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Energia ja toidu tootmisel tekib suures koguses kaassaadusi, millest osa ladestatakse 

prügilates. Paljud neist sisaldavad taimedele olulisi toiteelemente, mistõttu võiks neid 

kasutada väetiseks. Muldade lupjamiseks kasutatavate tuhkade koostis ja toiteelementide 

vahekord ei ole taimede vajadusega enamasti kooskõlas. Probleemi lahenduseks võiks olla 

erineva toiteelementide sisaldusega jääkide omavahel segamine, et saada 

mitmetoimelisemad väetised. Antud uurimustöö eesmärkideks oli (i) selgitada puu- ja 

põlevkivituha granuleeritud lubiväetiste mõju taimede toitumisele, biomassi saagile, mullale 

ja nõrgvee omadustele ning (ii) uurida, kas nende lubiväetiste rikastamine biolisanditega 

(biosüsi, kanasõnnik, kondijahu ja järvesete) parendab väetiste toimet. Katse viidi läbi 

kasvuruumis ja see kestis kokku viis kuud. Katsenõudeks olid kolonnlüsimeetrid, mis täideti 

kahkja mullaga. Lüsimeetritel kasvatati põldheina, mida niideti neli korda.  

Katses oli 12 varianti neljas korduses. Neist viis baseerusid puu- ja viis põlevkivituhal, 

millele oli lisatud juurde kas biosütt või biosütt koos kanasõnniku, kondijahu või 

järvesettega. Neile lisaks oli variant, kus väetiseks oli biosüsi ning kontrollvariant, kus 

väetist ei antud.  

Katse näitas, et puu- ja põlevkivituhast granuleeritud väetised ning biosüsi olid taimedele 

head K-allikad, kuid teiste toiteelementide omastamine nende kasutamisel oluliselt ei 

suurenenud. Nelja niite summaarne maapealse biomassi saagikus suurenes võrreldes 

väetamata kontrolliga usutavalt puutuhast (osakaal väetises 100%), puutuhast (50%), 

biosöest (25%) ja kanasõnnikust (25%) ning põlevkivituhast (50%) ja biosöest (50%) 
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koosnenud väetiste kasutamisel. Mulla keemilistest omadustest mõjutasid väetised kõige 

rohkem pH-d. Nõrgvee pH ja soolsuse väärtus väetiste kasutamisel ei suurenenud.  

Katse tulemustest järeldub: 

 i) Puu- ja põlevkivituhk ning nende segud biosöe, kanasõnniku, järvesette või kondijahuga 

sobivad kasutamiseks happelistel muldadel happesuse neutraliseerimiseks; ii) Puutuhk ja 

selle segu biosöega on taimedele väga hea kaaliumi allikas; iii)Põlevkivituha mõju taimede 

kaaliumi omastamisel suureneb, kui sinna lisada juurde biosütt; iv) Puu- ja põlevkivituha 

väetistes ning biosöes sisalduv P on taimedele raskesti omastatav; v) Biosüsi võimaldab 

kiiresti tõsta mulla orgaanilise süsiniku sisaldust. Selle mõju taimede toitumisele on puu- ja 

põlevkivituhast väetiste omaga sarnane; vi) Puu- ja põlevkivituha ja nende biolisanditega 

rikastatud väetiste kasutamine ning biosöega väetamine ei suurenda toiteelementide 

leostumist ega mõjuta nõrgvee pH-d. 

 

Märksõnad: Tootmise kõrvalproduktid, väetis, puutuhk, põlevkivituhk, biosüsi, muld, 

biomassi saagikus 
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Production of energy and food generates large amounts of by-products, some of which are 

currently landfilled. Many of these residues contain important plant nutrients and therefore 

can be used as fertilizer. Ashes used for soil liming are not enough balanced accordning plant 

nutrient need. The solution to this problem could be mixing of different by-products to get 

more multifuntional fertilisers. The aims of this study were: (i) to determine the effect of 

granulated fertilizers based on wood ash and oil shale ash on plant nutrition, biomass yield, 

soil and leachate properties; (ii) Investigate wether enrichment of  wood ash and oil shale 

ash with biochar, chicken manure, bone meal and lake sediments increases their impact as a 

fertilizer. The study was carried out in the growth chamber during five months. The vessels 

used in the experiment were column lysimeters which were filled with loamy soil. Red clover 

and grasses mixture was grown on lysimeters. During the experiment its biomass was 

harvested four times.  

There were 12 treatments with four replicates. Five of them based on wood ash and five oil 

shale ash to which was added either biochar or biochar with chicken manure, bone meal or 

lake sediment. In addition there was treatment, where the fertilizer was biochar and control 

treatment, where no fertilizer was applied. 

The study showed that fertilizers from wood ash, oil shale ash and biochar are good source 

of K for plants, but they did not increased significally uptake of other nutrients. The fertilizer 

consisting of wood ash (100%), wood ash (50%), biochar (25%) and chicken manure (25%) 

and oil shale ash (50%) and biochar (50%) had a positive effect on biomass yield. Of the 
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chemical properties of the soil, fertilizers had the greatest impact on pH. Any of this fertilizer 

did not increase leachate pH and salinity value. 

We concluded: 

i) Wood ash, oil shale ash and their mixtures with biochar, chicken manure, bone meal and 

lake sediments are suitable for neutralizing  soil acidity; ii) Wood ash and its mixture with 

biochar is a good K source for plants; iii) The effect of oil shale ash on plants K-nutrition 

increases when biochar is added to it; iv) P in wood ash, oil shale ash and biochar is poorly 

absorbable  by plants; v) Biochar increases rapidly soil organic C. It impact to plants nutrition 

is similar to wood ash and oil shale ash fertilizers; vi) Fertilizing with wood ash and oil shale 

ash fertilizers and biochar does not increase leaching of nutrients and does not affect the 

leachate pH. 

