > Ti (Vassilev jt 2013). N sisaldus on 

tuhas enamasti väga väike, sest see muundub põlemisel NH3, NOx ja N2 (Misra jt 1993), 

kuid mittetäielikul põlemisel võib tuhk väikeses koguses sisaldada ka N-i kuid samuti C-d 

(Demeyer jt 2001). Näiteks on väga väikestes koguses C-d ja N-i leitud puukoore tuhast 

(Someshwar 1996; Muse jt 1995).  

 

Puidu tuhasus on ca 1-3% kuivast biomassi kaalust (Kröppl 2015). Mikroskoobiga tehtud 

uuring näitas, et puutuhk sisaldab suuri poorseid süsiniku ja mitmeid ebasümmeetrilise 

kujuga anorgaanilisi osakesi (Etiegni ja Campbell 1991). (Kilpimaa jt 2013) järgi on 

puutuhas olevate pooride keskmine suurus 3,2-4,8 ŋm ja ruumala on 0,024-0,007cm3 g-
1
. 

Samuti märgitakse, et puutuhk on peeneteraline materjal, mille osakeste suurus sarnaneb 

mullas oleva savi (<0,01 mm) ja tolmu osakestega (0,001-0,05 mm) (Chirenje, Ma 2002). 

Puutuha tihedus on 0,27 g cm-3 (Huang jt 1993) ja kuivainesisaldus 99,5% (Kilpimaa jt 

2013) 

 

Puutuha mineraalainete sisaldus ei ole konstantne suurus vaid see varieerub selles sõltuvalt 

puuliigist, puu kasvutingimustest (kliima, kasvukoht s. h muld), katla tüübist ja 

põlemistemperatuurist (Pärn jt 2010), kuid samuti sellest millist osa puust põletatakse 

(tüvi, oksad, koor, juured) (Werkelin jt 2005; Hakkila 1989). Kõvapuiduga puuliikidest 

jääb pärast põlemist järgi rohkem tuhka (keskmine tuha sisaldus 1-1,3% (Obernberger, 
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Thek 2004) ja see sisaldab toiteelementidest rohkem kaalium (K) ja fosforit (P) (Pitman 

2006), kui pehme puiduga puuliikide tuhk (0,4-0,8%) (Obernberger, Thek 2004) (Tabel 1). 

Lehtpuude tuhk sisaldab võrreldes okaspuudega rohkem makroelemente ning selles on 

madalam Ca ja Si (Pitman 2006). Puu liikidest jääb pärast põlemist vähem tuhka järgi 

pöögil, kasel ja männil ning rohkem kuusel ja haaval (Werkelin jt 2005). Puu juured ja 

oksad on võrreldes puu tüvega tuharikkamad (Werkelin jt 2005; Hakkila 1989). 

 

Keskmiselt sisaldab ahjus puu põlemisel järgi jääv tuhk 0,06% N, 0,42% P, 18% Ca, 0,97 

% Mg ja 2,27% K (Vance, 1996), kuid näiteks puukoore tuhast leidub keskmiselt 1,57% P, 

18,5% Ca, 2,86% Mg ja 3,52 % K (Someshwar, 1996). Heinatuhaga võrreldes on puutuhk 

oluliselt Ca- rikkam, kuid K on seal vähem. Magneesiumi sisaldus on heina- ja puutuhas 

sarnane ja P sisaldus on mõlemas tuhas väike (Raave, 2015). 

 

Tabel 1. Puutuha keemiliste elemendite üldsisaldus (Campbell 1990; Hakkila 1989) 

  

                 Sisaldus kuivaines, % 

 

Puidu ja koore tuhk¹ Pehmepuu² Kõvapuit² 

Element mediaan vahemik tüvi koor tüvi koor 

Ca 13,2 7,4-33,1 22,4 28,5 19 27,1 

Fe 1,51 0,3-2,1 0,8 0,2 0,5 0,6 

K 2,93 1,7-4,2 12,4 9,8 20,4 12,2 

Mg 1,47 0,7-2,2 4,3 2,8 3,6 2,2 

Mn 0,67 0,3-1,3 2,9 1,7 0,8 0,6 

Na 0,24 0,2-0,5 - - - - 

P 0,79 0,3-1,4 2,4 2,8 4,2 3,4 

S 0,56 0,4-0,7 2,3 1,2 2,1 1,1 

Al 2 1,5-3,2 - - - - 

C - - - - - - 

pH 12,7 11,7-13,1 - - - - 

N Täheldatud <0,1% 

    Andmed: ¹ (Campbell 1990), ² (Hakkila 1989) 

   

Põlemistemperatuur katlas määrab ära puutuha lõpliku koguse ja selle keemilise koostise. 

Näiteks sama puidu põletamisel koduahjus ja tööstuslikus katlamajas erineb nii järgi jääv 

tuha kogus kui selle koostis (Naylor, Schmidt 1986). Misra jt. (1993) andmetel vähenes 

põlemistemperatuuri kasvades 650 kraadilt 1300 kraadile tuha kogus sõltuvalt puuliigist 

23-48%. Temperatuuri tõustes väheneb tuhas K, S ja Cu, ning vähemal määral ka Na ja Zn 

sisaldus, samas kui Mg, P ja Mn, Al ja Fe sisaldus ei muutu (Pärn jt 2010). Teistel 
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andmetel aga temperatuuri tõustes P sisaldus tuhas väheneb (Etiegni, Campbell 1991). 

Temperatuur vahemikus 500 ja 900 °C on kriitiline madala sulamistemperatuuriga 

elementide nagu kaalium kuid samuti toksiliste metallide sh. alumiiniumi sisaldusele tuhas 

(Pitman 2006). Selles temperatuurivahemikus hakkavad need sulama ning jahtudes 

paakuvad katelde seinte ja põhja resti külge. Samuti võivad selles temperatuurivahemikus 

hakata sulama ja seinte ja resti külge kleepuda Ca ja Mg oksiidid (Pitman 2006). Sõltuvalt 

tuha kogunemise kohast eristatakse kolde- tsükloni- ja filtrituhka, millel on erinev 

keemiline koostis (Pitman 2006). Nii tsükloni- kui filtrituhk on käsitletavad lendtuhana. 

Tuhkade liigiline proportsioon sõltub katla tüübist (rest- või keevkihtkatel) (Pitk jt 2016). 

Restkatla puhul on valdav koldetuhk (60-90%). Tsüklontuha osakaal on seal 10-35% ja 

filtrituhal 2-10% (Kröppl 2015). Keevkihikatla korral tekib kõige rohkem lendtuhka (Eijk 

jt 2012). Vassilev jt (2013) poolt tehtud mõõtmised näitavad, et lendtuha osakeste suurus 

on vahemikus 10-50 ŋm kuni 1-2 mm, olles keskmiselt 10-100μm ning tihedus 220-300 kg 

m
-3

 (Kröppl 2015).Võrreldes koldetuhaga on lendtuhk toitaineterikkam ja selle 

neutraliseerimisvõime on suurem (Kröppl 2015). Samas on lendtuhas rohkem raskmetalle 

nagu kaadmiumi (Cd), vaske (Cu), kroomi (Cr), plii (Pb) ja arseen (As) (Pitman 2006), mis 

võivad olla takistuseks selle väetisena kasutamisel.. Peen fraktisoonilist lendtuhka on 

raskem käsitleda ja õhus lendlevad osakesed võivad põhjustada ohtu tervisele (Hakkila 

1989). Raskmetalliühendite sisalduste varieeruvus ja lubatud piirväätused Eestis on 

väljatoodud tabel 2. 

