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Leostumine on tänapäeva põllumajanduses ja keskkonnas väga suureks probleemiks ja seoses 

sellega uuritakse kuidas leostumist vähendada. Töö eesmärgiks oli on võrrelda N leostumist 

sõltuvalt vedelsõnniku mulda viimise ajast ning kasutatavast agrotehnilisest võttest. Ja samuti oli 

eesmärgiks oli ka võrrelda nende võtete järelmõju järgmise aasta teraviljasaagile. Antud 

bakalaureuse töö on katsepõhine ja käsitleb N  leostumist perioodil augustist  kuni detsembrini 

2017. aastal. 

Katse rajati 2017. aasta maikuus minilüsimeetritesse, mille pindala on 0,0708 m
2
 ja sügavus 

0,27m. Lüsimeetrid täideti kahkja mulla A horisondist väljakaevatud mullaga, millest olid 

eelnevalt sõelumise teel läbi 1cm avaga sõela eemaldatud taimejuured ja kivid. Igasse 

lüsimeetrisse pandi   21 kg kuiva mulda, mille  lõimis on keskmine liivsavi, eripind 9,16 m
2
 g

-1
 ja  

pHKCL7,24. Katse faktoriteks olid vedelsõnniku andmise aeg ja neli erinevat agrotehnilist võtet, 

mille mõju N leostumisele hinnati. Vedelsõnnikut anti katsevariantidele  augustis, septembris, 

oktoobris või novembris. Agrotehnilisteks võteteks oli põhu ja biosöe segamine mulda, biosöe 

segamine vahetult enne mulda viimist vedelsõnniku sisse ning  vahekultuuri kasvatamine. Lisaks 

on katse kontrollvariant , mis vedelsõnnikut ei saa. Kokku on katses 15 varianti.  

Töö tulemuseks oli, et N leostumine hilissügisel sõltub oluliselt vedeslonniku andmise ajast,  kuid 

esimese aasta tulemused ei toetanud uurimistöö hüpoteesi, mille kohaselt on N leostumine seda 

väiksem, mida hiljem sügisel vedelsonnik mulda viia. Pigem näitavad tulemused , et N leostumise 

vähendamiseks tuleks viia vedelsonnik sügisel mulda varakult. N leostumise vähendamiseks ja 

vedelsõnniku mõju suurendamiseks järgmise aasta saagile  tuleks enne vedelsonniku mulda 

viimist segada sinna biosütt või põhku voi  siis tuleks anda vedelsõnnik põllule kus kasvab 

vahekultuur. Kui ühtegi eelpool nimetatud agrothenilist võtet ei rakendata , siis on sügisel 

vedelsonnikuga väetamise mõju järgmise aasta saagile negatiivne. 
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Leaching is a big problem in agriculture and environment.The purpose of this research 

was to compare the leaching of N depending on the time that the liquid manure was put 

into the soil and the impact of different agrotechnical techniques that were used (mixing 

grain straws into the soil, mixing biochar into soil and growing catch crop).  The purpose 

was also to compare the aftereffect of the agrotehcnical techniques on the next years grain 

harvest.The hypothesis of the research was that the leaching of N is smaller when the 

liquid manure  is put into the soil at a later time in autumn, also that mixing grain straws 

and biochar into the soil and growing a catch crop will reduce the leaching of N.  

To get the results a experiment was carried out from august of  2017 to december of 2017 

in lysimeters. 

The leaching of N in late autumn depends of the time that the liquid manure was given to 

the soil, but the first years results do not support our hypothesis that the later the liquid 

manure is given the smaller the leaching of N is. The result rather show that to reduce the 

leaching of N liquid manure should be given to the soil early in autumn.  

To reduce the leaching of N and to increase the impact that liquid manure has on the yield 

next year the mixing of biochar or grain straws to the soil or growing catch crops is 

necessary. If none of the previously mentioned agrotechnical techniques are used the 

impact of liquid manure on the next years yield will be negative. 

Keywords: leaching, biochar, nutrients, nitrogen, catch crop 
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1.SISSEJUHATUS 

 

Leostumine on nii Eestis kui ka mujal maailmas väga suureks probleemiks, sest suur kogus 

toiteelemente ja teisi vees lahustunud aineid liigub pinnasest ära põhjavette. Lähitulevikus 

muutub see probleem veelgi suuremaks, sest prognoosi kohaselt muutuvad talved Eestis 

soojemaks ja sademete rohkemaks (Kliimamuutustega kohanemise... 2016). Leostumine 

põhjustab taimedele oluliste  toitainete vähenemist mullas ja samas ka põhjavee reostumist. 

Hetkel on üheks suurimaks põhjavee reostumise põhjuseks leostumise korral vette jõudvad 

nitraadid. (Di, Cameron 2002: 237 ). Nitraadirohke vesi on ohtlik nii inimestel, kui ka 

teistele elusolenditele. Liigne nitraadi sisaldus joogiväes võib inimestele põhjustada näiteks 

sinitõbe või soodustada vähkkasvaja arenemist ( Pandivere ja Adavere... 2006). Leostumise 

vastu on võimalik kasutada erinevaid agrotehnilisi võtteid, nagu näiteks õige väetise 

koguse andmine sobival ajal (Mulla huumusseisundi... 2011), biosöe kasutamine (Raave et 

al. 2014), vahekultuuride kasvatamine (Talgre et al. 2015).Toitainete leostumine sõltub 

sademete hulgas ja niisutusüsteemist. Eestis on sademete hulk vee maapinnalt aurumisest 

suurem , mis on põhjuseks, miks taimetoitained sealhulgas ka nitraat leostub.  

Üheks võimalikuks viisiks , mille abil nitraadi leostumist vähendada on nitraati siduva 

materjali viimine mulda (Buecker et al. 2016). Näiteks on selliseks materjaliks biosüsi, 

mille puhul on uuringud näidanud, et selle mulda lisamisel NO3-N leostumine väheneb 

(Raave et al. 2014)  Biosüsi on pürolüüsi toimel saadud materjal (Sohi et al. 2009). Biosütt 

saab kasutada leostumise leevendamiseks tänu tema omadustele, mis aitavad parandada 

mulla omadusi ja siduda mullas vett  ja muuta seal olevaid toiteelemendid  vähem 

liikuvaks.  

Traditsiooniliselt kasutatakse Eestis mulla süsinikusisalduse tõstmiseks põhu sissekündi. 

Süsinikurikka materjali viimine mulda võib aidata vähendada ka N leostumist, sest 

süsiniku kõrva vajavad bakterid oma elutegevuseks ka N.   
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N leostumist  võib  mõjutada ka vedelsõnniku mulda viimise aeg sügisel. Mida pikem 

periood jääb sõnniku mulda viimise ja maakülmumise vahele seda suurem on võimalus N 

leostumiseks  

Antud bakalaureuse töö on katsepõhine ja käsitleb N  leostumist perioodil augustist  kuni 

detsembrini 2017. aastal. Uurimistöö eesmärgiks on võrrelda N leostumist sõltuvalt 

vedelsõnniku mulda viimise ajast ning kasutatavast agrotehnilisest võttest (teravilja põhu 

mulda viimine, biosöe mulda viimine ning vahekultuuri kasvatamine. Uurimistöö 

eesmärgiks oli ka võrrelda nende võtete järelmõju järgmise aasta teraviljasaagile.  

Uurimistöö hüpoteesid on, et lämmastikuleostumine on seda väiksem, mida hiljem 

vedelsõnnik sügisel mulda viiakse ja, et põhu ja biosöe lisamine mulda ning 

vahekultuuride kasvatamine vähendab N leostumist.  

Töö autor tänab oma juhendajat Henn Raave´t abi, juhendamise ja nõuannete eest! 
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2.KIRJANUDSE ÜLEVAADE 

 

2.1 Leostumine 

 

Leostumiseks on protsess, mille käigus kannab läbi mulla nõrguv vesi mullas olevad 

toitained pindmisest kihist sügavamale, kust need võivad sattuda põhjavette. Leostumine  

on probleemiks neis regioonides kus  sademete hulk on suurem  maapinnalt vee aurumisest 

läbi evoparatsiooni  transpiratsiooni ja sublimatsiooni (Scroth, Sinclair 2013: 151). Aasta 

keskmine sademete hulk Eestis kõigub laiades piirides 500–700 mm ja aurustumine 

maapinnalt, veekogud kaasa arvatud, on keskmiselt 450–473 mm (Laanetu 2003) , mis 

näitab Eestis ületab sademete hulk aurumise kuni 1,5 korda.   