Keywords: by-products, fertilizer, wood ash, oil shale ash, biochar, soil, biomass yield 
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SISSEJUHATUS 

Maailma rahvastik on pidevas kasvutrendis. Kui aastal 2019 oli maailma rahvaarv 7,7 miljardit 

inimest, siis aastaks 2050 ennustatakse, et see tõuseb 9,7 miljardini. Sellega koos kasvab ka 

vajadus kasutada rohkem loodusvarasid energia tootmiseks ning suureneb ka toiduvajadus 

(Maailma rahvaarv jõudis.. 2019). Energia tootmine põhjustab suurel määral probleeme 

tekkivate jäätmete ning saastega (Keskkonnaaruanne 2009). Euroopa Liidus tekkis 2018. aastal 

kokku 2,3 miljardit tonni jäätmeid, millest puidujäätmed moodustasid 48,8 miljonit tonni, 

loomsed jäätmed (sõnnik, jms) 12,9 miljonit tonni ning taimsed jäätmed (rohtne biomass) 52,1 

miljonit tonni (Eurostat 2021). Eestis tekkis 2019. aastal jäätmeid kokku 20,2 miljonit tonni 

ning sellest 7,5 miljonit tonni ladestati prügilates (KK82: Jäätmed 2021). Kõige suurema osa 

ehk 79% moodustavad kõigist jäätmetest põlevkivijäätmed. Näiteks 2019. aastal tekkis energia 

tootmise kõrvalproduktina põlevkivituhka ca 6,5 miljonit tonni (Ots et al. 2013; Eesti 

põlevkivi.. 2019). Sellest 1,8% ehk 120 000 tonni tuhka kasutati ehitusel ning põllumajanduses 

(Eesti põlevkivi.. 2019), kuid suur osa sellest ladestatakse tuhaväljadele (Põlevkivituhkade 

ohtlikkuse… 2019).  

2018. aastal oli Eestis 12 ainult puitu ja/või turvast kütusena kasutatavat elektri ja soojuse 

koostootmisjaama, kus kütusena kasutatud biomassi summaarne kogus oli 1 500 000 t a-1, mille 

põlemisel jäi järgi tuhka ca 30 000 t a-1 (Raave et al. 2018). Sarnaselt põlevkivituhale 

ladestatakse täna ka puutuhk valdavalt prügilates ning ainult väga väikest osa sellest 

kasutatakse põllumajanduses lubi- või metsanduses väetisena (Pitk et al. 2016). Lisaks tuhale 

on veel ka teisi taimetoitainete või ka süsiniku poolest rikkaid tootmise kõrvalprodukte (süsi, 

reoveesete, vinass, sõnnik jt), millele saaks samuti väärtust anda (Majandus: ressursitõhusus… 

2014). 

Suurenenud huvi mahepõllumajanduse vastu ning mineraalväetiste kallinemise tõttu on 

hakatud põllumajanduses rohkem huvi tundma orgaaniliste väetisainete kasutamise vastu 

(Kriipsalu et al. 2015). Reoveesette ja taimsete jäätmete puhul on leitud, et need vähendavad 

mulla huumuskadu, parandavad mulla struktuuri ning vähendavad kasvuhoonegaaside teket 

(Kriipsalu et al. 2015). 

Nii puu- kui põlevkivituhk sisaldavad mõningaid taimedele vajalikke makrotoitaineid ning 

neid saaks kasutada põllumajanduses (Ots et al. 2013; Pitk et al. 2016). Nende väetisena 

kasutamist on raskendanud nendes sisalduvate toitainete vahekord, mis ei ole kooskõlas 
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taimede vajadustega. Selle probleemi lahenduseks võiks olla neile teiste tootmise 

kõrvalproduktide juurde lisamine (süsi, vinass, sõnnik jt), mis muudaks toitainete vahekorra 

neis taimedele sobivamaks. 

Antud uurimustöö eesmärkideks on (i) selgitada puu- ja põlevkivituha granuleeritud 

lubiväetiste mõju taimede toitumisele, biomassi saagile, mullale ning nõrgvee omadustele. (ii) 

Uurida, kas biosöe, kanasõnniku, kondijahu ja järvesette lisamine puu- ja põlevkivituha 

väetistele suurendab väetise mõju. 

Käesoleva uurimustöö hüpoteesideks on:  

1. Puu- ja põlevkivituha granuleeritud lubiväetised neutraliseerivad mulla happesust, 

suurendavad taimedel toitainete omastamist ja biomassi saaki ning rikastavad mulda taimedele 

oluliste toiteelementidega. 

2. Biolisandid (biosüsi, kanasõnnik, kondijahu ja järvesete) suurendavad puu- ja põlevkivituha 

granuleeritud väetiste positiivset toimet taimede toitumisele, biomassi saagile ja mulla 

toiteelementide sisaldusele.  

 

.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Puutuhk 

Puutuhk on tahke materjal, mis jääb järele puidu põlemisel, koosnedes enamasti tahkest ehk 

mineraalsest osast ning vähesel määral orgaanilisest osast. Puidu tuhasus on keskmiselt 1–3%, 

sõltudes nii puidu osast (tüvi, okkad, koor jne) kui ka põlemise temperatuurist (Pitk et al. 2016). 

On leitud, et puidu tüve osa tuhasus jääb vahemikku 0,3–0,4%, okste puidus aga 0,4–0,6%. 

Okaspuude ning kase tüvekoore tuhasus on 2,4–2,6% ning okaspuude okste koores jääb see 

vahemikku 3,3–4,1% (Pärn et al. 2010). Puidu tuhasus on võrreldes rohtse materjaliga  

(teravili, kõrrelised jne) väiksem. Seda põhjusel, et rohtsete taimede ainevahetus on kiirem ning 

nad kasutavad kasvuperioodil rohkem toitaineid (Vassilev et al. 2013). Puutuha lasuvustihedus 

on keskmiselt 0,27 g cm-3 (Demeyer et al. 2001). 