Tabel 2. Raskmetallühendite varieeruvus kolde-ja lendtuhas (Hakkila 1989) ning lubatud piirväärtused 

lubiväetises Eestis (RTI, 21.11.2014,14) 

Element Koldetuhk (mg kg
−1

) Lendtuhk (mg kg
−1

) 

Piirväärtus 

Eestis          

(mg kg
−1

) 

Hg <0,4 0-1 3 

Cd 0,4-0,7 6-40 3 

Co 0-7 2-300 

 As 0,2-3 1-60 50 

Cr >60 40-250 50 

Ni 40-250 20-100 100 

Pb 15-60 40-10 3 100 

Cu 1-300 ~200 600 

V 10-120 20-30 

 Zn 15-103 40-700 1500 

Mn (2-5,5) 10
3
 (6-9)10 

3
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Puutuhka kasutatakse väetisena kahes eri vormis: tolmja tuhana (mitte stabiliseeritud) ja 

tükistatud tuhana (stabiliseeritud), mille erivormideks on paakunud ja seejärel purustatud 

tuhk ning tuha pellet ja graanul (Pitk jt 2016). Vajadus tuha tükistamise järele tekkis seoses 

tolmja tuha kasutamisel esinevate probleemidega nagu tolmamine, veokite 

korrodeerumine, laotamise ebaühtlus, kahjulik mõju taimedele ja tuhaga töös 

kokkupuutuvate inimeste tervisele. Tolmjas puutuhk on väga reaktiivne ja aluseline, 

millega võrreldes on tükistatud tuha (granuleeritud, paakunud tuhk jm) reaktiivsus väiksem 

(Pitk jt 2016). Tükistatud tuha kasutamine ei põhjusta mullal ja taimedel pH šokki (Pitman 

2006).  

Tükistatud tuha tootmiseks niisutatakse tolmjat tuhka veega 30%-ni ja lastakse seejärel 

kuivada. Kuivanud tuhk purustatakse ning tekkinud tükke kasutatakse väetisena (Neilsson 

jt 1996). Keemiliselt tekib protsessi käigus kaltsiumoksiidi veega reageerimisel esmalt 

kaltsium hüdroksiidid, mis seejärel süsihappegaasiga reageerides karboniseerub (CaO -> 

Ca(OH)2 -> CaCO3) (Korpijärvi jt 2012). Pelletite valmistamiseks segatakse tuhk esmalt 

veega ning moodustunud segust pressitakse tuhapelletid. Graanulite valmistamiseks 

segatakse tuhk veega stabiilse koostisega pastaks, mille järel toimub pöörleval alusel 

graanulite valmimine (Pitk jt 2016). Tuha graanulite suurus on 3-16 mm ja tihedus ~1100 

kg m-
3
 (Väätäinen jt 2011). Toitainete vabanemine tükistatud ja tolmjast tuhast on erinev. 

Näiteks vabaneb kaalium tükistatud tuhast aeglasemalt (Steenari jt 1998), kuid on ka 

vastupidiseid andmeid (Holmberg jt 2000), mis näitavad et S, Cl, Na ja K vabanevad 

graanulitest kiiremini. Üldiselt on leitud, et tükistatud tuhast vabaneb raskmetalle ning 

leostub toitaineid vähem (Pitman 2006). 
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1.2 Mõju mulla füüsikalistele ja keemilistele omadustele 

Puutuhk mõjutab mulla tekstuuri, õhustatust, veesiduvust ja soolsust (Demeyer jt 2001). 

Puutuhk on hüdrofiilne (vett imav) ja veega kokkupuutel võivad puutuha osakesed paisuda 

kuni 12% (Pitman 2006), mille tulemusel võib väheneda mulla poorsus ja selles 

tulemusena ka mulla õhustus, samas kui mulla veehoiuvõime võib tuhaga väetamisel 

suureneda (Etigeni ja Campbell 1991). Happelisel mullal võib puutuhk soodustada 

mullaagregaatide teket ja suurendada nende läbimõõtu (Arshad jt 2012). 

 

1.2.1 Mõju mulla reaktsioonile 

Keemiliselt on puutuhk leeliseline materjal, mille pH jääb vahemikku 9-13,5 (Etiegni, 

Campbell 1991) ja elektrijuhtivus (mõõdetud tuha ja lahuse vahekorra 1:10 juures) 7,9-

10,1 mS cm
-1 

(Kilpimaa jt 2013). Oma kõrge pH tõttu sobib puutuhk hästi mulla happesuse 

neutraliseerimseks (Augusto jt 2008). Vance (1996) märkis, et puutuha 

neutraliseerimisvõime CaCO3 võib olla vahemikus 13,2-92,4% .Väetamiskatsed tuhkadega 

on enamikel juhtudel näidanud, et puutuhaga väetamise tagajärjel mulla happesus väheneb 

(Pärn jt 2010). Puutuha neutraliseerimisvõime on peamiselt tingitud hüdroksiidi (92%) ja 

väikestes kogustes karbonaatide (8%) Ca, Mg ja K sisaldusest tuhas (Etiegni, Campbell 

1991). Ühe tonni lubjakivi asendamiseks kulub 4,4 tonni kolde või 1,4 tonni lendtuhka 

(Nurmesniemi jt 2012). Võrreldes lubjaga on puutuha mõju kiirem ja pH muutus laotamise 

järel suurem kuid seda ainult lühikest aega (Muse, Mitchel 1995; Clapham, Zibilske 1992). 

Olenevalt tuha kogusest, kvaliteedist ja mullast võib puutuhk tõsta pH 0,5-3 pH ühiku 

võrra (Hytönen, 1998; Saarsalmi jt 2001). Eestis kahkjal liivsavi lõimisega põllumullal 

tehtud katse näitas, et sõltuvalt tuhanormist (5, 7,5 ja 10 t ha
-1

), oli esimese aasta sügisel 

pindmises künnikihis (0–10 cm) mulla pH võrreldes kontrollalaga 1,4–1,9 ühikut kõrgem 

(Raave 2015). Soomes tehtud Saarsalmi jt (2001) katse näitas, et pärast tuhaga väetamist 

tõusis huumushorisondi pH väärtus võrreldes katse-eelsete väärtusega 0,6-1,0 ühikut ja 

järelmõju kestis üle 16 aasta.  
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1.2.2  Taime toiteelementide sisaldus tuhas 

Puutuhaga väetamise järel suureneb mullas Ca, Mg, K, P, Fe, Mn, Cu ja Zn üld- ja taimele 

omastatav sisaldus (Chirenje, Ma 2002). Kauem kestev mõju on tuhal ainult K, Mg ja Ca 

sisaldusele, mis võib ulatuda isegi 16 aastani (Saarsalmi jt 2001), kuigi ka nende 

elementide sisaldus mullas võrreldes algse tasemega ajaga väheneb (Rumpf jt 2001; Ring jt 

2006; Saarsalmi jt 2005). Tuha järelmõju kestus sõltub kasutatud tuha normist. Eestis 

toimunud põldkatses kestis tuha järelmõju mulla happesusele variantides, mis said katse 

alguses tuhka 7,5 ja 10 t ha
-1

, 4 aastat. Variandis, kus tuha normiks oli 5 t ha
-1

, oli 

järelmõju üks aasta lühem. Mõju mulla K Mehchlich3 sisaldusele püsis kõigis 

tuhavariantides igal aastal mineraalväetist saanud variandiga võrreldes samal tasemel 3 

aastat ja kontrollvariandiga võrreldes 4 aastat s.o. katse lõpuni. Tuha mõju mulla 

PMehlich3 sisaldusele oli väike. Võrreldes igal aastal mineraalväetist saanud variandiga oli 

PMehlich3 sisaldus mullas esimese aasta sügisel usutavalt suurem ainult variandis, kus 

kasutati tuhanormi 10 t ha
-1

. Järgmisel aastal sisaldused neis kahes variandis võrdsustusid 

ja edaspidi oli see tuhaga väetatud variandis juba väiksem (Raave 2015; Pitk jt 2016). 

Tuhas olevast kaaliumist on hinnanguliselt taimedele omastatav 18–35% (Naylor, Schmidt 

1986). Fosfori omastatavus sõltub peamiselt mulla reaktsioonist ja see on suurem, kui 

mulla pH on 6,0–7,0 (Pitman 2006) . Ohno ja Erich (1990) on leidnud, et ainult väike osa P 

on taimedele omastatav ja selle määr varieerub, sõltudes mullatüübist (Erich, Ohno 1992). 