Lisaks sademete hulgale  sõltub toitainete leostumine mulla omadustest. Võrreldes teistega 

on  see suure vee läbilaske ja madala toitainete kinnihoidmise võimega liiv ja saviliivmuld 

kuid K leostumine võib olla suur ka läbi turvasmulla , sest see on vaene K siduvate 

mineraalide poolest( Kevvai et al. 1996) . Kuivemates savimuldades toimub leostumine 

läbi seal olevate vertikaalsete makropooride. Neist liigub vesi läbi vaid tugeva vihma 

korral kuid ka siis kultuure ülemäära kasta.  Kuna Eestis ületab sademete hulk aastas 

aurumise hulga, siis on Eestis muldadele peamiselt iseloomulik läbiuhtimise tüüpi 

veereziim ja leostumisega mullast väljuvate toitainete hulk suhteliselt suur (Kärblane 

1998). Mulla omadustest mõjutab leostumist veel mulla reaktsioon.  Kui künnikihi alune 

muld on suure happesusega, siis taimejuured seal ei levi, ja  sealt toitaineid  ei omastata. 

(Scroth, Sinclair 2013). Samas võib mulla suur happesus P liikuvust ka vähendada, sest siis 

moodustvad  mullas Fe,  Al ja P  baasil raskesti lahustuvad ühendid (Mengel, Kirkby 

2001).  

Toitainete leostumist mõjutab oluliselt mulla kaetus taimedega. Taimed omastavad mullast 

nii toitaineid  kui vett mistõttu neid leostub taimkattega kaetud mullast välja vähem 

(Mengel, Kirkby 2001). Väga suur mõju on leostumisele biomassi saagil, mille kasvades 

leostumine väheneb, sest  suure saagi moodustamiseks vajavad taimed  palju vett. Kuna 
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väetamine suurendab saaki, siis võib  väetatud rohumaalt olla N leostumine isegi väiksem 

kui selliselt rohumaalt, kus väetist ei kasutata (Tampere et al. 2014). 

Toitainete leostatavus on väga erinev ja see  sõltub sellest, kui palju muld neid seob. Üheks 

kõige kergemini leostuvamaks iooniks on nitraat, sest seda  muld negatiivse laengu tõttu ei 

seo. Nitraat muutub põhjavette või teistesse magevee allikatesse sattudes keskkonnas 

saasteaineks ja selle leostumine on sellel põhjusel väga ohtlik. Nitraat võib 

mageveekogudes põhjustada seal elavatele organismidele raskusi ja need isegi 

potensiaalselt tappa, soodustada veekogudes üleliigset vetikate kasvu ja joogivette jõudes 

põhjustada ka inimeste tervisele kahjulikke probleeme.(Lewis, Morris 2011: 183) Eestis 

läbiviidud uuring näitas, et väetisega mulda viidud lämmastikust võib keskmise lõimisega 

muldadel sattuda dreenivette kuni 4% ja liivmuldadel kuni 9% ( Kevvai et al. 1996). 

Rohumaal tehtud uuringud on  näidanud, et seal leostub lämmastiku 0,5 – 15,4 kg ha
-1

(Sau, 

Laugus 1974).
 

 Lämmastiku leostumine sõltub lämmastikväetise liigist ja 

ammooniumnitraadi kasutamisel on N kadu suurem kui karbamiidi kasutamisel  ( Kevvai 

et al. 1996). Väga palju lämmastikku leostub ka orgaanilistest  väetistest, sest N 

vabanemine orgaanilisest ainest on taimede vajadusega halvasti sünkroniseeritud ning seda 

vabaneb mulda ka ajal kui taimed seda ei vaja (Tampere et al. 2014).Eesti Maaülikoolis 

tehtud katse näitas, et orgaanilise aine lagundamine jätkus veel ka 0°C juures (Kauer 

2012). 

N  leostub eriti palju sügis-talvisel perioodil kui sademete rohkuse tõttu on mulda läbiv 

veekogus suur ja madala  temperatuuri tõttu evaporatsioon väike (Di, Cameron 2002).  

Kaalium on vees hästi lahustuv ning mullas väga liikuv ioon (Kayser, Isselstein 2005). 

Sarnaselt nitraadiga seob muld ka K vähe, mistõttu see hästi leostuv. Raskema lõimisega 

mullad seovad kaaliumi paremini, kui kerged liiv-ja saviliivmullad mistõttu on K  

leostumine  kergetest muldadestsuurem. Sarnaselt N-le sõltub ka K leostumine läbi mulla 

nõrguvast vee kogusest kuid rohumaal tehtud katsed näitavad, et K leostumist mõjutab ka 

oluliselt N kogus mullas, mille kasvades leostumine väheneb. Selle põhjuseks on, et 

suurema koguse N omastamiseks vajavad taimed rohkem K-d (Tampere et al. 2015). 

Samas on kaalium magneesiumi ja kaltsiumi  antagonist, mis tähendab, et kui mullas on 

liiga suur kaaliumisisaldus takistab see taimede magneesiumi ja kaltsiumi omastamist. Kui 

taim tänu suurele kaaliumi sisaldusele ei omasta magneesiumi ja kaltsiumi jääb neid 
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rohkem mulda ja nende leostumise risk on suurem. (Rooma 2007)  Uuring näitab, et 

keskmiselt leostub Eestis rohumaalt 8 —21 kg K ha
-1

(Saarman, Viiralt 1982).  

Erinevalt N-t ei peeta K leostumist ohtlikuks, sest tegu on keskkonnaneutraalse 

elemendiga. Kaalium ei tekita ka veekogudesse sattudest sealse taimestiku vohamist. Kui 

võrrelda vett kuhu on leostunud K, siis sealne K sisaldus on väiksem, kui näiteks piimas, 

mahlas ja kohvis. Kaaliumiga pole otseselt seotud ühtegi selle leostumisel tekkivat 

keskkonna probleemi. 

Leostumisel on leostuv lahus ehk vesi mis mullast leostub neutraalse laenguga ja kõige 

enam leostuvad katioonid on Ca ja Mg.  Magneesiumi leostumise üheks põhjuseks on 

Ca:Mg lai suhe. Magneesium on kaltsiumist mullas liikuvama ja läbi selle ka kergemini 

leostuvam (Loide 1996). Kaltsiumi ja magneesiumi leostumise oht on suurem liigse 

kaaliumi sisalduse korral mullas (Rooma 2007). Kaltsium leostub Eestis 

põllumajanduslikult maalt aastas 200-300 kg ha. Kaltsiumi ja magneesiumi leostumisel on 

suurim oht see, et mullad jäävad nende leostumise järel vaeseks ja muutuvad 

väheviljakaks. See tähendaks halba taimekasvu, saaki ja isegi faunat (Eesti Maaelu... 

2006). 

P kaod  mullast on valdavalt tingitud  erosioonist, sest suur osa mullas olevast P-st  on 

seotud mittelahustuvate mikroosakestega (Scroth, Sinclair 2013: 151 ). P leostumine on 

enamike muldade korral väga väike  (Whitehead 2000). P moodustab vähelahustavaid 

ühendeid ja on mullas väga tugevasti seotud. Eestis tehtud katsed näitavad, et keskmiselt 

on Eestis P leostumiskadu 0,1% ( Kevvai et al. 1996). Leostumisega joogivette sattudes 

pole fosfor küll otseselt ohtlik (Liu 1999), kuid mageveeallikatesse nagu järved ja jõed 

sattudes aitab see kaasa veekogu eutrofeerumisele (Domagalski, Johnson 2012). Ehk 

põhjustab järvedes ja jõgedes hapnikupuudust ja veekvaliteedi halvenemist.  

 Väävel on mullas äärmiselt liiku, olles isegi lämmastikust kuni 50% liikuvam ja sellel 

põhjusel on tegu väga kergesti leostuva elemendiga.   Väävli leostumine on suurim 

pinnastest, kus on rohkem hüdroksüül katioone, nagu naatrium ja kaalium. Eriti kergelt 

leostub kergete liivmuldadega piirkondades (Riley et al. 2006). Väiksem on väävli 

leostumine suure alumiiniumi sisaldustega pinnastes. Vette sattunud väävli  ühendid 

tekitavad orgaanilise aine lagunedes veele ebameeldiva lõhna ja maitse, kuid ei osutu 

inimeste ja loomade tervisele ohtu, sest pole mürgine. Kuid liigsel väävli leostumisel tuleb 

taimedel väävlipuudus ja taimed lähvad kollakaks või tuhmiks roheliseks. 
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Toitainete leostumisel on rida erinevaid negatiivseid mõjusid nii mullale kui keskkonnale. 