Puutuha mineraalse osa moodustavad makro- ja mikroelemendid alanevas järjekorras: O > Ca 

> K > Si > Mg > Al > Fe > P > Na > S > Mn > Ti. Lisaks sisaldub puutuhas veel Cl-i ja C-d 

(Vassilev et al. 2013). Mulda viiduna on puutuhk taimedele hea makroelementide nagu P, Ca, 

Mg ning eriti K allikas mullas (Demeyer et al. 2001). Lehtpuude põletamisel järgi jäävas tuhas 

on võrreldes okaspuudega suurem K ja P sisaldus, kuid Ca ja Si sisaldus on väiksem (Pitman et al. 

2006). Mineraalelemendid on puutuhas enamasti oksiidide või hüdroksiidide kujul ning nende 

sisaldus sõltub suurel määral taime liigist ja mullastikust (tabel 1). 

Tabel 1. Puutuhas sisalduvad mineraalelemendid ning pH kirjandusallikate andmetel 

pH N 

(g kg-1) 

P 

(g kg-1) 

K 

(g kg-1) 

Ca 

(g kg-1) 

Mg 

(g kg-1) 

Allikas  

12,7-13,0 - 6,29-6,44 100-106 179-196 42-44 Park et al. (2012) 

13,0 0,35 12,13 43,64 242,48 23,05 Raave et al. (2018) 

12,3 0,6 4,2 27,9 180 9,7 Vance (1996) 

 

Puutuhas on taimedele kogu kaaliumist omastatav 18–35% ning selle omastatavus sõltub mulla 

pH-st (Pitman et al. 2006). Happelistes muldades on K liikuvus suurem võrreldes muldadega, 

mille pH on 7,5–8,5. Kõrge pH juures takistab kaltsiumkarbonaadi kõrge kontsentratsioon K-

ioonide liikuvust ja seega taimede K omastamist (Kevvai 1996). P omastatavus on 

mineraalväetistest madalam, sõltudes samuti mulla pH-st. Mulla pH juures 6,0–7,0 on P 

omastatavus kõige parem ning langeb pH tõustes. Happelistes muldades on P seotud Fe ja Al 

fosfaatidega (Pitman et al. 2006). Saarsalmi et al. (2001) pikaajalisest katsest selgus, et 
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puutuhaga väetades võib selle järelmõju toiteelementide sisaldusele (P, Ca, Mg, K) kesta 7 

aastat ning Ca ja P sisaldusele isegi 16 aastat. Raave et al. (2014) katse näitas, et puutuhal oli 

mulla P sisaldusele lühiajaline mõju, mis võis olla tingitud puutuha enda madalast P sisaldusest, 

kuid mulla K sisaldusele kestis tuha järelmõju katse lõpuni, s.o. 3 aastat. Puutuha N sisaldus on 

marginaalne, sest see oksüdeerub põlemisel ja  lendub (Pärn et al. 2010; Vassilev et al. 2013; Pitk 

et al. 2016). 

Mikroelementidest on puutuhas kõige enam Fe-d, mille sisaldus võib seal varieeruda 8,49–21 g kg-

1 vahel. Lisaks sisaldab see veel Mn-i, Zn-i ning Cu-d (Hebert, Breton 2009; Demeyer et al. 2001). 

Võrreldes teiste lubiainetega (põlevkivituhk, paekivijahu) on puutuhas mikroelementide sisaldus 

suurem (Järvan, Järvan 2010). Katsetes on leitud, et puutuhaga väetades on seoses mulla pH 

tõusuga tuhas sisalduvad mikroelemendid taimedele alguses raskesti omastatavad, kuid pH  

alanedes see muutub (Demeyer et al. 2001).  

Puutuhast 61% on veeslahustuv, sõltudes keskkonna pH-st (Vassilev et al. 2013). Ohno ja Erich 

(1990) katses vabanes mineraalelementide koguhulgast lahusesse pH 3,1 juures kõige enam Ca-d 

(keskmiselt 74%). Mg-i vabanes lahusesse keskmiselt 48%, K 40%, Na 16%. Kõige vähem vabanes 

pH 3,1 juures lahusesse P-d (keskmiselt 5,7%). Samas on Meiwes (1995) leidnud oma katses, et 

pH juures 4,2 oli kogu Ca-st lahustuv 81%, Mg-st 57%, K-st 34% ning P-st 20%. 

Tuha neutraliseerimisvõime on keskmiselt 80% CaCO3, sõltudes Ca, Mg ja K oksiididest, 

hüdroksiididest ja karbonaatidest puutuhas (Saarsalmi et al. 2001; Järvan, Järvan 2010). 

Temperatuuri tõustes ning ladustamisaja pikenedes puutuha leeliselisus langeb (Demeyer et al. 

2001; Hebert, Breton 2009). 

Puutuha pH varieerub vahemikus 11–13 (Saarsalmi et al. 2001), sõltudes 

põlemistemperatuurist kui ka ladustamisaja pikkusest (Demeyer et al. 2001). Tänu puutuha 

kõrgele leeliselisusele tõstab puutuhk happelistel muldadel mulla pH-d ning vähendab sellega 

toksiliste Al ja Mn liikuvust mullas (Demeyer et al. 2001). Park et al. (2012) katse näitas, et 

lisades mullale 1 % koldetuhka, tõuseb mulla pHH2O keskmiselt 2,1–2,6 ühikut ning lisades 1 

% lendtuhka tõusis mulla pHH2O 2,4–2,5 ühikut.  Erinevate uuringute järgi on puutuha mõju 

mulla pH-le  kiirem kui teistel lubiainetel, kuid kestab lühemat aega (Demeyer et al. 2001). 

Samas Saarsalmi et al. (2001) pikaajalises katses tõusis mulla pHH2O huumuskihis ka veel 7a 

peale puutuhaga väetamist 1,1–1,5 ühikut ning 16a peale väetamist veel 0,6–1,0 ühikut.  

Raskmetallidest sisaldab puutuhk peamiselt Mn, Fe, Al, Cu, Na, Hg, Pb, Cr ja Cd. Suuremaks 

probleemiks puutuhas on Cd, Hg ja Pb sisaldus. Tuha Cd-i sisaldus on suurem just peenemates 
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fraktsioonides ning seetõttu leidub seda rohkem lendtuhas (Saarsalmi et al. 2001; Pärn et al. 