Tuhaga mulda antud Al, Cd, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn, Ti, Zn) vees lahustuvus ja 

liikumine keskkonnas sõltub keskkonna reaktsioonist ja väheneb mulla pH kasvades 

(Raave 2015). Taimetoiteeelementide omastatavus sõltuvalt mulla pH-st on välja toodud 

joonis 1.  
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Joonis 1. Toiteelementide omastatavus sõltuvalt pH-st (FAO, 1985) 

 

Samuti sõltub mineraalide lahustuvus keskkonna pHst. Oksiidid lahustuvad pH vahemikus 2-6, 

karbonaadid 6-9 ja hüdroksiidid 10-13 (Kröppl 2015). Mineraalidest on hästi lahustuvad 

ühendid on kloriidid (sülviin, haliit), sulfaadid (arkaniit, süngeniit, ettringiit, oksiidid (lubi), 

hüdroksiidid (portlandiit), nitraadid, karbonaadid ja bikarbonaadid. Vähem lahustuvad 

karbonaatidest kaltsiit ja fosfaatidest fosforiit. Vaid vähesel määral lahustub fosfaatidest 

apatiit, ja silikaatidest kaltsiumsilikaat ja päevakivi (Vassilev jt 2013).  
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1.2.3 Puutuha mõju taimele  

Puutuhka tuntakse väetisena juba neist aegadest kui toimis alepõllundus. Puutuha 

positiivset mõju põllukultuuride kasvule ja saagikusele on märgitud paljudes uurimistöödes 

(Krejs, Scanlon 1992; Naylor, Schmidt 1986; Demeyer jt 2001; Ohno, Erich 1990; 

Clapham, Zibilske 1992; Patterson jt 2004). Patterson jt (2004) katsetulemused näitasid 

puutuhaga väetamisel märkimisväärset saagikuse tõusu odral (Hordeum vulgare L.) ja 

rapsil (B. rapa L.). Van Reuler ja Janssen (1996) täheldasid, et puutuhk parandab riisil nii 

saagikust kui suurendab P omastamist. Kasvuhoone ja laboratoorsed katsed on näidanud 

puutuha positiivseid mõju talinisu (T. aestivum L.), spinati (Spinacia oleracea L.), kaera 

(Avena sativa L.) ja oa (Phaseolus vulgaris L.) saagikusele (Clapham, Zibilske 1992; 

Krejs, Scanlon 1992). Raave (2015) põldkatse tulemused pruunil kahkjal mullal näitasid, et 

tuhaga väetamine suurendas võrreldes väetamata mullaga oluliselt teravilja ja rapsi saaki. 

Nkana jt (1998) uurimustööd, mis viidi läbi Kameruni happelistel muldadel, näitasid 

raiheina (Lolium perenne L.) saagikuse suurenemist. Puutuha positiivset mõju saagile 

märgitakse eelkõige happelisel mineraalmullal, kui tuhale lisaks antakse ka N väetist ning 

kui tuha norm jääb vahemikku 12,5-25 t ha-1 (Patterson jt 2004; Arshad jt 2012). Puutuha 

efektiivsust mõjutab mulla algne toitainete sisaldus ja see on suurem toitainete vaesetel 

muldadel. (Füzesi jt 2015) Puutuha kasutamist väetisena põllul ja aias takistab selle kõrge 

Cd sisaldus (Saarsalmi jt 2004; Perkiömäki, Fritze 2003), mis võib olla vahemikus 1-20 

mg/kg (Tulonen jt 2012). Täna on puutuhk laiemalt väetisena kasutusel USA-s ja Kanadas 

ning Indias, kuid samuti Aafrikas riikides, kus on palju happelisi ja toitainetevaeseid 

muldasid ning kus ei ole tuha raskmetallide sisaldusele kehtestatud nii rangeid piiranguid 

nagu Euroopas (Pitk jt 2016). 
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1.3 Taime toiteelementide määramine tuhast ja muld-tuhk segudest 

1.3.1 Toiteelementide määramine tuhast 

Tuha toiteelementide sisalduse hindamiseks on kasutusel palju erinevaid analüütilisi 

meetodeid (Nabeela jt 2015; Vassilev jt 2013; Raave 2015) Tuha toiteelementide 

määramise meetodid võib oma olemuse ja sisu poolest jagada kaheks suureks rühmaks: 

a) meetodid toiteelementide kogu ehk üldsisalduse määramiseks 

b) meetodid taimedele omastatava toitainete sisalduse määramiseks 

Toiteelementide üldsisalduse määramiseks on vaja kogu analüüsitav materjal lahustada. 

Selleks kasutatakse tänapäeval enamasti töötlemist erinevate oksüdeerivate hapete 

segudega kõrgemal temperatuuril ning lahustumise kiirendamiseks sageli ka rõhu all. 

Lisaks klassikalisele lahustamisele on võimalik üldsisalduse määramine ka 

röntgenkiirguse abil ilma proovi keemiliselt lagundamata. 

Taimedele omastatavate toiteelementide sisalduse määramine toimub analoogiliselt 

toiteelementide määramisele mullast agrokeemiliste meetoditega, kus proovile lisatakse 

ekstraheeriv lahus ning teostatakse ekstraktsioon. Enamasti sisaldavad 

ekstraheerimislahused erinevates kontsentratsioonides ja vahekordades tugevaid või nõrku 

happeid või nende sooli, millele võib olla lisatud komplekse moodustavaid aineid nn 

kompleksimoodustajaid, mis on vajalikud määratavate elementide lahustumise 

soodustamiseks.   

Varasemates uurimustöödes on taimedele omastatava toitainete sisalduse määramiseks 

kasutatud AAAc meetodid erinevate pH tasanditel. Ohno ja Erich (1990) määrasid enda 

uurimustöös tuhas leiduvate toiteelementide lahustuvust AAAc ja leidsid, et pH 3,0 juures 

lahustus tuhas olevast üld K-st 40%, Mg-st 48% ja P-st 5,7%. Analoogses katses, mis viidi 

läbi pH 4,2 juures, osutus kogu Ca-st lahustuvaks 81%, Mg-st 57%, K-st 34% ja P-st 20% 

(Meiwes 1995) ning on kasutatud ka pH 4,65 lahust (Nabeela jt 2015; Nkana jt 1998) ja 

fosfori sisaldust on kolorimeetriliselt (Nabeela jt 2015). Raave (2015) EMÜ mullateaduse 

ja agrokeemia laboris tehtud puutuha uuringu analüüsid viidi läbi AL meetodiga. 

Uurimustulemused näitasid, et K ja P sisaldus oli puutuhas vastavalt 2,6% ja 0,1%.  
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Toitainete üldsisaldust on määratud HCl vesinikkloriidhape ja HNO3 lämmastikhape lahuse 

segu (Nurmesniemi jt 2012) ja mitmeetapiliste HNO3, Hartree-Fock (HF) ja H3BO3 

väljatõmbelahust (Obernberger, Thek 2004; Werkelin jt 2005; Vassilev jt 2013). 

 

Tuhas leiduvate taime toitelemendite määramiseks tuhk:vesi (1:10) väljatõmbe lahust 

(Crozier jt 2009; Pousada-Ferradas jt 2011; Sharifi jt 2013.). Perna jt (2016) läbiviidud 

uurimustöös võrreldi lendtuha Ca, K ja Mg elemendite sisaldust tuhk:vesi ja Mehlich 3 

väljatõmbest. Katse tulemustest selgus, et happelise Mehlich 3 ekstratsioonilahuses, 

vabaneb märgatavalt rohkem toiteelemente, kui tuhk:vesi segus. Samuti on täheldatud, et 

Mehlich 3 on tugevasti korrelatsioonis AAAc lahusega (Brennan jt 2008) ja 1M 

vesinikkloriidhape (HCl) meetodiga (Loide jt 2005).  

 

Sõltuvalt laboris kasutatavast seadmepargist ja analüüsi eesmärgist, analüüsitakse tuhas 

olevate elemendite sisaldused lahusest, kas spektrofotomeetriga, induktiivseostunud-

plasma-massispektromeetriga (ICP-MS), mikroplasma aatomemissioon spektrimeetriga 

(MP–AES), aatomabsorptsioonspektromeetria (AAS) või muu meetodiga.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1 Katse kirjeldus  

Käesoleva uurimustöös hinnatakse puutuhas sisalduvate P, K, Ca ja Mg mõju erinevate 

keemiliste ja füüsikaliste omadustega põllumuldadele. Esindatud on kuus tüüpilisemad 

Eestis esinevad mullarühma. Kasutatav puutuhk on pärit Valgamaalt, Helme 

koostootmisjaamast, mille põhiliseks kütuseks on ümbruskonna metsadest ülestöötamisest 

tekkiv puiduhake.  