Kui leostumisega eraldub pinnasest liigselt kaltsiumi ja magneesiumi langeb mulla pH ja 

muld muutub liiga happeliseks. Liigne happesus toob kaasa mitmeid negatiivseid mõjusid 

nagu pinnases olevate mikroobide koosseisu muutuse ja seal elutsevate vihmausside 

arvukuse languse. Leostumisel jõuab  osas toitainetest põhjavette ja reostavad seda (Di, 

Cameron  2002). Samuti on oht, et osa leostunud toitainetest liigub koos veega 

pinnaveekogudesse, kus need põhjustavad vetikate vohamist. Eriti Sellistes järvedes ja 

jõgedes väheneb suuresti kalade populatsioon ja seal võib olla tänu veeõitsengule sogane ja 

madala kvaliteediga vesi  (Cameron et al. 2006). 

Toiteelementide kõrval võivad leostuda ka pestitsiidid, mis joogivette sattudes tekitavad 

inimestel tõsiseid terviseprobleeme nagu seda on vähk ja lastel kaasasündinud 

terviseprobleemid. Soomes tehtud uuringu põhjal 0,01–0,1% põllule viidud 

taimekaitsevahendite massist kas leostub või kantakse minema pinnaveega (Siimes, 

Kämäri 2003). Eriti ohtlik on see regioonides – kuhu kuulub ka Eesti – kus valdav osa 

joogiveest pärineb põhjaveest (Pandivere ja Adavere... 2006). Toitainete leostumine loob 

eelduse ka tuule ja vee erosiooni toimumiseks (Pansak et al. 2005), sest mulla madal pH 

tase ja toitainete sisaldus on ebasoodus korralikult väljaarenenud juurestikuga taimekatte 

tekkeks, mis mulda kinni hoiaks  (Goulding 2016) Eestis esineb aastas 1981.-2010. aastate 

andmetel keskmiselt 672mm sademeid. Kõige sademete rohkemad piirkonnad Eestis on 

Kuusiku (766mm), Viljandi (764mm), Türi (755mm), Pärnu (746mm) ja Jõhvi (736mm). 

Vähim tuleb aastas sademeid Kihnus (578mm), Kundas (587mm), Sõrves (587mm) ja 

Vilsandis (585mm). Kuude lõikes on sademeid jaanuaris 50mm, veebruaris 35mm, märtsis 

37mm, aprillis 31mm, mais 42mm, juunis 69mm, juulis 72mm, augustis 83mm, septembris 

64mm, oktoobris 74mm, novembris 63mm ja detsembris 53mm. Ehk kõige rohkem on 

sademeid augustis ja periood juuni-november on üpriski sademerohke. Vähim on sademeid 

aprillis ja kogu veebruar-mais on sademeid suhteliselt väike hulk.(Kliimanormid...2019) 

Kuna Eestis aurustub vaid umbes 450mm vett aastas, siis võrreldes sademete kogusega 

aurustub vaid umbes 67% sademetest. Leostumise oht on antud andmete põhjal ja võttes 

arvesse ka taimede kasvu kõige suurem suve lõpus ja sügis-talvisel perioodil ajal kui 

maapind ei ole külmunud. Suvel kasvavad taimed kiiremini ja kasutavad selleks ära 

rohkem toitained ning sellel põhjusel ei ole siis vaatamata suurele sademete hulgale 

leostumine oht väike. Külmemal perioodil ei ole taimede kasv nii aktiivne ja väiksema 

toitaine vajaduse tõttu on leostumise oht siis suurem. 
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Põhjavee saastumist toiteelementidega soodustab vale väetise kasutamine. Seetõttu on üks 

võimalus kuidas põhjavett toiteelementidega saastumise eest kaitsta õige väetiste 

kasutamine. N andmisel tuleks arvestada milline on väetatava kultuuri lämmastikku 

vajadus ja kui palju  lämmastikku on see suuteline antud kasvufaasis omastama.  

Lämmastiku normi arvutamisel tuleks võtta arvesse ka varem põllul kasvatatud eelvilja ja 

eelnevalt antud orgaanilise väetise järelmõju(Letey, Vaughan 2013: ). Väljaleostumise ohu 

vältimiseks on hea kasutada haljasväetisi, sest sellest vabaneb biomassi lagunemisel 

lämmastik aeglaselt ja selle kasutavad ära järelkultuurid (Mulla huumusseisundi... 2011). 

Mineraalväetised tuleks anda mulda paiklikult, sest sellel moodusel on need taimedele 

palju kergemini kättesaadavad (Rooma 2007). Leostumise vähendamiseks peaks aastas 

kõigil võimalikel aegadel hoidma põllul peal rohelist taimkatet (Goulding 2006) ja 

niisutussüsteeme peaks kasutama väga ettevaatlikult vastavalt ilmale (Kirchmann et al. 

2002). 

Leostumise vähendamiseks tuleks hoida põld aastaringselt  taimkatte all (Goulding 2006). 

Perioodidel mis jäävad põhikultuuridest vabaks on soovitatav põldudel kasvatada 

vahekultuure, sest vahekultuur seob ära vabad toitained, mis  muidu pärast saagi 

koristamist leostuksid (Vilen 2012). Samuti seovad sügisel põllul kasvavad vahekultuurid 

mullast vett , mistõttu seda nõrgub mullast läbi vähem (Talgre et al. 2015). Vahekultuuride 

külv peaks leidma aset kohe peale põhikultuuri koristust ja mulda tuleks need künda kas 

sügisel või kevadel . Sügisese künni puhul peab see kindlasti toimuma enne maapinna 

külmumist. Selline hilissügisene või kevadine künd aitab leostmise riske vähendada. Eestis 

on vahekultuuridest levinumad teravili, heintaimed ja ristõielised (Talgre et al. 2014). 

Samuti peaks külvikorra planeerimisel leidma sellise lahenduse, et kõigil väljadel oleks ka 

talvel taimestik (Talgre et al. 2015).  Vastavalt ilmastikule, mullatüübile ja seal kasvavale 

taimestikule peab olema niisutussüsteemi ja selle kasutuse valimisel väga ettevaatlik, sest 

liigne niisutussüsteemi kasutamine võib leostumisriske suurendada ja läbi selle on õige 

niisutussüsteemi kasutus samuti tähtsaks osaks leostumise peatamise juures. (Kirchmann et 

al. 2002) 

Üheks leostumise vähendamise võimaluseks on ka mulda süsinikurikka materjali lisamine 

(Lehmann et al. 2003). Näiteks biosüsi suurendab mulla katioonide neelamisvõimet ja 

samuti veehoiuvõimet, mis vähendab NH4-N, NO3-N ja P leostumist(Raave et al. 2014) 
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2.2 Biosüsi 

 

Biosüsi on materjal mida kasutatakse mullaomanduste parandamiseks ja kliima 

soojenemise leevendamiseks. Biosütt saadakse biomassi söestamisel hapnikuvaeses 

keskkonnas  . Biosöe omadused on väga varieeruvad sõltudes palju toorainest Näiteks 

põhust toodetud biosöe  lahustuvate elementide kontsentratsioon on suurem kui puidu 

põhisel biosöel (Ippolito et al. 2012). Oluised biosöe kvaliteedi näitajad on C sisaldus, 

H/Corg suhe, pH, katioonide neelamismahutavus, eripind, elektrijuhtivus ja poorsus 

(Alternatiivsete...2014) Reaktsiooni poolest on biosöe  pH kas nõrgalt happeline või 

neutraalne. 

Biosöe tootmisprotsessi nimetatakse pürolüüsiks ehk biomass muundadakse kõrgel 

temperatuuril ilma hapnikuvaeses keskkonnas biosöeks. Pürolüüs on lihtne ja soodne 

tehnoloogiline protsess biomassi töötlemiseks. Pürolüüs toimub temperatuurivahemikus  

250 kuni 800 kraadi. Temperatuuri valik sõltub eesmärgist. Syngaasi tootmine toimub 

reeglina kõrgemal temperatuuril kui bioõli tootmine. Pürolüüsiprotsessid erinevad ka aja 

poolest mille kestel on biomass on kõrge temperatuuri käes.  Aeglane pürolüüs kestab 

mõnest tunnist kuni mitme päevani. Kiire pürolüüsi protsessis biomass kõrge temperatuuri 

käes ainult umbes 1 sekundi. Sõltuvalt pürolüüsiprotsessist on lõppsaaduste biosöe, bioõli 

ja syngaasi saagis erinev. Aeglane pürolüüsi korral tekib kõiki kolme ligikaudu võrdselt. 