2010). Cd-i sisaldus puutuhas on vahemikus  4–20 mg kg-1 (Saarsalmi et al. 2001). Raave et 

al. (2018) katse kolde- ja lendtuhkadega näitas samuti, et lendtuhas on raskmetallide sisaldus 

suurem võrreldes koldetuhaga. Lendtuhas oli raskmetallidest suurim Cd-i sisaldus (3,15 mg 

kg-1), mis ületas Eestis lubiväetistele kehtestatud piirnormi (3 mg kg-1). Park et al. (2012) katse 

oaga näitas, et lendtuhaga väetades omastasid taimed  Cd-i ja Hg-i rohkem võrreldes koldetuha 

variandiga. Raskemetallide omastatavus taimede poolt väheneb mulla pH tõusuga (Kärblane 

et al. 1998). Kuigi raskmetallide kontsentratsioonid on makroelementide sisaldusest 

madalamad, on need suurtes kogustes toksilised nii taimedele kui ka inimeste tervisele. Samuti 

võivad raskmetallid häirida mükoriisa moodustumist ning mikroorganismide elutegevust (Pärn 

et al. 2010). Just raskmetallide suure sisalduse tõttu on puutuhaga võrreldes tehtud Eestis 

rohkem uuringuid põlevkivituhaga. See on ka peamiseks põhjuseks, miks ladestatakse Eestis 

puutuhk valdavalt prügilates. Põhjamaades kasutatakse seda palju metsade väetamiseks (Raave 

et al. 2018). 

Puutuha väetusomadused on suuresti sõltuvad sellest, millises vormis tuhka kasutatakse. 

Tolmjas tuhk on väga reaktiivne ja aluselise reaktsiooniga ning selle kasutamisel on oht 

taimelehtede põletusteks, sest see kleepub laotamise ajal nende külge (Pitk et al. 2016). Tolmja 

tuha negatiivse mõju vähendamiseks on vaja seda stabiliseerida. Üheks võimaluseks on segada 

tuhk veega, lasta segul kuivada ning seejärel see purustada. Stabiliseeritud tuhast on toitainete 

vabanemine aeglasem ning seetõttu kestab mõju kauem (Steenari et al. 1999; Saarsalmi et al. 

2001; Nieminen et al. 2005). Pitk et al. (2016) katses suurendas tolmjas tuhk mulla pH-d paari 

päevaga 0,6 ühikut, misjärel see langes ja stabiliseerus. Samas granuleeritud tuhaga väetades oli 

mulla pH tõus aeglasem, kuid kahe nädala möödudes oli see pea sama suur kui tolmja tuha 

variandis. Katsest järeldati, et granuleeritud ja tolmja tuha mõju mulla pH-le on üldiselt sarnane, 

kuid stabiliseeritud tuhaga väetades on muutus võrreldes tolmja tuhaga ühtlasem. 

Erinevad katsed on näidanud ka, et puutuhk suurendab saagikust. Katseid on tehtud ubade, 

kaera, talinisu ja maisiga (Demeyer et al. 2001). Park et al. (2012) katses oli ubade maapealne 

biomass lendtuhaga väetades ligikaudu 36% suurem võrreldes kontrollvariandiga. Lisaks on 

leitud, et puutuhk suurendab mullas bakterite arvu ning nende mitmekesisust (Bang-Andreasen 

et al. 2017; Johansen et al. 2019). 
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1.2. Põlevkivituhk 

Põlevkivituhk on kõrvalprodukt, mis tekib soojuselektrijaamades põlevkivi põletamisel 

(Turbas 1996). Eesti põlevkivielektrijaamades on kasutatatud kahte põletustehnoloogiat: 

tolmpõletamise tehnoloogia ehk pulverized combustion (PF), mille kasutamine lõpetati 2019. 

aastal. Nüüdseks on enamikes kohtades kasutusel tsirkuleeriva keevkihiga katla 

põletamistehnoloogia ehk circulating fluidized-bed combustion  (CFB), mida hakati kasutama 

2004. aastast (Põlevkivituhkade ohtlikkuse… 2019; Reinik et al. 2013). PF tehnoloogia puhul 

võivad põletamistemperatuurid ulatuda 1400-1500 °C (Reinik et al. 2013). Selle tehnoloogia 

korral sadestub enamus tuhka koldepõhja (koldetuhk) ning väike osa läheb põlemise ajal 

gaasivooluga kaasa (lendtuhk) (Põlevkivituhkade ohtlikkuse… 2019). CFB tehnoloogiat 

kasutades ulatuvad põletamistemperatuuri maksimumid kuni 850 °C (Reinik et al. 2013). Selle 

tehnoloogia puhul sadestatakse lendtuhk ülekuumendi, ökonomaiseri ning õhueelsoojendi 

pöördkambrites (Põlevkivituhkade ohtlikkuse… 2019). 

Tolmpõlevkivituha fraktsioon on väga peen, läbides 0,25 mm sõela ning see ei sisalda vett ega 

niisku ka selle transpordil, säilitamisel ega laotamisel (Turbas 1996; Järvan, Järvan 2010). Tuha 

neutraliseerimisvõime jääb vahemikku 65,6-92,5 % CaCO3, olenevalt tuha liigist (Turbas 

1996). Põlevkivituha Corg sisaldus on erinevatel tuhaliikidel kõrge põlemistemperatuuri tõttu 

peaaegu olematu, jäädes alla 0,1 % (Põlevkivituhakde ohtlikkuse… 2019). 

Põlevkivituha keemiline koostis sõltub suurel määral tuhapüüdmise seadmete ehitusest kui ka 

suitsugaaside liikumiskiirusest (Järvan, Järvan 2010). Makroelementidest sisaldab 

põlevkivituhk kõige enam Ca-d ning lisaks on see rikas veel ka Mg, K ja S poolest (tabel 2). 