 

Tuha ja mullaproovide liikuvate elementide sisalduste, pH, eripinna ja lõimise analüüsid 

teostati Eesti Maaülikooli Põllumajandus– ja keskkonnainstituudi mullateaduse ja 

agrokeemia osakonna laboris. Tartu Ülikooli geoloogia osakonna struktuur – ja 

mikroanalüüs tuumiklaboris, määrati proovide üldine mineraalne ja keemiline koostis.  

2.2 Laboratoorsed analüüsid 

Liikuvate taime toiteainete (P, K, Mg ja Ca) sisalduste määramisel kasutati AAAc 

meetodit (Methods of Soil... 1986). Analüüsiks valmistati muld:tuhk segu vahekorras 40:1 

(w/w), milleks kaaluti 200 ml ruumalaga plastikust loksutusnõusse 4 g mulda ja 0,1 g 

tuhka ning lisati dosaatoriga (Braun Dispensette®) 60 ml ekstraheerimislahust. Võrdluseks 

valmistati suspensioonid igast mullast ilma tuha lisandita. Toitainete ekstraheerimiseks 

loksutati saadud suspensiooni loksutil KS-15 control (Edumund Bühler GmbH) kiirusel 

100 võnget minutis. Selgitamaks aja mõju elementide ekstraheerimisele kasutati erinevaid 

loksutamise kestvusi: 10, 20, 40 ja 60 minutit. Vahetult peale loksutamist filtreeriti 

suspensioon läbi paberfiltri. Tagamaks analüütilise mõõteaparatuuri tõrgeteta tööd teostati 

täiendav filtreerimine läbi 0,45μm (d = 25 mm, nailon, Agilent) filtri. Ekstraheeritud 

toitainete sisaldus määrati mikroplasma aatomemissioon spektromeeteril, MP-AES 4100.  

 

Mulla eripinna määramiseks kasutati veeauru adsorptsioon meetodit, mis põhineb 

eksikaatoris 41%-lise väävelhappe kohal mullaosakestele tekkiva monomolekulaarse 

veekihi gravimeetrilisel määramisel (Kitse, Rooma 1984). Selleks kaaluti analüütilistel 
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kaaludel ligikaudu 1 grammi uuritavat materjali alumiinium topsidesse, mis suleti seejärel 

kaheks nädalaks eksikaatorisse väävelhappe lahuse kohale. Seejärel kaaluti topsid koos 

muldadega, kuivatati kuivatuskapis 105ºC kraadil veekihi eemaldamiseks mullaosakestelt 

ning kuiv proov kaaluti uuesti. Saadud kaalude vahest arvutati mullaosakestele 

adsorbeerunud vee kogus ning selle poolt moodustatud monomolekulaarse kihi paksus 

arvestades, et ühe vee molekuli poolt kaetud pindala on 10,8Å
2
. 

 

Mulla fraktsiooniline koostis. Fraktsioonilise koostise määramiseks kasutati 

laserdifraktsioonilist meetodit (Ryżak, Bieganowski 2011). Määramine toimus osakeste 

suuruse analüsaatoriga Malvern Mastersizer Hydro LV. Määramiseks valmistati uuritavast 

proovist pasta ning lisati seda aeglaselt mõõteanumasse jälgides, et osakeste põhjustatud 

kiirguse hajumine ei ületaks 22%. Kokkukleepunud agregaatide lõhkumiseks kasutati 

ultraheli. Juhtprogramm arvutas kuue järjestikuse mõõtmise tulemustest kolme fraktsiooni 

(alla 2 µm, 2 kuni 63 µm ja üle 63 µm) sisaldused.  

 

Tuha ja mulla pH. pH määrati 1M KCl suspensioonist. Analüüsiks kaaluti 5 g mulda ja 

lisati sellele 12.5 ml 1M KCl lahust (1:2,5, w:v).Saadud suspensioon segati ja 30 minuti 

möödumisel mõõdeti suspensiooni pH väärtus pH meetriga METLER TOLEDO Seven 

Easy koos elektroodiga Inlab ExpertPro. Analüüsil saadud mullaproovide pH väärtused on 

toodud tabelis 4. 

 

XRF ehk lainedispersiivse röntgenfluoresents-spektromeetria meetodiga määrati tuha 

ja mulla keemiline koostis. Proovide ettevalmistamiseks peenestati mullaproovid. Fritsch 

puhveriette 6 planetaarveskis. (kiirus 400 rpm, aeg 4 min, kuulikesed 5mm, WC-

volframkarbiid). Tabletiks pressitud pulberpreparaadid (100 kN surve all, 32mm Ø, paksus 

5mm, kaal 5 g) mõõdeti Rigaku firma lainerpdispersiivse ZSX Primus II 

spektromeeterisse. Elemendid C-U mõõdeti Rh primaarkiirgusega 30mm diameetriga. 

Arvustuseks kasutati Rigaku tarkvara SQX koos laborisiseste standarditega. 

 

XRD ehk röntgendifraktomeeteria meetodit kasutati proovide mineraalse koostise 

määramiseks. Pulberpreperaadid mõõdeti rõngendifraktomeetriga Bruker D8 Advance 

kasutades Ni-filtreeritud CuKa kiirgust ja LynxEye ribadetektorit. Proovid mõõdeti 

vahemikus 3-73º 2Ɵ, sammuga 0,02 º 2Ɵ ja loendusajaga 1666 sekundid punkti kohta. 
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Analüüsiks kasutati firma Brucker tarkvarapaketti Diffrac plus Basic EVA, ICDD 

andmebaasi PDF2 ja täisprofiil analüüsipaketti Topas 4.1.  

2.3 Statistiline andmetöötlus 

Andmete töötlusel kasutati kirjeldatavat statistikat, lineaarset korrelatsioon- ja 

regressioonanalüüsi. Tulemused loeti statistiliselt usutavaks olulisusnivool 0,05. Andmete 

töötluseks ja analüüsiks kasutati MS Excel tarkvara ning statistikapaketti R.  
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3. TULEMUSED 

3.1 Tuhk ja mullad 

Uurimistöös kasutatud mullaproovide pH ulatus 4,0-st kuni 7,2-ni (Tabel 3). Seega olid 

kaasatud nii happelise, kergelt happelise kui ka neutraalse reaktsiooniga mullad. Veeauru 

meetodil määratud eripindade väärtused on tagasihoidlikud, ulatudes 24,1-st kuni 35,2 

m
2
/g. Kõik eksperimendis kasutatud mullad olid kerge lõimisega (Tabel 3). Fraktsioonilise 

koostise analüüsi järgi on nelja mulla puhul domineerivaks tolmu fraktsioon ja kahe mulla 

puhul on ülekaalus liiva fraktsioon. AAAC meetodil.  

Kasutatud tuhk oli tugevalt aluselise reaktsiooniga ning laserdifraktsioonilise osakeste 

analüüsi andmetel oli rohkem kui 97% osakestest 2µm suurema diameetriga (Tabel 3). 

Tabel 3. Tuha ja mulla proovide üldiseloomustus 

   
      Osakeste jaotus, % 

  
Proov pH Eripind, m

2
/g 

alla 

2μm 

2μ - 

63μm 

üle 

63μm Lõimis Tähis 

Tuhk 13,1 

 

2,17 55,3 42,5 

  Muld 1 6,5 25,1 3,0 46,5 50,5 kerge liivsavi ls1 

Muld 2 4,0 24,1 0,9 21,1 78,1 saviliiv sl 

Muld 3 6,0 26,2 3,9 56,6 39,5 saviliiv sl 

Muld 4 7,2 35,2 5,4 61,3 33,2 tolmjas liivsavi tls 

Muld 6 7,0 31,3 3,5 56,4 40,2 tolmjas liivsavi tls 

Muld 7 6,9 84,3 6,3 74,9 18,8 tolmjas liivsavi tls 

 

3.2 Puutuha keemiliste elementide üldsisaldus 

Antud katses kasutatud tuha elementide üldsisaldus määrati röntgenfluorestsents 

spektromeetriliselt. Kuna puidu põletamisel tekkiv tuhk koosneb valdavalt silikaatsetest 

mineraalidest ja erinevatest oksiididest, siis valdavaks keemiliseks elemendiks tuhas on 

hapnik, mille sisaldus proovis on 49% (Tabel 4). Kaltsiumi ja räni sisaldavate mineraalide 

domineerimise tõttu domineerivad need elemendid ka üldkoostises. Kõrge on tuhas ka 
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süsiniku sisaldus ulatudes 15%-ni. Vastavalt mineraloogilise koostise analüüsi tulemustele 

on tegemist valdavalt karbonaatide koostises oleva mineraalse süsinikuga. Kahjuks ei ole 

tuhast määratud orgaanilise süsiniku sisaldust ja seetõttu ei ole võimalik midagi väita 

orgaanilise süsiniku osakaalu kohta üldsisalduses. Kaaliumi üldsisaldus tuhas on 4,07, 

kõigil  ülejäänud elementidel aga juba 1% piires või veelgi madalam. 