Kiirel püsrolüüsil mis toimub 600 kraadi juures saadakse kõige rohkem bioõli. Kuid 

temperatuuril üle 750 kraadi saadakse kõige rohkem syngaasi. Biosöe osakaal on sellisel 

juhul ainult 5% (Laird et al. 2017). 

Biosüsi sobib mullaomaduste prandamiseks Uuringud näitavad, et biosüsi vähendab mulla 

happesust suurendab mulla neelamismahutavust, eripinda, väliveemahutavust poorsust, 

süsinikusisaldust mullas ning vähendab mulla lasuvustihedust ( Deem, Crow  2017).  

Biosüsi parandab samuti mulla  struktuuri ja tekstuuri ja  muudab osakeste suuruse jaotust 

mullas. Biosöega mullas on lämmastik vähem liikuv, mistõttu seda  leostub vähem. (Laird 

et al. 2009 ). 

Tänapäeval on üle maailma tehtud biosöega palju katseid. Positiivseid tulemusi kus biosöe 

mulda viimine on saaki suurendanud , on saadud peamiselt happelistel, vähese katioonide 

neelamismahuga ja süsinikusisaldusega muldadel. Eestis on biosöe mõju testimiseks läbi 

viidud erinevaid katseid. Näiteks projekti „Alternatiivsete väetusainete keskkonnahoidliku 
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kasutuse võimalused ja efektiivsus tava-ja maheviljeluses võrdlevalt traditsiooniliste 

orgaaniliste ja mineraalväetistega“ raames rajati 3 erinevat katset, milleks olid 

lüsimeetrikatse Rõhu katsejaamas Eerikal (rajati 2010.aastal), põldkatse Ahjal (rajati 

2011.aastal) ja minilüsimeeterkatse Rõhu katsejaamas Eerikal (rajati 2012.aastall). Katsete 

tulemusena leiti, et biosüsi parandas mulla lasuvustihedust, veehoiuvõimet ja poorsust ja 

läbi selle leostub mullast vähem NH4-N-i, NO3-N-i ja P-d ja mulda viidud süsi aitab 

paremini mullas hoida ka vett. Samas leiti ka, et biosöe efektiivsus leostumisele on 

vastavalt ühenditele erinev (Alternatiivsete...  2014). 

Eestile lisaks on biosöega saadud leostumise vähendamisel häid tulemusi USA-s. Näiteks 

New Mexico State University viidi  läbi katse, kus sooviti saada  teada, kas biosöe abil 

saab taimede poolt kaustamata jäänud lämmastiku väetise leostumist. Selle uurigu 

tulemusena selgus, et kui panna põllule piisav kogus biosütt, siis N leostumine väheneb  

tänu biosöe suurele eripinnale ja poorsusele,. Samuti oli näha, et põllul kus kasutati biosütt 

suurenes põllu üleüldine poorsus ja vee hoiuvõime ja mis mõlemad on olulised ka 

lämmastiku mullas kinni hoidmiseks (Zheng 2015). Sarnase tulemuse andis ka Lincolni 

Ülikoolis Uus-Meremaal  tehtud uuring, mis näitas, et biosüsi sidus mullas nitraati, 

mistõttu seda  leostus vähem s. Uuringud näitavad samuti, biosöe poolt seotud lämmastik 

on taimedele omastatav (Glough, Condron 2010). Hiinas tehtud uuringus selgus sarnaselt 

eelmisetel, et biosöe lisamine mulda vähendab lämmastiku  leostumist ja selle lisamine 

aitas antud katses kasvatatud maisi biomassi kasvu suurendada (Zheng et al. 2012). 

Põhjus, miks biosüsi on leostumise vähendamiseks sobiv materjal võib olla selles, et see 

suurendab mulla eripinda. Mulla eripinna suurendedes muutub mulla veehoiuvõime 

suuremaks ja taimed saavad vett mullast paremini kätte.(verheijen et al. 2010)  Biosöe 

tootmisel toimub biosöe eripinna suurenemine  kuni 800 kraadise temperatuurini sealt 

edasi hakkab see vähenema( Sohi et al. 2009). Biosöe populaarsus tänud tema headele 

omadustele järjest suureneb. 
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3.UURIMISTÖÖ METOODIKA 

 

3.1Katse metoodika  

 

3.1.1 Katse rajamine 

Katse rajati 2017. aasta maikuus minilüsimeetritesse, mille pindala on 0,0708 m
2
 ja 

sügavus 0,27m. Lüsimeetrid täideti kahkja mulla A horisondist väljakaevatud mullaga, 

millest olid eelnevalt sõelumise teel läbi 1cm avaga sõela eemaldatud taimejuured ja kivid. 

Igasse lüsimeetrisse pandi   21 kg kuiva mulda, mille  lõimis on keskmine liivsavi, eripind 

9,16 m
2
 g

-1
 ja  pHKCL7,24. Mulla C  ja N sisaldus on vastavalt 1,12 ja 0,06% ja PAL, , KAL, 

CaAL ja MgAL sisaldus vastavalt 7,83, 13,7, 278,7ja  38,31 mg 100 g
-1 

. 

Täitmise järel mulda kasteti kraaniveega kuni vesi hakkas mullast välja nõrguma. Seejärel 

külvati igale katsenõule 40 varajase odra s. ´Elmeri´ eelidandatud seemet. Juunikuu alguses 

anti igale lüsimeetrile  1,64 g ammooniumnitraati, 2,16 superfosfaati ja 2,16 

kaaliumkloriidi, mis vastab N hektarinormile 80 kg ja P ning K vastavalt 25 ja 100 kg. 

Katsenõudel kasvanud teravilja biomass koristati augustikuu keskel 5 cm kõrguselt 

mullapinnast, mille järel algas katsevariantide rajamine. 

Katse faktoriteks on vedelsõnniku andmise aeg ja neli erinevat agrotehnilist võtet, mille 

mõju N leostumisele hinnatakse. Vedelsõnnikut antakse katsevariantidele  augustis, 

septembris, oktoobris või novembris. Agrotehnilisteks võteteks , on põhu ja biosöe 

segamine mulda, biosöe segamine vahetult enne mulda viimist vedelsõnniku sisse ning  

vahekultuuri kasvatamine. Lisaks on katse kontrollvariant , mis vedelsõnnikut ei saa. 

Kokku on katses 15 varianti.  

Käesolevas uurimistöös analüüsitakse vedelsõnniku andmise aja ning mulda segatud põhu 

ja biosöe ning vahekultuuri  kasvatamise mõju N leostumisele.   
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Vedelsõnnikut saavad kõik katsevariandid 215 g lüsimeetrikohta , mis teeb sõnniku 

normiks 30 t ha
-1

. Sõnnik toodi augustikuu keskel 2017 aastal Rannu suurfarmist ja 2018 

Märja katselaudast. Sõnniku keemilised näitajad mõlema aasta kohta on toodud tabelis.  

 

Tabel 1. Katses kasutatud vedelsõnniku agrokeemilised näitajad 

Katse-

aasta 

KA, 

% 

Ph N, % NH4-

N, % 

 

NO3-

N,% 

 

P
1
, % 

 

K
1
, % 

 

Mg
1
, 

% 

 

Ca
1
, 

%  

 

Org. 

aine 

% 

2017  10,77 7,52 x 0,21 0 0,11 0,36 0,07 0,18 69,7 

2018  9,54 6,88 0,4 0,13 0 0,09 0,29 0,06 0,16 66,6 

1
 Sisaldus kuivaines 

Biosöe puhul on tegemist Volter 40 CHP katlas biomassi gaasistamisel ca 1000° C 

temperatuuri juures tekkinud jäätmega.  Biosüsi segati mulda 2017.a. augustikuus  normiga 

70 g lüsimeeter, mis vastab normile ca 10 tonni ha
-1

. Biosöe agrokeemilised näitajad on 

järgmised: pHKCl 12,2, Püld 1,1%, Küld 5,1%, Caüld 8,3%, Mgüld 2,16%, PAL 0,3%, KAL 

5,95%, CaAL 9,62%, MgAL 3,3%. Indeks üld elemendi järel märgib, et tegemist on 

elemendi üld ja AL, et tegemist taimele omastatava elemendi sisaldusega biosöes, mis on 

määrataud ammooniumlaktaatmeetodil.  

Põhuks oli samal katsel kasvanud teravilja põhk, mis oli tükeldatud 5 cm pikkusteks 

heksliteks. Põhu normiks oli Põhk  segati mulda 10 cm sügavuselt samal päeval millal anti 

ka vedelsõnnik.  Põhu koguseks oli ..  