Samas P-d on põlevkivituhas vähe (Ots et al. 2017). Põlevkivituhas puudub N, sest põlemisel 

see lendub (Turbas 1996). 

Tabel 2. Põlevkivituha keemiline koostis (%) erinevate allikate järgi 

SiO2 CaO Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 K2O Allikas 

31,0 39,0 7,8 5,8 4,5 4,5 7,4 Jürs, Reinsalu (2015) 

27-32 x x 5,2-5,5 x x 2,7-7,0 Adamson et al. (2010) 

21,8-25,1 36,4-49,9 3,3-6,3 4,0-5,2 5,5-6,8 3,7-7,0 2,3-2,8 Pihu et al. (2019) 

25,9 29,2 6,3 3,6 3,4 x 2,9 Kaasik et al. (2008) 

 

Tuhas olev Ca kuulub silikaatide, alumosilikaatide ning kaltsiumsulfaadi koosseisu ning tuhas 

esineb Ca peamiselt vaba CaO-na (ca 7-32%), mis lahustub hästi vees. Tuha Ca sisaldus on 

suurem põlevkivituha jämedamates fraktsioonides. Põlevkivituhas olev Mg on peamiselt 



14 

 

oksiidina, lahustudes hästi soolhappes, kuid vees halvasti ning K on leutsiidi ja 

kaaliumkaltsiumsilikaadi koosseisus, lahustudes 2/3 ulatuses  lahjas soolhappes (Turbas 1996; 

Järvan, Järvan 2010). 

Märkimisväärne on ka põlevkivituha mikroelementide koostis. R. Kalmeti järgi sisaldab 

tolmpõlevkivituhk B-d 8-16, Cu-d 10-12, Mn-i 210-300, Zn-i 61-104, Mo-d 6-8 ja Co-d 2 mg 

kg-1 (Järvan, Järvan 2010).  

Põlevkivituhaga tehtud katsetes on leitud, et lendpõlevkivituha kasutamisel suureneb mulla 

pindmises, 0-3 cm kihis veeslahustuva Ca ja Mg sisaldus (Ilves 2020). Ots et al. (2017) katses 

hariliku männiga selgus, et kõrge Ca sisalduse tõttu neutraliseerib põlevkivituhk mulla 

happesust, samas madala P sisalduse tõttu on selle mõju puude kasvule väike. 

Põlevkivituha raskmetallide sisaldus on väike, jäädes alla kehtestatud piirnormidele. Erandiks 

on As, mille sisaldus on elektrostaatilistest filtritest pärinevas tuhas lubatust kõrgem (sisaldus 

40 mg kg-1, piirnorm elurajoonides 20-30 mg kg-1 ning tööstuspiirkonnas 50 mg kg-1). Seega 

on üldiselt kuiva tuha raskmetallide sisaldus väike (Pihu et al. 2019).  

1.3. Biosüsi 

Biosüsi on heterogeenne süsiniku ja mineraalide rikas aine, mida saadakse pürolüüsimisel 

kontrollitud tingimustes (EBC 2012). Arvatakse, et 500–2500 aastat enne Kr hakkasid 

Amazonase piirkonnas sealsed Inkad mulda viima erinevaid orgaanilisi aineid nagu süsi, 

kalaluud, sõnnik jt ning seetõttu on sealsed mullad tumedat värvi ning väga viljakad. Selliseid 

inimtekkelisi viljakaid muldi hakati nimetama Terra Preta de Indiano muldadeks, mis on 

levinud laiguliselt ajaloolistes asustustes (Sohi 2010). Tänapäeval on populaarseks muutunud 

nendel muldadel rahakultuuride nagu mango ja papaia kasvatamine, sest need kasvavad antud 

muldadel 3 korda kiiremini võrreldes ümberkaudsete muldadega (Laird et al. 2009; Sohi et al. 

2010). Sarnaseid viljakaid muldi on leitud ka Ecuadoris, Peruus, Lääne-Aafrikas ning ka 

Lõuna-Aafrika savannis (Sohi et al. 2010). 

Tihti kasutatakse sõnu „süsi“ ja „biosüsi“ kui sünonüüme, kuid neid eristab see, et sütt 

kasutatakse energia tootmisel ning biosütt süsiniku sidumiseks ning keskkonnaalaseks 

kasutamiseks. Vahel nimetatakse biosütt ka kui „pürosüsi“, sest see on saadud pürolüüsimisel 

(Hossain et al. 2020).  
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Pürolüüsiks nimetatakse termokeemilist protsessi, kus hapnikuvaeses keskkonnas orgaaniline 

aine laguneb ning tekib bioõli, biosüsi ning süngaas ja eraldub soojus. Sõna pürolüüs on 

tuletatud kreeka keelest, kus „püro“ tähendab tuld ja „lüüs“ lagunemist. Pürolüüsimist on 

biosöe tootmiseks kasutatud juba tuhandeid aastaid (Laird et al. 2009; Verheijen et al. 2010). 

Olenevalt pürolüüsi temperatuurist ning ajast jaotatakse pürolüüsimine nelja kategooriasse: 

kiire -, vahepealne - ja aeglane pürolüüs ning gaasistamine. Kiire pürolüüsi korral on 

pürolüüsimise aeg umbes 1 sekund ning põlemistemperatuur 600°C. Saadusena saadakse 

enamusena bioõli (75%), 12% biosütt ning 13% süngaasi. Vahepealne pürolüüs on oma 

olemuselt samuti kiire pürolüüs, kuid osakesed viibivad reaktoris kõrge temperatuuriga 

kokkupuutes kauem, 10-20 sek ning protsess toimub eelmisega võrreldes veidi madalamal 

temperatuuril,  500 °C juures. Selle tulemusel moodustab saadustest 50 % bioõli, 20 % biosütt 

ning 30% süngaasi. Aeglase pürolüüsi puhul on pürolüüsimise aeg väga pikk, kestes mõnest 

tunnist 2–3 päevani ning see toimub temperatuuril 500-600°C. Tulemuseks saadakse 35% 

biosütt, 35% süngaasi ning 30% bioõli. Gaasistamise korral on põlemistemperatuur oluliselt 

kõrgem (~ 800°C). Saadustest moodustab 85% süngaas, 10% biosüsi ning 5% bioõli (Verheijen 

et al. 2010).  