 

3.2.1 Mullaproovide keemiliste elemendite kontsentratsioon 

Röntgenfluorestsents spektromeetrilise analüüsi tulemustel on katsemuldades sarnaselt 

tuhkadele kõige levinumaks elemendiks hapnik (Tabel 7), mis moodustab 50,1 kuni 52,3% 

mulla kogumassist. Võrreldes tuhaga on mullaproovides oluliselt suurem (keskmiselt 4 

korda) räni osakaal, mis moodustab 30,6 kuni 42,6% mulla massist. Oluliselt vähem kui 

tuhas on mullas ka kaltsiumi ja süsinikku. Võrreldes tuhaga tuleb silmas pidada, et 

erinevalt tuha koostises olevast süsinikust on mulla süsinik valdavalt orgaanilise materjali 

koostises. Samuti on madalam kaaliumi sisaldus. Peaaegu võrdsed on tuha ja 

mullaproovide raua ja naatriumi üldsisaldused. Kõigi ülejäänud elementide üldsisaldused 

mullas on madalamad kui tuhas, kaaliumil on see vahemikus 1,45 kuni 2,93%, ülejäänud 

elementidel aga alla 1%. Raskmetallidest sisaldasid mullad Ti, Ni, Co, Rb, Y, Zr, Ba ja Pb 

vähesel määral leidus mõnedes muldades Ga, Ge, As, Nb ja Th. Katses kasutatud 

mullaproovide raskmetallide sisalduse tulemused on esitatud tabelis Lisa 1.
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3.2.1.1 Röntgenfluoresents-spektromeetria (XRF) tulemused 

Tabel 4. Puutuha makro-ja mikroelemendite sisaldus, (%) 

Massiprotsentides 

Makroelemendid Mikroelemendid 

 

O C Ca K P Mg Na S Si Fe Cl Mn Zn Cu 

Tuhk 49 15 15,7 4,07 0,94 1,24 0,31 0,94 8,82 1,08 0,41 0,31 0,1 0,01 

 

Tabel 5. Puutuha raskmetallide sisaldus 

Massiprotsentides 

 Ti Cr Br Ni Cu Rb Sr Y Zr Ba Pb 

Tuhk 0,098 0,005 0,001 0,003 0,009 0,011 0,030 0,004 0,010 0,127 0,002 

 

Tabel 6. Makro-ja mikroelemendid mullaproovides, (%) 

Massiprotsentides 

Makroelemendid Mikorelemendid 

 

O C Ca K P Mg Na S Si Fe Cl Mn Zn Cu 

Mlud 1 52,3 1,76 0,44 2,15 0,06 0,25 0,36 0,02 36,6 0,94 0,02 0,02 0,003 0,002 

Muld 2 51,5 1,66 0,32 1,45 0,02 0,06 0,28 0,02 42,2 0,51 0,01 0,01 0,001 0,002 

Muld 3 52,0 1,55 0,48 2,36 0,07 0,30 0,50 0,02 35,3 1,25 0,01 0,04 0,004 0,003 

Muld 4 52,0 2,64 1,63 2,28 0,13 0,38 0,39 0,04 32,8 1,91 0,01 0,06 0,005 0,003 

Muld 6 50,6 2,70 4,07 2,07 0,09 1,72 0,79 0,03 31,9 1,36 0,02 0,05 0,004 0,003 

Muld 7 50,1 2,92 1,30 2,93 0,09 0,95 0,53 0,05 30,67 2,72 0,01 0,05 0,006 0,003 
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3.3 Mineraloogiline koostis  

3.3.1 Puutuha mineraalne koostis 

Mineraloogilise XRD tulemused massiprotsentidena on esitatud Tabelis 8. Analüüsi põhjal 

on puutuha domineerivad silikaatsete mineraalide rühma kuuluvad kvarts (SiO2) 41,60%, 

albiit (NaAlSi3O8) 8,96% ja K-päevakivi K[AlSi3O8] 5,77%. Karbonaatsete mineraalide 

rühmast on kõrgeim sisaldus kaltsiidil (CaCO3) 14,94%, samuti esines proovides 

sulfaaditest kips (CaSO4·2H2O), oksiidid (lubi CaO ja periklaas MgO) ja hüdroksiidil 

(portlandiit Ca(OH)2). Proovides leidus eelpool mainitud mineraalide kõrvalt ka tsemendi 

mineraale - C3S ja C2S alfa.  

3.3.2 Mullaproovide mineraalne koostis 

XRD analüüsi põhjal sisaldavad uuritud mullad järgmisi mineraale: kvarts, albiit, K-

päevakivi, kihtslikaat, amfibool, kloriit, hemetiiti ja magnetiiti. Põhilise osa mullaproovide 

mineraalse koostise moodustab kvarts, mille keskmine sisaldus jäi 50-80%-ni, samuti K-

päevkivi, mille sisaldus jäi antud katse muldades 20 – 30% vahemikku. Albiidi sisaldus oli 

kõrge muld nr.6 9,65%, muld nr.1,2,3 ja 4. jäi sisaldus 6-4%-ni. Rauda sisaldavad hematiit 

ja magnetiit sisaldus jäi mullaproovides 0,65-0,82% vahemikku. Kihtsilikaadi, amfibooli ja 

kloriidi sisaldus jäi kuni 2%. Muld nr.4 ja muld nr.6 proovid sisaldasid vähesel määral 

kaltsiiti, mis jäi 1%-ni ulatusse. Samuti oli märgata mulla nr.6 kõrget dolomiidi (8%) 

sisaldust.  
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3.3.2.1 XRD ehk röntgendifraktomeeter tulemused 

Tabel 7. Puutuha mineraloogiline koostis (%) 

Massiprotsentides 

 

 Kvarts 

 SiO2 

Albiit 

NaAlSi3O8  

K-

päevakivi 

K[AlSi3O8] 

Kaltsiit 

CaCO3 

Kips 

CaSO4·2H2O 

Periklaas 

MgO 

Arkaniit 

K2SO4 

Lubi 

CaO 

Portlandiit  

[Ca(OH)2] 

C3S 

monokliinne 

(NISHI) 

C2S alfa 

(MUMME) 

Tuhk 41,60 8,96 5,77 14,94 2,98 2,54 4,86 3,90 4,68 5,52 4,25 

 

Tabel 8. Mullaproovide mineraloogiline koostis (%) 

Massiprotsentides 

 

Kvarts 

SiO2 

Albiit 

NaAlSi3O8 

K-päevakivi 

K[AlSi3O8] 

Kaltsiit 

CaCO3 

Dolomiit 

CaMg(CO3)2 

Kihtsilikaat 

Al2Si2O5(OH)4.  

Amfiboo 

(Ca,Na)2(Fe2,Mg) 

5(Si,Al)8O22(OH)2 

Kloriit 

(Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2• 

(Mg,Fe)3(OH)6 

Hematiit 

Fe2O3/ 

magnetiit 

Fe3O4 

Muld 1 66,64 3,72 25,63 

  

0,96 0,64 1,63 0,79 

Muld 2 76,54 3,12 18,48 

  

0,59 0,62 0 0,65 

Muld 3 61,71 5,89 27,31 

  

1,43 1,31 1,67 0,68 

Muld 4 61,16 5,27 27,21 1,089 

 

1,55 1,32 1,64 0,76 

Muld 6 50,55 9,65 27,8 1,146 7,66 1,51 0,35 0,51 0,82 

Muld 7 45,69 7,54 31,97 

 

0,45 4,86 0,53 8,23 0,73 
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3.4 Taimedele omastatavate toitelementide sisaldus 

3.4.1 Tuha taimetoiteelementide sisaldus 

Liikuvate taimetoitelementide sisalduse määramiseks kasutati muldade analüüsiks 

väljatöötatud AAAC meetodit. Vastavalt analüüsi tulemustele sisaldab kasutatud tuhk 

liikuvat fosforit 344,6 mg/100g, kaaliumit 2552,6 mg/100g ja magneesiumi 1889 mg/100g. 