Vahekultuuriks oli esimesel aastal talivikk (Vicia villosa) s. ’Villosa’ ja teisel  keerispea 

(Phacelia tanacetifolia) s. Stala Mõlemad külvati augustikuu keskel.  

Veeproove koguti 1- 2 korda kuus sõltuvalt sademete hulgast. Vesi imeti vaakumpumbaga 

lüsimeetrist välja ja mõõdeti selle kogus. Seejärel võeti veest 2x20ml suurust proovi, mida  
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kuni analüüsini sügavkülmas -18°C juures. Leostunud N koguse arvutamiseks korrutati 

veekogus N sisaldusega vees.  

Leostunud N g m-2 = veekogus L X N sisaldus vees,  mg L / 1000/0,0706 (lüsimeetri 

pindala).  

Kumulatiivse N leostumise perioodil august – detsember võeti arvutamisel arvesse ka need 

N kogused, mis leostusid enne vedelsõnniku mulda viimist.   

Veeproovid analüüsiti EMÜ Mullateaduse osakonna katselaborites.  

 

 

3.2 Analüüside meetodid 

 

Mulla pH määrati pH meetriga KCL lahusest (SevenCompact, Metler Toledo, Mississauga, 

Canada) (mulla ja KCL vahekord 1:2.5).  P, K, Ca ja Mg üldsisalduse määramiseks 

mullaproovid esmalt kuivatati , seejärel jahvatati ja siis mineraliseeruti 2.5 ml HNO3 ja 7.5 

ml HCl mikrolaineahjus (microwave digestion method). Taimele omastatav P, K, Ca ja  

Mg sisaldus mullas ja biosöes määrati ammooniumlaktaatmeetodil (AL). (Egner et al. 

1960). Nii üld- kui ka omastatavte elementide analüüsi korral toimus elementide sisalduse 

määramine mikroplasma aatomemissioon sektromeetriga (MP-AES 4100, Agilent, Santa 

Clara, CA, USA). N ja C üldsisaldus määrati  Dumas kuivpõletusmeetodil CNS 

elementanalüsaatoriga (Elementar, Hanau, Germany). Vedelsõnniku kuivainesisaldus 

määramiseks kuivatati sõnnikuproovi 2 tundi 135°C temperatuuri juures. Orgaaniline aine 

määrati  põletuskao (Schulte, Hopkins 1996), P sisaldus Stannous Chlorid ja Ca  sisaldus 

o-Cresolphthalein Complexon, NO3-N Kjeldahl,  K sisaldus  leekfotomeetrilisel ja Mg 

titaan-kollasel meetodil (Ruzicka, Hansen 1988) ning NH4-N läbivoolu meetodil (Ruzicka 

and Hansen 1988).  
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3.2.1 Katseandmete analüüs 

 

Andmete analüüs toimus programmiga STATISTICA ver. 13 (Dell Inc. 2015). 

Katsefaktorite mõju hindamiseks kasutati ühefaktorilist dispersioonanalüüsi. Tulemuste 

erinevuse usutavaust hinnata Tukey testiga.  

 

 

3.3 Katseperioodi ilm 

 

Tabel 2. Katseperioodi temperatuur ja sademete hulk. 

Periood
1
 Sademete hulk, mm Keskmine õhutemperatuur, °C 

August - september 120,8 14,3 

September - oktoober 115,0 9,7 

Oktoober -november 29,0 2,8 

November – detsember 46 0,7 

1
 Üks periood kestis 15. kuupäevast järgmise kuu 15. kuupäevani. 15. kuupäeval toimus vedelsõnniku 

andmine.  

Katseperioodil olid sademed vastavalt kuudele 46-120,8mm ja temperatuur jäi 0,7-14,3 kraadini. 
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4.TULEMUSED JA ARUTELU 

 

4.1 Vedelsõnniku andmisaja mõju N leostumisele 

 

Leostunud  lämmastiku kogus varieerus sõltuvalt kuust 0,78-1,1 g/m
2
 (joonis 1).  Enim 

leostus lämmastikku siis, kui vedelsõnnik anti oktoobris (1,1 g/m3) ja vähim leostus 

lämmastikku, kui vedelsõnniku andmise aeg oli augustis (0,78g/m
2
).  

 

Joonis 1. N Leostumine, g/m
2
 2017. aasta august kuni  detsember 2018.aastal sõltuvalt 

vedelsõnniku andmise ajast. 

Oktoobris oli muld vedelsõnniku mulda viimise ajal veega küllastunud.  Ilmselt lahustus 

siis sõnnikus olnud NH4-N   kohe vees, mis aitas kaasa selle leostumisele. Novembris 

antud sõnniku puhul oli N leostumine väike ilmselt seetõttu, et siis oli muld vedelsõnniku 

andmise ajal kuivem, sest sademeid oli enne sõnniku andmist vähem. Ka pärast seda püsis  
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ilm kuiv. Leostumist vähendas ka see , et juba paar nädalat pärast sõnniku mulda viimist 

hakkas maapind külmuma.    

 

 

4.2 Biosöe, põhu ja vahekultuuri mõju N leostumisele 

 

N leostumine varieerus septembris vedelsõnnikuta, vedelsõnnikuga väetamisel ja erinevate 

agrotehniliste võtete kasutamisel 0,68-0,95 g/m
2
 (joonis 2). Suurim oli N leostumine 

variandis, kus oli enne vedelsõnniku andmist mulda lisatud põhku (0,95g/m
2
). Kõige 

väiksem oli see variandil, kus vedelsõnnikut ei antud (kontrollvariant). 

 

Joonis 2. Leostunud N kogus g/m2 variantides mida väetati vedelsõnnikuga septembris. 

Vedelsõnnikuga väetamine ei suurendanud usutavalt lämmastiku leostumist võrreldes 

sellega kui vedelsõnnikut ei antud. See tulemus on kooskõlas varasema uuringu 

tulemusega, mis näitas, et N leostub ka siis kui mulda ei väetata.(27)  Septembris antud 

vedelsõnniku puhul võis märgata, et väga efektiivselt aitasid  N leostumist vähendada  
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mulda segatud biosüsi ja vahekultuuri kasvatamine. Mõlemas variandis oli leostumine 

ligilähedaselt sama suur kui kontrollvariandis, kus vedelsõnnikut ei antud. See tulemus on 

kooskolas mitme varasema uuringu tulemusega, mis samuti näitasid, et biosöega (Raave et 

al. 2014), (Alternatiivsete... 2014), (Zheng 2015) (Glough, Condron 2010) (Zheng et al. 

2010) ja vahekultuuride kasvatamisega (Herrar et al. 2010), (Malcom et al. 2018), (De 

Notaris et al. 2018) on võimalik leostumist vähendada. Meie veel väga esialgsed tulemused 

osutavad võimalusele, et biosöe mulda lisamisega ja vahekultuuride kasvatamisega saab 

vedelsonnikuga väetamisel vähendada leostumist sellele tasemele, mis see on väetamata 

mullast.    

Oktoobris vedelsõnnikuga väetamisel oli  samades variantides leostumise varieeruvus 

vahemikus 0,62-1,03 g/m
2 

(Joonis 3). Lämmastiku leostus kõige enam variandis mis sai 

ainult vedelsõnnikut (1,03 g/m2). Kõik kolm võrreldud agrotehnilist võtet vähendasid 

usutavalt lämmastiku leostumist ning see oli neis variantides sarnane kontrollvariandi 

omaga kuigi statistiline erinevus töödeldud variantide vahel puudus, siis koguseliselt oli 

leostumine kõige väiksem   variandis kus kasvatati vahekultuuri.  Seal leostus N isegi 

vähem kui kontrollvariandis. Kuigi statistiliselt usutavat erinevust võrreldes teiste 

vedelsõnnikut saanud variantidega ei olnud, näitavad meie tulemused, et põhu mulda 

viimine pigem suurendab kui vähendab leostumist. Selle põhjus ei ole päriselt selge, kuid 

on võimalik , et põhk muutis mulla kobedamaks, mis võis kergendada veel mullas  

liikumist. Samas võrreldes antud katse tulemustega on välismaal katsetel märgatud põhu 

kasutamisel selle head leostumist vähendavat mõju ( Demiraj et al. 2018), (Yang et al. 

2018). 
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 Joonis 3. N leostumine g/m2 variantides mida väetati vedelsõnnikuga oktoobris. 