Pürolüüsi efektiivsust mõjutab tooraine niiskustase ning see ei tohiks olla suurem kui 10 %. 

Oluline mõju on ka tooraine osakeste  suurusel.  Kiirel pürolüüsil ja gaasistamisel tuleb biomass 

enne reaktorisse suunamist  peenestada (Laghari et al. 2016). 

Biosöe omadused on sõltuvuses nii toorainest kui ka pürolüüsi tingimustest nagu  

kuumutamiskiirus, ahjus olev rõhk ning ka eel- ja järeltöötluse tüüp (Hossain et al. 2020). 

Keemilistest elementidest sisaldab biosüsi kõige rohkem C, H, O, N, S, P, K, Ca, Mg, Na ning 

Si. Biosöe toiteelementide sisaldus sõltub suurel määral toorainena kasutatud materjali 

toiteelementide sisaldusest.  Kõige suurem on biosöes C sisaldus (> 60%)  (Chen et al. 2019). 

Puidust toodetud biosöe C sisaldus on suurem (kuni 90%) võrreldes sõnnikust toodetud 

biosöega, mille C sisaldus on kuni 44 % (Xie et al.2015; Laghari et al. 2016). Kõige rohkem 

mõjutab biosöes C kontsentratsiooni tootmistemperatuur, mille kasvades see suureneb. Kõrgel 

temperatuuril (800-1000 °C) toodetud biosöes võib C sisaldus olla üle 95 % (Weber, Quicer 

2017). Euroopa Biosöe Sertifikaadi (EBC) järgi peab biosöe C sisaldus olema vähemalt 50 % 

ning O/C suhe alla 0,4. Kui C sisaldus on väiksem kui 50 %, siis on tegemist pürogeense 

süsinikmaterjaliga (EBC 2012). Biosöes olev N on peamiselt biosöe pinnal oleva C-N 

tsükliliste orgaaniliste ühendite (heterotsükliline) struktuuri koosseisus ning seetõttu taimedele 

raskesti omastatav (Chen et al. 2019). Puidust saadud biosöel on suur P ja K kontsentratsioon 
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ning see tõuseb pürolüüsi temperatuuri tõstmisel (Laghari et al. 2016). Sõltuvalt toorainest ning 

pürolüüsi tingimustest sisaldab biosüsi makroelementidest N 22,3 g kg-1, P 23,7 g kg-1, K 24,3 

g kg-1. Biosöe C/N suhe on vahemikus 7–500, kuid keskmiselt on see 61 (Verheijen et al. 

2010). 

Biosöe tuhasus sõltub kasutatud toorainest kui ka pürolüüsi temperatuurist, kuid rohkem on see 

mõjutatud toorainest. Näiteks sõnnikust tehtud biosöe tuhasus on kõrgem kui taimejäänustest 

saadud biosöel (Laghari et al. 2016), sest mineraalelementide sisaldus on seal suurem. 

Biosöe pH on enamikel juhtudel aluseline, kuid näiteks männist valmistatud biosöe pH võib 

olla ka neutraalne või õrnalt happeline (Laghari et al. 2016). Seega võib biosöe pH varieeruda 

palju, jäädes vahemikku 6,2–9,6 ning pürolüüsi temperatuuril > 500°C võib pH olla ka kuni 

12. Keskmiselt on biosöe pH 8,1 (Verheijen et al. 2010; Weber, Quicer 2017). 

Biosöe eripind on enamasti vahemikus < 2 kuni > 300 m2 g-1, sõltudes pürolüüsi temperatuurist, 

kuid samuti ka toorainest. Madalal temperatuuril (350-400°C) toodetud biosöe juures on 

eripind väiksem võrreldes kõrgemate temperatuuridega (üle 500°C) (Laghari et al. 2016; Chen 

et al. 2019). Samas kui temperatuur ületab 700°C, hakkab biosöe eripind hoopis vähenema. 

Põhjuseks on mikropooride struktuuri lagunemine (Chen et al. 2019). Taimsest biomassist 

toodetud biosöe eripind on võrreldes sõnnikust või reoveesettest toodetud biosöega suurem, 

sest taimne biomass on poorne (Verheijen et al. 2010). 

Neelamismahutavus näitab, kui palju katioone (nt Ca2+, Mg2+, K+) suudab biosüsi kinni hoida 

ja see sõltub  funktsionaalsete rühmade arvust ning nende laengust biosöe pinnal (Verheijen et 

al. 2010; Weber, Quicer 2017). Biosöe pinnal võib esineda erinevaid funktsionaalseid rühmi. 

Nendeks võivad olla karboksüül- (C=O)OH, aldehüüd- (C=O)H, hüdroksüül- OH rühmad 

(Verheijen et al. 2010; Chen et al. 2019). Neist sõltub kui palju ja milliseid ioone biosüsi seob 

ning kas tegemist on hüdrofiilse või hüdrofoobse materjaliga (Chen et al. 2019). Osad 

funktsionaalsed rühmad võivad olla elektronide doonorid ja mõned aktseptorid, mistõttu 

võivad kõrvuti asetsevate pindade omadused olla nii happelised kui ka aluselised ning nii 

hüdrofiilsed kui ka hüdrofoobsed (Verheijen et al. 2010). Funktsionaalsete rühmade arv on 

biosöel mõjutatud  tootmistemperatuurist. Temperatuuri tõustes väheneb hapnikku sisaldavate 

(hüdroksüül, karboksüül) funktsionaalsete rühmade arv  ja ning suureneb leeliseliste rühmade 

oma (Chen et al. 2019). On leitud ka, et põhust tehtud biosöe neelamismahutavus on suurem 

kui näiteks sõnnikust toodetud biosöel, kuna põhus olevad K, Na, Mg, Ca ning P soodustavad 

pürolüüsil biosöe pinnal hapnikku sisaldavate funktsionaalsete rühmade teket, mis suurendab 
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biosöe neelamismahutavust (Laghari et al. 2016). Lisaks on neelamismahutavus otseselt sõltuv 

ka keskkonna pH-st, kus seda mõõdetakse ning kõrgema pH väärtuse (üle 7,0) juures on 

neelamismahutavus suurem kui väiksema pH väärtuse juures (alla 7,0) (Lee et al. 2010; Weber, 

Quicer 2017). Keskmiselt on biosöe neelamismahutavus 40 cmolc kg-1 (Verheijen et al. 2010). 