3.4.2 Muldade toiteelementide sisaldus.  

Töös kasutatud muldade liikuvate P, K ja Mg sisaldused on esitatud tabeli 10. Mulla 

toiteelemendiga varustatuse asteme iseloomustamiseks on tabelis iga proovi ja elemendi 

kohta esitatud ka vastav väetistarbe klass. Saadud analüüsitulemuste võrdlemiseks 

kasutatud analüüsimeetodi gradatsiooniga (Methods of Soil... 1986) teostati ümberarvutus 

elemendi sisaldusele milligrammi liitri kohta. Ümberarvutustel kasutati E. Kitse (1978) 

soovitatud lasuvustiheduse väärtust 1,5 g/cm
3
 kohta. Toiteelemenetide sisalduselt olid 

uurimistöös kasutatud mullad väga erinevatest klassidest. Fosfori ja kaaliumi puhul oli aga 

tegemist väga erinevate muldadega. Kõigi elementide puhul kõikus väetistarve väga 

väikesest kuni väga suureni.  

Tabel 9. Muldade P, K ja Mg sisaldus ning jaotus vastavalt väetistarbe klassidesse 

Väetustarbe klassid 

 

P 

 

K 

 

Mg 

 

 

mg/100g mg/l 

 

mg/100g mg/l 

 

mg/100g mg/l 

 Muld 1 1,18 17,7 väga madal 21,9 328 väga hea 17,6 265 väga hea 

Muld 2 0,23 3,4 pigem madal 0,8 11 madal 13,8 207 keskmine 

Muld 3 1,14 17,1 keskmine 9,5 142 piisav 12,5 187 piisav 

Muld 5 3,75 56,3 hea 38,6 579 ülisuur 12,1 182 piisav 

Muld 6 3,03 45,5 kõrge 32,6 488 väga hea 69,3 1039 väga hea 

Muld 7 0,62 9,3 väga kõrge 15,2 228 keskmine 70,8 1062 väga hea 
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3.4.3 Toiteelemendite sisalduse muutus ekstratsiooni protsessis 

3.4.3.1 Elementide ekstratsioon tuhast 

Liikuvate taimetoitelementide sisalduse määramisel AAAC meetodil kestab ekstraktsioon 

60 minutit. Selle aja jooksul desorbeeruvad mullaosakeste pinnalt kõik taimedele 

omastatavas vormis olevad toitained. Selgitamaks millised on erinevate taimetoitainete 

ekstraheerumise kiirused ning kuidas need sõltuvad analüüsitavast proovist teostati erineva 

kestusega ekstraheerimisi. Töö käigus määrati uuritavate elementide kontsentratsioon 

lahuses lisaks 60 minutilisele ekstraktsioonile ka 10, 20 ja 40 minutilise ekstraktsiooni 

tulemusel ning esitati arvutatuna proovi 100 g kohta (Joonis 2). Tuhaproovide analüüsi 

tulemustest selgub, et fosfor ekstraheerub esimese 10 minuti jooksul ja edasise 

ekstraktsiooni käigus tema sisaldus lahuses enam praktiliselt ei muutu. Kaaliumi ja 

magneesiumi puhul näeme aga pidevat kontsentratsiooni tõusu lahuses.  

 

Joonis 2. Fosfori, kaaliumi ja magneesiumi ekstraktsioon tuhast AAAc meetodil kasutatava happelise 

ammooniumatsetaadi (pH=4,65) lahusega 
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3.4.3.2 Elementide ekstratsioon mullast 

Mullaproovide analüüsi tulemused näitavad viie proovi puhul ekstraheerinud P koguse 

kasvu (Joonis 3) mullast 60 minuti jooksul. Teistest muldadest erineb oluliselt Muld 2, 

mille puhul ekstraheerinud P kogus 10.-st minutist alates praktiliselt ei muutu. Suurim 

muutus ekstraheerunud P koguses on aga proovil Muld 5, mille puhul kasvab arvutatud P 

sisaldus 2,32-lt 3,75 mg/100g mulla kohta. Ülejäänud proovidel jääb muutus 0,37 kuni 

0,60 mg/100g vahele.  

 

 

Joonis 3. Fosfori ekstraktsioon mullast AAAc meetodil kasutatava happelise ammooniumatsetaadi 

(pH=4,65) lahusega 
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Samadest proovidest analüüsitud K sisalduse käitumise järgi (Joonis 4) jaotuvad mullad 

kahte gruppi. Muld 1, Muld 2 ja Muld 3 puhul toimub kogu proovis oleva kaaliumi 

ekstraktsioon lahusesse esimese 10 minuti jooksul ja järgneva 50 minuti vältel see muutub 

maksimaalselt 1,3 mg/100g võrra. Ülejäänud proovide (Muld 5, Muld 6 ja Muld 7) puhul 

on kasvab ekstraheeriva kaaliumi kogus 50 minuti vältel oluliselt rohkem, 3,4 kuni 10,4 

mg/100g mulla kohta. Ekstraheeruva kaaliumi kogus ei sõltu kontsentratsioonist ,sest 

omavahel on algkontsentratsioonide poolest lähedased nii Muld 3 ja Muld 7 ning Muld 1 ja 

Muld 6 mullaproovid 

 

 

Joonis 4. K ekstraktsioon mullast AAAc meetodil kasutatava happelise ammooniumatsetaadi (pH=4,65) 

lahusega 
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Ka magneesiumi sisalduse analüüsid näitavad proovide vahel erinevaid käitumisi. Proovid 

Muld 6 ja Muld 7 näitavad suurt magneesiumi ekstraktsiooni mullast kogu 60 minuti 

vältel. Mineraloogilise analüüsi andmetel on need mullad valimis ainsad, mis sisaldavad 

dolomiiti. Dolomiidi aeglane lahustumine happelises keskkonnas on tõenäoliseks pideva 

Mg sisalduse kasvu põhjuseks ekstraheerivas lahuses. Nelja ülejäänud proovi puhul on 

magneesiumi sisalduse kasv väga väike.  

 

 

Joonis 5. Mg ektratsioon mullast AAAc meetodil kasutatava happelise ammooniumatsetaadi (pH=4,65) 

lahusega 
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Kasutades AAAc meetodit analüüsiti liikuvate toitainet ekstraheerumist muld-tuhk 

segudest. Kui tuha ja mulla ekstraktsiooni käigus ekstraheeriva P sisaldus enamasti kasvas 

(Joonis 6). Erandiks oli Muld 2 , mille puhul P sisaldus ekstraktsiooni käigus praktiliselt ei 

muutunud. Ka segus tuhaga käitub Muld 2 erinevalt ülejäänud katse muldadest olles 

ainuke, mille puhul arvutatud fosfori sisaldus ekstraktsiooni protsessi käigus väheneb (1,38 

mg/100g mulla kohta). Ülejäänud muldade puhul on kasv 0,3 kuni 0,7 mg/100g mulla 

kohta. Segudes määratud P sisaldus jäi uuritavatel proovidel vahemikku 4,5 kuni 7,2 

mg/100g kohta. Segudele oli lisatud tuha kogus, mis andis mulda 8,6 mg/100g fosforit 

lisaks mulla algsele fosfori sisaldusele. Seega jäi kõigi muldade puhul segudest määratud 

fosfori sisaldus madalamaks segu komponentides sisalduvast fosforist.  