 

 

4.3 Odra saak katsevariantidel 2018. aasta suvel 

 

Septembris antud vedelsõnniku korral oli katsevariantidelt koristatud odra saak vahemikus  

91,7-196,1 g/m
2
. Kõige väiksem saak saadi variandist kus anti ainult vedelsõnnikut (91,7 

g/m2). Töödeldud variantides saagid statistiliselt ei erinenud, kuid koguseliselt oli see 

teistest veidi suurem põhuga töödeldud variandis (196,1 g/m
2
). Oktoobris antud 

vedelsõnniku korral  oli saak vahemikus 120,9-223,3 g/m
2
. Kuigi keskmine saak oli 

oktoobris antud vedelsonniku korral veidi suurem, siis statistiliselt see erinevus usutav ei 

olnud. Sarnaselt septembriga oli ka oktoobris antud vedelsonniku korral saak kõige 

väiksem variandis, mis sai ainult vedelsõnnikut (120,9 g/m
2
).  Kõigi teiste variantide 

saagid statistiliselt olulisel määral ei erinenud kuid teistest veidi suurem oli saak jällegi 

põhuga töödeldud variandis (223,3 g/m
2
).  
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Need tulemused on ootamatud, sest ei ole kooskõlas N leostumise tulemusega. Põhuga 

töödeldud variandis oli N leostumine teiste variantidega võrreldes veidi suurem, kuid 

saagile  see mõju avaldanud. Samas variandis , mis sai sügisel ainult vedelsõnnikut oli 

järgmisel aastal saak isegi väiksem kui kontrollvariandis. Mis on selle põhjuseks ei ole 

selge ja see vajab edaspidi veel selgitamist. Samas näitavad nii septembris kui oktoobris 

antud vedelsonnikuga saadud  tulemused selgesti, et sugisel antud vedelsonnikul on 

positiivne järelmõju järgmise aasta saagile vaid siis kui see viia mulda , mis on eelnevalt 

töödeldud mõne orgaanilise ainega, nagu on seda selles katses põhk ja biosusi või kui seda 

anda põllule kus kasvab vahekultuur.  

 

Joonis 4. Odra saak variantidel mida väetati vedelsõnnikuga septembris. 
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Joonis 4. Odra saak variantidel mida väetati vedelsõnnikuga oktoobris. 

Odra saak on samal tasemel väetamata variandi puhul ja ka oktoobris lihtsalt vedelsõnnikut 

saanud variandil. Sarnaselt septembrikuus väetatud variantide odra saagile on ka 

oktoobrikuus põhuga segatud vedelsõnnikuga väetamine saaki suurendanud (223,3 g/m2). 

Kuid variantide saak, kus kasvatati vahekultuurina talivikka ja väetati mulda 

vedelsõnnikuga kuhu oli segatud biosütt jäi saak samale tasemele kontrollvariandi ja 

lihtsalt vedelsõnnikuga väetatud variandiga.  

Katse tulemuste põhjal oli odra saagikus eri variantide puhul vastavalt väetamise kuule 

erinev. Tavalise vedelsõnnikuga väetades ja põhuga segatud vedelsõnnikuga väetades oli 

saaks suurem, kui väetamine oli tehtud oktoobris. Biosöega segatud vedelsõnniku  

väetamisel ja vahekultuurina talivikka kasutamisel andis aga parema tulemuse septembri 

kuine väetamine. 
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5. JÄRELDUSED 

 

Uurimistöö eesmärgiks on võrrelda N leostumist sõltuvalt vedelsõnniku mulda viimise 

ajast ning kasutatavast agrotehnilisest võttest (teravilja põhu mulda viimine, biosöe mulda 

viimine ning vahekultuuri kasvatamine. Uurimistöö eesmärgiks oli ka võrrelda nende 

võtete järelmõju järgmise aasta teraviljasaagile.  

Uurimistöö hüpoteesid on, et lämmastikuleostumine on seda väiksem, mida hiljem 

vedelsõnnik sügisel mulda viiakse ja, et põhu ja biosöe lisamine mulda ning 

vahekultuuride kasvatamine vähendab N leostumist.  

Antud uurimistöö näitas: 

Vedelsonnikuga  väetamise aeg mõjutas oluliselt leostunud N kogust. Teistest suurem oli 

leostumine oktoobris antud vedelsõnniku korral. Leostumist näib mõjutavat  kõige enam 

sademete hulk vedelsõnniku andmisele eelnenud perioodil, millest sõltub mulla niiskus.  

Oktoobris oli muld vedelsõnnikuga väetamise ajal veega kullastunud, mis oli ilmselt 

põhjuseks, miks just siis leostus kõige rohkem.     

Katses võrreldud agrotehniliste võtete  (põhu ja biosöe mulda segamine ja vahekultuuri 

kasvatamine) mõju N leostumisele oli veidi erinev. Nii septembris kui oktoobris antud 

vedelsõnniku korral oli N lämmastiku leostumine biosöega ja vahelkultuuri variandis 

sarnane kontrollvariandi omaga. Põhu mulda viimine septembris antud vedelsonniku korral 

hoopis suurendas leostumist kuid oktoobris oli see sarnane biosöe ja vahekultuuri omaga.   

Sügisel antud vedelsonniku mõju järgmise aasta odra saagile sõltus oluliselt agrotehniliste 

võtete rakendamisest.  Kõik kolm katses võrreldud agrotehnilist võtet suurendasid võrdselt  

vedelsõnniku mõju  järgmise aasta saagile. Variandis, kus anti ainult vedelsõnnikut, oli 

saak väiksem ka võrreldes kontrollvariandiga.   

Käesolevas uurimistöös analüüsiti katse esimese aasta andmeid, mille põhjal ei ole 

võimalik lõplikke järeldusi teha kuid meie esmased tulemused näitavad  järgmist:   
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N leostumine hilissügisel sõltub oluliselt vedeslonniku andmise ajast,  kuid esimese aasta 

tulemused ei toeta uurimistöö hüpoteesi, mille kohaselt on N leostumine seda väiksem, 

mida hiljem sügisel vedelsonnik mulda viia. Pigem näitavad tulemused , et N leostumise 

vähendamiseks tuleks viia vedelsonnik sügisel mulda varakult.  

N leostumise vähendamiseks ja vedelsõnniku moju suurendamiseks järgmise aasta saagile  

tuleks enne vedelsonniku mulda viimist segada sinna biosutt voi põhku voi  siis tuleks anda 

vedelsõnnik põllule kus kasvab vahekultuur. Kui ühtegi eelpool nimetatud agrothenilist 

võtet ei rakendata , siis on sügisel vedelsonnikuga väetamise mõju järgmise aasta saagile 

negatiivne. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli võrrelda N leostumist sõltuvalt vedelsõnniku mulda 

viimise ajast ning kasutatavast agrotehnilisest võttest (teravilja põhu mulda viimine, biosöe 

mulda viimine ning vahekultuuride kasvatamine). Uurimustöö eesmärgiks oli samuti 

võrrelda nende võtete järelmõju järgmise aasta teraviljasaagile. Eesmärkide täitmiseks 

kasutati 2017. Aasta maikuus rajatud minilüsimeetritega katset. 

Katse tulemused näitasid, et lämmastiku leostumine sõltus vedelsõnniku andmise ajast ja 

oli võrreldes augustis, septembris ja novembris antud vedelsõnnikuga  suurem oktoobris 

antud vedelsõnniku puhul. Tulemuse põhjuseks oli suurem sademete hulk ja külmem 

temperatuur oktoobris. Samuti selgus katsete tulemustest, et vedelsõnnikuga kaasnevat 

leostumise suurenemist saab vähendada kasutades erinevaid agrotehnilisi võtteid. 

Agrotehnilistest võtetest aitasid septembris leostumist vähendada vedelsõnnikule biosöe 

lisamine ja talivikka vahekultuurina kasvatamine. Oktoobris aitasid leostumist vähendada 

nii teravilja põhu kui ka biosöe mulda viimine, kuid ka vahekultuuride kasvatamine. 

Kasutatud agrotehniliste võtete järelmõju oli talivikku vahekultuurina kasvatades ja 

vedelsõnnikule põhku või biosütt lisades saaki suurendav. Lihtsalt vedelsõnnikut lisades 

oli saak ilma väetamata variandil suurem.  

Katse põhjal saadud tulemused erinevad hüpoteesist, et lämmastiku leostumine on seda 

väiksem, mida hiljem vedelsõnnik sügisel mulda viiakse, sest antud katses olitegelikkuses 

lämmastiku leostumine kõige väiksem augustis ja suurim oktoobris. Hüpotees, et põhu ja 

biosöe lisamine mulda ning vahekultuuri kasvatamine vähendavad N leostumist, sai 

osaliselt kinnitust, sest enamus juhtudel see tõesti nii oli. Ainuke erand oli septembris 

vedelsõnnikule põhu lisamine, mis suurendas lämmastiku lesotumist. 