Biosöe puhul on olulisteks näitajateks veel H/Corg ja O/Corg suhe, mis näitavad biosöe 

karboniseerumise astet ning iseloomustavad selle stabiilsust mullas. Mida väiksem suhe on, 

seda vastupidavam on biosüsi lagundajate tegevusele. Biosöena käsitletava aine H/Corg suhe 

peab olema ≤0,7 ning O/C suhe peab olema <4. Nii H/Corg kui ka O/Corg suhete väärtuste 

varieeruvus sõltuvad toorainena kasutatud biomassist ning pürolüüsi tingimustest (EBC 2012).  

Biosöe poorsus on samuti sõltuv pürolüüsi temperatuurist ning kasutatud toormaterjalist. 

Temperatuuri juures 500°C lagunevad tselluloos ja hemitselluloos ning tekkinud biosüsi 

omandab kärgja struktuuri, millel on suuremad poorid, diameetriga 5–40 µm (Laghari et al. 

2016). Olenevalt pooride läbimõõdust jaotuvad poorid biosöes kolme gruppi: makropoorid 

suurusega >50nm, mesopoorid suurusega 2–50 nm ning mikropoorid <2 nm (Verheijen et al. 

2010). Temperatuuri tõustes pooride kogumaht suureneb, sest  juurde tekib mikropoore (Lua 

et al. 2004). Biosöe pooride struktuur koosneb suurel määral mikropooridest, mille osakaal 

pooride kogumahust võib olla kuni 80%. Samas töötlemata taimejäänustest (näiteks põhk) 

biosöes on mikropooride osakaal alla 10% (Weber, Quicer 2017). 

Biosöe füüsikalistel ning keemilistel omadustel on nii otsene kui ka kaudne mõju mulla 

omadustele (Chen et al. 2019). On leitud, et biosüsi suurendab mulla neelamismahutavust ning 

taimedele omastatavate toiteelementide sisaldust mullas (Ma et al. 2016; Sancez-Reinsoo et al. 

2020). Samuti on märgitud, et biosüsi suurendab happeliste muldade pH-d ning mulla poorsust, 

mistõttu väheneb mulla lasuvustihedus (Laghari et al. 2016). Mulla pH tõusuga väheneb mullas 

ka raskmetallide omastatavus taimele (Chen et al. 2019). 

Erinevad uuringud on näidanud, et biosöe toime on suurem, kui see enne mulda viimist laadida 

toitainetega, sest muidu võib toitainete sidumine toimuda mullas ning sellisel juhul muutub 

biosüsi esimestel aastatel taimedele konkurendiks (Raave 2014). Schulz et al. (2013) järgi 

sobib laadimiseks kasutada komposti. Kompostiga laaditud biosüsi pakub elupaiku 

mikroorganismidele ning seeläbi parandab mullas mikrobioloogilist aktiivsust (Fisher, Glaser 

2012). Samuti on märgitud biosöe positiivset mõju erinevate haiguste pärssimisel (Lehmann et 

al. 2011). 
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Lisaks biosöe positiivsetele omadustele on selle kasutamisel ka mõned probleemid. Üheks 

suurimaks võib olla biosöe suur tuhasus ning Na ja Cl kõrge sisaldus, mille tõttu võib mullas 

juurte piirkonnas tõusta soolsus väga kõrgeks ning taimede vee kättesaadavus halveneda 

(Lehmann et al. 2011). Kiirpürolüüsil toodetud biosüsi on peene fraktsiooniga ning selle 

pinnale laotamisel võivad osakesed lenduda. See mõjub halvasti kõigi tervisele, kes neid endale 

sisse hingavad (Laird et al. 2009). 

1.4 Kanasõnnik 

Linnukasvatussektor on maailmas pidevalt kasvamas, mida mõjutab suurenev rahvaarv, kasvav 

ostujõud ning ka linnastumine. Aastatel 1961–2019 on maailmas linnuliha tootmine 

suurenenud hüppeliselt 9 miljonilt tonnilt 132 miljoni tonnini ning munade tootmine 15 

miljonilt tonnilt 90 miljoni tonnini. 2019. aastal oli linnuliha osakaal 39% kogu maailma 

lihatoodangust. Maailma suurimaks linnuliha tootjaks on USA, kellele järgnevad Hiina ning 

Brasiilia (FAO 2021). Euroopa suurimaks linnuliha tootjaks on Poola (16,8%) (Drozdz et al. 

2020).  

Suureneva linnuliha ja muna tootmisega koos kasvab ka tekkiva sõnniku kogus. Keskmiselt on 

arvestatud sõnniku koguseks linnu kohta 0,088 kg päevas (Hoover et al. 2019). Poolas tekkis 

2017. aastal erinevate linnukasvatusfarmide peale kokku ca 4,5 miljonit tonni linnusõnnikut 

(Drozdz et al. 2020). 