 

 

Joonis 6. Fosfori ekstratsioon muld-tuhk segudest sõltuvalt ajast  AAAc meetodil kasutatava happelise 

ammooniumatsetaadi (pH=4,65) lahusega 

  

y = 0.0064x + 8.061 

y = 0.0055x + 6.4516 

y = -0.025x + 5.99 

y = 0.0083x + 6.5556 

y =0.005x + 6,9649 

y = 0.0137x + 6.4627 

y = 0.0045x + 5.2897 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

7,0 

8,0 

9,0 

0 20 40 60 80 

Tuhk Muld1+Tuhk Muld2 +Tuhk Muld3+Tuhk 

Muld5+Tuhk Muld6+Tuhk Muld7+Tuhk 

P
 s

is
al

d
u
s,

 m
g
/1

0
0
g
 

Aeg, min 



33 

Ka kaaliumi ekstraktsiooni puhul ilmneb erinevat käitumist sõltuvalt kasutatud mullast. 

Muld 1, Muld 2 ja Muld 3 puhul kasvab ekstraheerinud kaaliumi sisaldus 50 minutilise 

ekstraktsiooni vältel oluliselt vähem (4 kuni 23 mg/100g) kui proovidel Muld 5, Muld 6 ja 

Muld7, kus kasv on 30 kuni 51 mg/100g. Kaaliumi puhul on segust määratav sisaldus 

üldiselt suurem kui tuhaga segusse lisatud kogus.  

 

 

Joonis 7. Kaaliumi ekstraktsioon tuhk-muld segudest sõltuvalt ajast AAAC meetodil kasutatava happelise 

(pH=4,65) ammooniumatsetaadi lahusega 
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3.5 Seosed parameetrite vahel 

Seoste leidmiseks taimetoitelementide käitumise ja mulla omaduste vahel kasutati 

korrelatsioon analüüsi, mille tulemused on esitatud joonistel 7 – 11. Ruutudes olevate 

ringide värvuse intensiivsus ja suurus vastab korrelatsiooni tugevusele erinevate näitajate 

vahel. Sinise värvus näitab positiivset ja punane negatiivset korrelatsiooni parameetrite 

vahel. Taimetoitelementide omavahelistest seostest (Joonis 7) ilmneb statistiliselt oluline 

seos mullast kaaliumi (K_m) ja magneesiumi ekstraktsiooni muudu (Mg_m_T) vahel, 

millest võib järeldada, et neid mõjutavad samad tegurid. Olulised seosed on ka mulla 

fosfori (P_m) ja tuhk-muld segust ekstraheeruva kaaliumi ( K_mt) vahel, oluline 

negatiivne korrelatsioon on aga mulla fosfori (P_m) ja tuhk-muld segust ekstraktsioonil 

„kadunud“ (K_v, erinevus tuhk-muld segus määratud K sisalduse ja koostise 

komponentides summaarselt sisalduva K vahel.) vahel.  

Elementide lahustumise hindamiseks ekstraktsiooni käigus kasutati protsessi 

iseloomustava graafiku tõusu (Joonised 2 kuni 7). Sarnaselt kulgevate protsesside korral on 

graafikute tõusud ligilähedaste väärtustega. Sellest lähtuvalt võime järeldada, et kui mulla 

omadused ei mõjuta toiteelementide ekstraheerumist tuhk-muld segust, siis 

korrelatsioonikordajad uuritava parameetri ning P_m_T ja P_mt_T vahel on lähedase 

väärtusega. Juhul, kui uuritav parameeter mõjutab ekstraktsiooni tuhk-muld segust tingib 

see ka erinevuse korrelatsioonikordaja väärtuses. Kuna korrelatsioonikoefitsent pH ja 

P_m_T vahel (Joonis 8) on oluliselt väiksem (0,25) kui pH ja P_mt_T vahel (0,70), siis 

võime eeldada, et mulla reaktsioon avaldab olulist mõju fosfori ekstraktsioonile. Seda 

kinnitavad ka joonisel 6 toodud P ekstraktsiooni graafikud. Teistest katsemuldadest 

oluliselt happelisema (pH=4,0) proovi Muld2 ekstraktsiooni graafik on ainsana negatiivse 

tõusu väärtusega. Mulla keemiliste omaduste mõju ekstraheeruva elemendi sisaldusele 

iseloomustab ka vahe tuhk-muld segust ekstraheerunud elemendi sisalduse ja segu 

moodustanud komponentidee sama elemendi summaarse  sisalduse vahel. Eripinna mõju 

ekstraheerivale fosforile võib eeldada keskmise tugevusega seose (korrelatsioonikoefitsent 

r=0,63) P_v ja eripinna vahel (Joonis 8). 
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Joonis 8. Ekstraheeruva P, K ja Mg korrelatsioonid  mullast ja tuhk-muld segudest. Sinine värv vastab 

positiivsetele ja punane värv negatiivsetele seostele, mida intensiisem on värvus ja suurem ring, seda 

tugevam on seos. Tähised m - sisaldus mullas; mt – sisaldus muld- tuhk segus; v – erinevus tuhk-muld segus 

määratu elemendi (K, P või K) sisalduse ja koostise komponentides summaarselt sisalduva vahel, ; m_T - 

sisalduse muutus mullas sõltuvalt ekstraheerimise ajast; t_T – elemendi sisalduse muutus tuhas sõltuvalt 

ekstraheerimise ajast; mt_T – elemendi sisalduse muutus muld+tuhk segus sõltuvalt ekstraheerimise ajast 
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Joonis 9. Mullas , tuhas ja muld tuhk segudest ekstraheeruva fosfori korrelatsioon  pH, lõimise, eripinna, 

mineraalse koostise  ja keemilise koostise vahel.  . Sinine värv vastab positiivsetele ja punane värv 

negatiivsetele seostele, mida intensiivsem  on värvus ja suurem ring, seda tugevam on seos. Tähised m - 

sisaldus mullas; mt – sisaldus muld-  tuhk segus; v – erinevus tuhk-muld segus määratud elemendi (K, P või 

K) sisalduse ja koostise komponentides summaarselt sisalduva vahel, ; m_T -  sisalduse muutus mullas 

sõltuvalt ekstraheerimise ajast; t_T – elemendi sisalduse muutus tuhas sõltuvalt ekstraheerimise ajast; mt_T – 

elemendi sisalduse muutus muld+tuhk segus sõltuvalt ekstraheerimise ajast 
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Kaaliumi, kui hästilahustuva elemendi puhul olid korrelatsioonikordajad K_m_T ja 

K_mt_T kõigi määratud parameetritega paari kaupa sarnased (Joonis 10). Ainsaks 

kaaliumi ekstraktsioonile mõju avaldavaks teguriks võib antud andmete alusel olla mulla 

üldfosfori sisaldus, sest millele viitab korrelatsioonikoefitsent -0,93 K_v ja P vahel. 

 

Joonis 10. Mullas, tuhas ja muld tuhk segudest ekstraheeruva kaaliumi korrelatsioon pH, lõimise, eripinna, 

mineraalse koostise ja keemilise koostise vahel. Sinine värv vastab positiivsetele ja punane värv 

negatiivsetele seostele, mida intensiivsem on värvus ja suurem ring, seda tugevam on seos. Tähised m - 

sisaldus mullas; mt – sisaldus muld- tuhk segus; v – erinevus tuhk-muld segus määratud elemendi (K, P või 

K) sisalduse ja koostise komponentides summaarselt sisalduva vahel, ; m_T - sisalduse muutus mullas 

sõltuvalt ekstraheerimise ajast; t_T – elemendi sisalduse muutus tuhas sõltuvalt ekstraheerimise ajast; mt_T – 

elemendi sisalduse muutus muld+tuhk segus sõltuvalt ekstraheerimise ajast 
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Magneesiumi puhul ei on korrelatsioonikoefitsendid võrreldaval paaril - Mg_m_T ja 

Mg_mt_T sarnased kõigi töö käigus määratud parameetritega (Joonis 11). Tugev seos 

Mg_v ja kaltsiumi üldsisalduse vahel, mis näitab kaltsiumi võimalikku mõju Mg 

ekstraktsioonile. 