Saadud katse tulemuste ja uurimistöö käigus läbitöötatud materjali põhjal võib järeldada, et 

leostumine tõesti sõltub põldude väetamise ajast ja sademete ja aurumise hulgast mis antud 

perioodil valitseb. Kui kasutada agrotehnilisi võtteid õigel ajal ja õigetel põhimõtetel, siis  
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saab neid kasutada tõesti ära lämmastiku leostumise vähendamiseks ja läbi selle hoida ära 

ka kogu selle lämmastiku ja muude ainete sattumist põhjavette ja selle reostamist. 

Leostumine, selle mõju ja selle vastu kasutatavad võtted ja abinõud on kindlasti teema, mis 

vajab tulevikus veel palju uurimist. 
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SUMMARY 

The purpose of this research was to compare the leaching of N depending on the time that 

the liquid manure was put into the soil and the impact of different agrotechnical techniques 

that were used (mixing grain straws into the soil, mixing biochar into soil and growing 

catch crop).  The purpose was also to compare the aftereffect of the agrotehcnical 

techniques on the next years grain harvest. 

The hypothesis of the research was that the leaching of N is smaller when the liquid 

manure  is put into the soil at a later time in autumn, also that mixing grain straws and 

biochar into the soil and growing a catch crop will reduce the leaching of N.  

Our research showed that: 

The time that the liquid manure is give to the soil affects the leaching of N a lot. The 

biggest leaching of N when given liquid manure  took place in october. The biggest factor 

that influences the leaching  of N seems to be the amount of precipitation that rained down 

prior to the time that the liquid manure was given because it caused the soil to be very wet. 

In october at the time that the liquid manure was give the soil was saturated with water and 

that was the reason why the biggest amount leached then. 

The agrotechnical techniques that were used (mixing grain straws into the soil, mixing 

biochar into soil and growing catch crop) each had different impact on the leaching of N. 

In both september and october the impact that mixing biochar into soil and  growing catch 

crop had on the leaching were similar to the control version. The mixing of grain straws 

into the soil made the leaching even bigger in september but was similar to the versions 

with biochar and catch crop in october.  

The liquid manure that was given last year to the soil had different impact on the barley 

yield  depending on the agrotehcnical technique that was used. All three agrotechnical 

techniques increased the impact that the liquid manure that was given last year had on the 

barley yield. The version where only liquid manure was given and no extra agrotechnical 

techniques were used had a smaller yield that the control version. 
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The present reaserch analyzed the first years data test and it is not possible to make final 

conclusions with so little results but our research showed that: 

The leaching of N in late autumn depends of the time that the liquid manure was given to 

the soil, but the first years results do not support our hypothesis that the later the liquid 

manure is given the smaller the leaching of N is. The result rather show that to reduce the 

leaching of N liquid manure should be given to the soil early in autumn.  

To reduce the leaching of N and to increase the impact that liquid manure has on the yield 

next year the mixing of biochar or grain straws to the soil or growing catch crops is 

necessary. If none of the previously mentioned agrotechnical techniques are used the 

impact of liquid manure on the next years yield will be negative. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 

Alternatiivsete väetusainete keskkonnahoidliku kasutuse võimalused ja efektiivsus tava-ja 

maheviljeluses võrdlevalt traditsiooniliste orgaaniliste ja mineraalväetistega. (2014). Projekti 

lõpparuanne. Eesti Maaülikool. 46 lk. 

Buecker, J., Kloss, S., Wimmer, B., Rempt, F., Zehetner, F., Soja, G. (2016). Leachate 

Composition of Temperate Agricultural Soils in Response to Biochat Application. Water, Air & 

Soil Pollution. Volume 227, Issue 2, lk 13. 

Cameron, K.C., Di, H.J., Moir, J.L. (2013) Nitrogen losses from the soil/plant system: a review. 

Annals of Applied Biology. Volume 162, Issue 2, lk 145-173 

Deem, L.M., Crow, S.E. (2017). Biochar. Reference Module in Earth Systems and Enviromental 

Science 

De Notaris, C., Rasmussen, J., Sorensen, P., Olesen, J.E. (2018). Nitrogen leaching: A crop 

rotation perspective on the effect of N surplus, field management and use of catch crops. 

Agriculture, Ecosystems & Environment. Volume 255, issue 1, lk 1-11.. Demiraj, E., Libutti, A.,  

Di, H.J., Cameron, K.C., (2002). Nitrate leaching in temperate agroecosystems: sources, factors 

and mitigating strategies. Nutrient Cycling in Agroecosystems. Volume 64, Issue 3, lk 237–256. 

Domagalski, J.L., Johnson, H. (2012). Phosphorus and Groundwater: Establishing Links Between 

Agricultural Use and Transport to Streams. United States: U.S. Geological Survey  

Eesti Maaelu Arengukava 2004-2006 PKT Hindamine.(2006).  Tartu: Eesti Maaülikooli 

põllumajandus- ja keskkonnainstituut. http://pmk.agri.ee/mak/wp-

content/uploads/sites/2/2017/01/MAK_2004-2006_jarelhindamine.pdf (09.05.2019) 

Egner, H., Reihm, H., Domingo, W.R. (1960). Investigations on chemical soil analysis as the 

basis for estimating the nutrient status of soil K. Kungliga Lantbrukshügkolans Annaler, 16, lk 199-

215.  

Glough, T., Condron, L.M. (2010) Biochar and the Nitrogen Cycle: Introduction. Journal of 

Environmental Quality. Volume 39, Issue 4, lk 1218-1223. 

http://pmk.agri.ee/mak/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/MAK_2004-2006_jarelhindamine.pdf
http://pmk.agri.ee/mak/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/MAK_2004-2006_jarelhindamine.pdf


31 
 

Goulding, K.W.T. (2016). Soil acidification and the importance if liming agricultural soils with 

particular reference to the United Kingdom. Soil Use and Management. Volume 32, issue 3, lk 

390-399. 

Goulding, K. (2006). Nitrate leaching from arable and horticultural land. Soil Use and 

Managment. Volume 16, Issue 1, lk 145-151. 

Herrar, J.M., Feil, B., Stamp, P., Liedgens, M. (2010). Root growth and nitrate-nitrogen leaching 

of catch crops following spring wheat. Journal of Environmental Quality. Volume 39, Issue 3, lk 

845-854. 

Ippolito, J.A., Laird, D., Busscher, W.J. (2012). Environmental benefits of biochar. J Environ 

Qual. Volume 41, Issue 4, lk 967-972 

Kauer, K. 2012. The effect of plant residues management and fertilization on herbage growth and 

organic carbon content in soil. Doktoritöö. Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut. 

Tartu. 220lk.  

Kayser, M., Isselstein, J. (2005). Potassium cycling and losses in grassland systems: a review. 

Grass and Forage Science. Volume 60, Issue 3, lk 211-224. 

Keskkonnaagentuur.Kliimanormid.[veebileht] 

https://www.ilmateenistus.ee/kliima/kliimanormid/sademed/#sademetehulk (09.05.2019) 

Kevvai, T., Kuldkepp, P., Kärblane, H., Raudväli, E., Turbas, E. (1996). Taimede toitumise ja 

väetamise käsiraamat. Tallinn: Põllumajandusministeerium. 283lk.  

Kirchmann, H., Johnston, J.A.E., Bergstöm, L.F. (2002). Possibilities for Reducing Nitrate 

Leaching from Agricultural Land. AMBIO: A Journal of the Human Enviroment. Volume 31, Issue 

5, lk 404-408. 

Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030. (2016). Keskkonnaministeerium: Eesti 

Keskkonnauuringute Keskus. 

https://www.envir.ee/sites/default/files/kliimamuutustega_kohanemise_arengukava_aastani_2030_

0.pdf (17.05.2019) 

Kärblane, H. (1998).  Väetistega mulda viidud taimetoitainete leostumine. Agraarteaadus. IX(2), 

lk 116-124. 

Laanetu, N. (2003), Kuulakem ka argimõistuse häält.- Eesti Loodus. Nr.02-03. [e-ajakiri] 

http://eestiloodus.horisont.ee/artikkel296_280.html (06.05.2019). 

https://www.ilmateenistus.ee/kliima/kliimanormid/sademed/#sademetehulk
https://www.envir.ee/sites/default/files/kliimamuutustega_kohanemise_arengukava_aastani_2030_0.pdf
https://www.envir.ee/sites/default/files/kliimamuutustega_kohanemise_arengukava_aastani_2030_0.pdf
http://eestiloodus.horisont.ee/artikkel296_280.html


32 
 

Laird, D.A., Brown, R.C., Amonette, J.E., Lehmann, J. (2009) Review of the pyrolysis platfrom 

fro coproducing bio-oil and biochar. Biofuels, Bioproducts &Biorefining. Volume 3, Issue 5, lk 

491-574. 