 

Joonis 11. Mullas, tuhas ja muld tuhk segudest ekstraheeruva magneesiumi korrelatsioon pH, lõimise, 

eripinna, mineraalse koostise ja keemilise koostise vahel. Sinine värv vastab positiivsetele ja punane värv 

negatiivsetele seostele, mida intensiivsem on värvus ja suurem ring, seda tugevam on seos. Tähised m - 

sisaldus mullas; mt – sisaldus muld- tuhk segus; v – erinevus tuhk-muld segus määratud elemendi (K, P või 

K) sisalduse ja koostise komponentides summaarselt sisalduva vahel, ; m_T - sisalduse muutus mullas 

sõltuvalt ekstraheerimise ajast; t_T – elemendi sisalduse muutus tuhas sõltuvalt ekstraheerimise ajast; mt_T – 

elemendi sisalduse muutus muld+tuhk segus sõltuvalt ekstraheerimise ajast 
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4. ARUTELU 

4.1 Puutuha keemiline koostis 

Valdava osa puutuha koostisest moodustasid makro-ja mikroelemendid. Meie katses 

kasutatud tuha P, K, Ca ja Mg toiteelementide sisldused jäid keskmiste näitajate piiridesse 

(Campbell, 1990). Samaväärsed tulemused on saanud ka Vance (1996) . Samuti leidus 

antud katses kasutatud tuha koostises: O > Ca > K > Si > Mg > AL > Fe > P > Na > S > 

Mn > Ti elemente (Vassilev jt 2013). Mittetäielikul põlemisele võib puutuhk vähesel 

määral sisalda ka väikeses koguses nii N-i kui ka C-d (Demeyer et al. 2001). Meie katses 

kasutatud puutuhas puudub lämmastik, sest arvatavasti see muundus põlemisel NH3, NOx 

ja N2 (Misra, et al., 1993). Mikroelementidest oli antud tuhas kõrge sisaldus Mn ja Zn, 

meie katse tulemused on varasemate uurimistööde tulemustega kooskõla (Someshwari 

1996). Raskmetallide sisalduse näidud koldetuhas on erinevates allikate põhjal küllaltki 

varieeruvad. Koldetuhas on raskmetallidest suuremal määral esindatud Co, Ba, Cr, Cu, 

Mo, V ja Ni (Kröppl 2015). Antud katses Co, Mo ja V tulemustes ei kajastanud, vaid 

leidus hoopis suuremal määral Ba ja Ti raskmetalle. Samuti üheks probleemsemaks 

elemendiks puutuhas peetakse kaadiumi (Cd), mida antud tuhas ei kajastanud. Varasemad 

uuringud on näidanud, et kaadiumi sisaldus on suurem puutuha peenemates fraktsioonides 

ja kontsentreerub peamiselt lendtuhas. Samuti on kindlaks tehtud, et lendtuhk sisaldab 

koldetuhast oluliselt rohkem raskmetalle (Pitman, 2006; Nurmesniemi jt 2012).  

4.2 Puutuha mineraloogiline koostis  

Nii meie kui ka varasemad uurimistööd näitavad, et puutuhas domineerivad mineraalidest 

silikaatsed ühendid (Steenari jt 1999; Nurmesniemi jt 2012; Perná jt 2016). Kvarts, albiit ja 

K-päevakivi päritolu tuhas võivad olla põhjustatud määrdunud puidu sattumisel 

põletamisahju koos liivaosakestega (Someshwar jt 1996). Keemiliste protsesside käigus 

tekkivad tuhka erinevates ühendites kaltsium ja tsemendi ühendeid. Näiteks muutub 

kaltsiumoksiid veega reageerimisel esmalt kaltsium hüdroksiidiks, mis seejärel 

süsihappegaasiga reageerides karboniseerub (CaO -> Ca(OH)2 ->CaCO3) (Korpijärvi jt 

2012). Karbonaatsete mineraalide sisaldust puutuhas on täheldanud ka Etigen ja Campbell 

(1991) ja Ohno, (1992) ja tsementeerumise omadusi (Steenari jt 1999). Mineraloogilised 
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analüüsid näitavad, et leeliselised elemendid esinevad tuhas oksiidide, hüdroksiidide ja 

karbonaatidena (Someshwar 1996).  

4.3 Puutuha mõju mulla fosfori sisaldusele 

Antud katse puutuha fosforisisaldus oli suhteliselt kõrge. Seega võiks oodata tema 

kontsentratsioonide olulist suurenemist mullas. Antud uurimustulemused näitavad, et 

tuhakaga väetamine fosforisisaldust oluliselt ei suurenda. Uuringutest on selgunud, et 

fosfor on kõige vähem lahustuv element tuhas (Demeyer jt 2001), vähem kui 1% (Ohno 

1992). Fosfori omastatavus sõltub peamiselt mulla reaktsioonist ja see on suurem kui mulla 

pH on 6,0-7,0 (Pitman, 2006). Varasemast on teada, et fosfori väike lahustuvus on tingitud 

sellest, et see element on tuhas mineraalide nagu apatiit ja raua ning alumiiniumi oksiidi 

koosseisus, mille lahustuvus on väike (Augusto jt 2008). Nurmesniemi jt (2012) 

uurimistöö, et neid mineraale ei ole mitte igas puutuhas. Samuti ei kajastanud neid 

mineraale antud katses kasutatud tuhas.  
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5. KOKKUVÕTE 

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on välja selgitada millistele muldadele on otstarbekas 

puutuhka väetisena kasutada ehk millistel muldadel on selle efektiivsus väetisena kõige 

suurem. Selgus, et puutuha koostis ja omadused sõltuvad väga paljudest erinevatest 

aspektidest: puu liigist ja päritolust, katla tüübist ja põlemisprotsessi efektiivsusest.  

1. XRF analüüsist selgus, et puutuhk on makro- ja mikrotoitainete poolest väga 

rikkas, sisaldades peaaegu kõiki taimele olulisi toielemente. 

2. Mineraloogilised analüüsid näitavad, et puutuhas domineerivad mineraalidest 

silikaatsed, erinevates ühendites kaltsium, oksiide ja hüdroksiidide. 
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6. SUMMARY 

The effect of soil chemical propertities to wood ash effectivity of P, K, Ca and Mg as a 

fertilizer 

This work principally focuses on ash, its physical, chemical, mineralogical characteristics 

and it’s effect on diffrent soil properties and effectivness as a fertiliser. The physical and 

chemical properties of wood ash vary signifcantly and depenting on many factors.  

According to our results: 

1. . Our results by X-ray fluorescence spectrometry (XRF) showed that ash is 

composed of many major and minor elements. Calcium is the most abundant 

element and also good source of potassium, phosphorus and magnesium.  

2.  On the results of X-ray powder diffraction (XRD) it can be seen that the major 

elemements in wood ash are silicate mineral exicted. This ash also additionally 

contained carbonate minerals, oxides and hydroxides. 

 

  



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD 

 



44 

 

 

7. LISA 1 

Tabel 10. Raskmetallide sisaldus mullaproovides (%) 

Massprotsendides, % 

  Ti Cr Co Ni Ga Ge As Rb Sr Y Zr Nb Ba Pb Th 

Mlud1 0,184 0,004 0,016 0,003 0,001 0,005 

 

0,006 0,007 0,001 0,028 

 

0,024 0,0019 

 Muld2 0,112 0,001 0,015 0,002 

   

0,004 0,005 0,002 0,024 0,0003 0,0177 0,0014 

 Muld3 0,211 0,004 0,008 0,003 0,001 

  

0,008 0,010 0,002 0,031 0,0008 0,0365 0,0022 0,0003 

Muld4 0,173 0,005 0,005 0,002 

  

  0,008 0,009 0,004 0,020 

 

0,0252 0,004 

 Muld6 0,152 0,006 0,006 0,003 0,001   0,0004 0,007 0,012 0,003 0,021   0,0349 0,0012 0,0006 
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8. LISA 2 

 

Joonis 12. Mullas, tuhas ja muld tuhk segudest ekstraheeruvate toiteelementide korrelatsioon pH, lõimise, 

eripinna, mineraalse koostise ja keemilise koostise vahel. Sinine värv vastab positiivsetele ja punane värv 

negatiivsetele seostele, mida intensiivsem on värvus ja suurem ring, seda tugevam on seos. Tähised m - 

sisaldus mullas; mt – sisaldus muld- tuhk segus; v – erinevus tuhk-muld segus määratud elemendi (K, P või 

K) sisalduse ja koostise komponentides summaarselt sisalduva vahel, ; m_T - sisalduse muutus mullas 

sõltuvalt ekstraheerimise ajast; t_T – elemendi sisalduse muutus tuhas sõltuvalt ekstraheerimise ajast; mt_T – 

elemendi sisalduse muutus muld+tuhk segus sõltuvalt ekstraheerimise ajast 
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