Letey, J., Vaughan, P. (2013). Soil type, crop and irrigation technique affect nitrogen leaching to 

groundwater. California Agriculture.Volume 67, Issue 4, lk 231-241. 

Lehmann, J., Preira da Silva Jr., J., Steiner, C., Nehls, T., Zech, W., Glaser, B. (2003). 

Nutrient availability and leaching in an archaeological Anthrosol and Ferralsol of the Central 

Amazon basin: fertilizers, manure and charcoal amandments. Plant and Soil. Volume 249, Issue 2, 

lk 343-357. 

Lewis, W.M.Jr., Morris, D.P. (2011) Toxicity of Nitrite to Fish: A Review. Transactions of the 

American Fisheries Society. Volume 115, Issue 2, lk 183-195. 

Lindahl, A.M.L., Bockstaller, C. (2012). An Indicator of pesticide leaching risk to groundwater. 

Ecological Indicators.Volume 23, lk 95-108. 

Liu, D.H.F. (1999). Groundwater and Surface Water Pollution. United States: CRC Press. 160 lk.  

Loide, V. (1996). Mulla liikuva magneesiumi sisalduse ning kaltsiumi ja magneesiumi suhte mõju 

põllukultuuride saagile.  Agraarteadus. Osa VII(1), lk 39-53. 

Malcom, B., Carey, P.L., Teixeira, E., Johnstone, P.R, Maley, S., De Ruiter, J.M. (2018). 

Potential of catch crops to reduce nitrogen leaching in New Zealand winter grazing systems. The 

New Zealand Institute for Plant & Food Research Limited, Lincoln, New Zealand 

Malltezi, J., Rroco, E., Brahushi, F., Monteleone, M., Sulce, S. (2018). Effect of organic 

amendments on nitrate leaching mitigation in a sandy loam soil of Shkodra district, Albania. Italian 

Journal of Agronomy. Volume 12, Issue 12, lk 93-102. 

Mengel, K., Kirkby, E.A. (2001). Principles of Plant Nutrition. The Netherlands: Kluwer 

Academic Publisher. 849lk.  

Mulla huumusseisundi ja toitainete bilansi reguleerimise võimaluste ning haljasväetiskultuuride 

fütoproduktiivsuse selgitamine tava-ja maheviljeluse tingimustes. (2011). Katse aruanne. Eesti 

Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut. 78 lk. 

Pansak, W., Kongkeaw, T., Hilger, T.H., Cadisch, G. (2005). Nitrogen Losses by Erosion and 

Leaching in Hillside Cropping Systems of Northeast Thailand as Affected by Soil Conservation 

Measures: A Case Study. – Konverentsi „Conference of International Agricultural Research fro 



33 
 

Development, Tropentag 2005“ kogumik. Tropentag: University of Hohenheim ja Naresuan 

University 

Pandivere ja Aadavere-Põltsamaa Nitraaditundlik ala. (2006). Keskkonnaministeerium: AS Maves. 

http://www.maves.ee/Projektid/2006/Pandivere-Adavere%20NTA.pdf (06.05.2019) 

Raave, H., Keres, I., Kauer, K., Nõges, M., Rebane, J., Tampere, M., Loit, E. (2014). The 

impact of activated carbon on NO3—N, NH4+-N, P and K leaching in relation to fertilizer use. 

European Journal of Soil Science. Volume 65, Issue 1, lk 120-127. 

Riley, N.G., Zhao, F.J., McGrath, S.P. (2006). Leaching losses of sulphur from different forms of 

sulphur fertilizers: a field lysimeter study. Soil Use and Management. Volume 18, Issue 2, lk 79-

155. 

Rooma, L., Valdmaa, T. 2007. Hea põllumajandutava. Tallinn:Põllumajandusministeerium. 

104lk.  

Ruzicka, J., Hansen, E.H. (1988). Flow Injection Analysis, 2nd Edition. UK: Wiley-Interscience. 

528lk.  

Saarman, T., Viiralt, R. (1982). Taimetoitainete väljauhtumisest liivmullast heintaimede 

intensiivsel väetamisel ja niisutamisel. - Rohumaaviljelus, 18, lk. 29-36. 

Sau, A., Laugus, A. (1974). The nitrogen balance in lysimeters trial with herbage. Transaction of 

Estonian Agricultural Academy (Grassland Husbandary). Volume 95, lk 37-51. 

Schulte, E.E., Hopkins, B.G. (1996). Soil Organic Matter: Analysis and Interpretation. USA: Soil 

Science Society of America. lk 21-33. 

Schroth, G., Sinclair, F.L. (2003). Trees, Crops and Soil Fertility: Concepts and Research 

Methods. Wallingford: CABI Publishing. Lk 151-165. 

Siimes, K., Kämäri, J. (2003). A review of available pesticide leaching models: Selection of 

models for simulation of herbicide fate in Finnish sugar beet cultivation. Boreal Environment 

Research. Volume 8, Issue 1, lk 31-51. 

Sohi, S., Lopez-Capel, E., Krull, E., Bol, R. (2009). Biochar, climate change and soil: A review 

to guide future research. CSIRO Land and Water Science Report, 65lk. 

 

 

http://www.maves.ee/Projektid/2006/Pandivere-Adavere%20NTA.pdf


34 
 

Zheng, C. (2015). A Review of Biochar Applications in the Soil Nitrogen Cycle. Research Paper. 

New Mexico State University. New Mexico. 

Zheng, H., Wang, Z., Deng, X., Herbert, S., Xing, B. (2012). Impacts of adding biochar on 

nitrogen retention and bioavailability in agricultural soil.  Geoderma. Volume 206, lk 32-39. 

Talgre, L., Eremeev, V., Alaru, M., Tein, B., Kuht, J., Luik. (2014). Teravilja saak ja saagi 

kvaliteet sõltuvalt viljelussüsteemist. – Konverentsi „Eesti mahepõllumajandus täna ja tulevikus“ 

kogumik. Tartu: SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus, lk 93. 

Talgre, L., Eremeev, V., Reintam, E., Tein, B., Sanches de Cima, D., Madsen, H., Alaru, M., 

Luik, A. (2015). Talvised vahekultuurid parandavad mulda ja kultuuride saagikust. -Agronoomia. 

40-44lk. 

Tampere, M., Kauer, K., Keres, I., Loit, E., Selge, A., Viiralt, R., Raave, H. (2014). Effects of 

sward botanical composition on nitrogen and potassium leaching in cut grassland. Zemdirbyste-

Agriculture. Volume 101, Issue 4, lk 389-394. 

Tampere, M., Kauer, K., Keres, I., Loit, E., Selge, A., Viiralt, R., Raave, H. (2015) The effect 

of fertilizer and N application rate on nitrogen and potassium leaching in cut grassland. 

Zemdirbyste-Agriculture. Volume 102, Issue 4, lk 381-388.  

Verheijen, F.G.A., Jeffery, S., Bastos, A.C., Van Der Velde, M., Diafas, I. (2010). Biochar 

Application to Soils – A Critical Scientific Review of Effects on Soil Properties, Processes and 

Functions. Italy: European Communities. 166 lk. 

Vilen, M. (2012). Teraviljafoorum 2012. – Teraviljafoorum 2012 kogumik. Paide: Eesti 

Põllumajandus-Kaubanduskoda, lk 33. 

Whitehead, D.C. (2000). Nutrient Elements in Grassland: Soil-plant-animal Relationships. UK: 

CABI International. 384lk. 

Yang, S., Wang, Y., Liu, R., Li, Q., Yang, Z. (2018). Effects of straw application on nitrate 

leaching in fields in the Yellow River irrigation zone of Ningxia, China. Scientific Reports. 

Number 8; Article number 954. 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   LISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Lisa 1. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks 

tegemiseks ning juhendaja kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta  

Mina, Linda Jalas,  

sünniaeg 22.08.1997  

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö Viljelusviisi 

mõju kartulimugulate toitainetesisaldusele, mille juhendaja on Henn Raave,  

    1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil,  

    1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

    1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

Lõputöö autor ______________________________  

 Tartu, 20.05.2019 

 

 Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta  

Luban lõputöö kaitsmisele.  

_______________________________________ _____________________ 