Linnusõnnikut on hakatud eelistama teistele sõnnikutele selle suure toitainete sisalduse tõttu 

(Dikinya, Mufwanzala 2010). Sõnniku toiteelementide sisaldus sõltub palju linnuliigist, 

söödast, lindude vanusest ning tervislikust seisundist, samuti ka sõnniku 

hoiustamistingimustest (Amanullah et al. 2010). Näiteks sisaldab kanasõnnik 

makroelementidest kõige enam N-i ja P-d (Stiles 2018). Sõnnikus sisalduv N on orgaanilisel 

(kusihape, karbamiid) ning anorgaanilisel (nitraat, ammoonium) kujul (Rothrock et al. 2010; 

Ashworth et al. 2020). Värskes kanasõnnikus domineerib kusihape ja uraat ehk naatriumsool 

(40–70% kogu N-st) ning väikeses koguses karbamiid ja ammoonium (NH4) (Amanullah et al. 

2010). Neist kõige olulisem on NH4-N sisaldus, sest taimed omastavad N-i kõige paremini 

ammooniumi ja nitraadina (Kuldkepp 1996; Ashworth et al. 2020). Kanasõnniku NH4-N 

sisaldus on ca 10% ning pH on vahemikus 7,5-8,5 (Ritz et al. 2004; Ashworth et al. 2010). 

Kanasõnniku P üldsisaldus varieerub vahemikus 0,3–2,4% ning enamik sõnnikus sisalduvast 

P-st pärineb lindude söödaga saadavatest mineraalsetest lisanditest (Nanthi et al. 2010; 
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Ashworth et al. 2020). Samuti sisaldab kanasõnnik palju ka K-d, mis on seal mineraalses 

vormis ja seega taimedele koheselt omastatav. Sõnnikus sisalduvad P kui ka K on taimedele 

90% ulatuses omastatavad (Ashworth et al. 2020). 

Stiles (2018) järgi on allapanuga sõnnik suurema kuivaine sisaldusega (ca 60%) võrreldes 

allapanuta sõnnikuga (kuivaine sisaldus ca 35%), mis koosneb ainult väljaheidetest. Samas on 

mõlemas sõnnikus toiteelementide (N, P, K, Mg, S) kontsentratsioonid sarnased. Broilerite 

sõnniku N:P:K suhe on tüüpiliselt 6:2:3 ning munakanade sõnnikul vastavalt 6:2:2 (Stiles 

2018). 

Kanasõnnikus sisalduvate toiteelementide tõttu on kanasõnnikut kasutatud väetisena juba 

sajandeid, parandamaks nii mulla viljakust kui ka mulla füüsikalisi ja keemilisi omadusi 

(Williams 2013; Drozdz et al. 2020). Näiteks on leitud, et kanasõnnik vähendab mulla 

happesust (Kobierski et al. 2017). Samuti suureneb mullas orgaanilise aine sisaldus ning 

makro- ja mikrotoitainete kontsentratsioon (Ewulo et al. 2008). Kanasõnnikus sisalduva 

orgaanika tõttu suurendab see mulla poorsust, veehoiuvõimet ning vähendab mulla tihedust 

(Amanullah et al. 2010). Ewulo et al. (2008) on oma katses leidnud, et kanasõnniku 

kasutamisega suurenenud tomati taimede kasv ja tomatite saak võib olla seotud just mulla 

füüsikaliste omaduste paranemisega. 

Kuigi kanasõnnik on väärtuslik orgaanilise väetisena kasutamiseks, on selle kasutamisel ka 

mitmeid riske, millega peab arvestama. Kanasõnniku ladustamine tekitab nii haisu kui ka 

gaasilisi heitmeid nagu ammoniaak ja metaan. Hinnanguliselt võib munakanade sõnnikust 

eralduda ammoniaaki umbes 2–20% ning broilerite sõnnikust 13–20% (Drozdz et al. 2020). 

Ammoniaagi emissioon on suurem sõnniku kõrgema pH juures. Optimaalne pH ammoniaaki 

tootvate mikroorganismide jaoks on 8,5. Lisaks on ammoniaagi tekkeks oluline niiskuse ja 

hapniku olemasolu. Nii võib kanalas harva allapanu vahetades tõusta niiskustase ning 

temperatuur, mis loob soodsad tingimused ammoniaagi emissiooniks (Ritz et al. 2004). Samuti 

emiteerub kanasõnnikust põllul palju N-i  kui pärast  laotamist seda ei künta või ei viida mõnel 

muul viisil kohe mulda. Uuringud näitavad, et kuivade ilmadega võib põllul minna kaduma 

10–15% sõnnikus sisalduvast ammoonium N-st (Amanullah et al. 2010). 

Ammoniaagi emissiooni saab vähendada, kui lisada sõnnikule 25–50% turvast või 1–3% 

superfosfaati (kaaluliselt) ning täielikult saab N kadusid vältida kanasõnniku kuivatamisega 

(Raudväli 1996a; Ghaly, Alhattab 2013).  
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Värske kanasõnniku käsitlemise teeb keeruliseks selle suur niiskuse sisaldus (60–70%).  

Niiskuse ja samuti patogeenide sisalduse vähendamiseks kanasõnnikut kompostitakse 

(Amanullah et al. 2010). 

Kanasõnnik võib sisaldada ka  mikroelemente ja raskmetalle (As, Co, Cu, Fe jne), mis võivad 

mulda kuhjudes olla taimedele toksilised. Lisaks võib leiduda kanasõnnikus veel 

kasvuhormoone, antibiootikume, pestitsiidide jääke, viirusi (Williams 2013; Drozdz et al. 

2020). 

1.5. Järvemuda 

Järvemuda ehk sapropeel on mageveejärvedes ladestunud taimsetest ja loomsetest jäänustest 

anaeroobsetes tingimustes bakterite abil moodustunud sültjas aine, mis sisaldab biogeenseid 

elemente ja erinevaid orgaanilisi ühendeid nagu suhkrud, tselluloos, humiinhapped jt (Raudväli 

1996b). Eesti vanimates järvedes hakkas muda tekkima ligi 11 000 aastat tagasi (Otsmaa 2017). 

Settimine on teatud järvedes rütmiline protsess. Kevade lumesulamisvee sissekandega tekib 

heleda värvusega mineraalainetest koosnev kiht. Ülejäänud aastal aga orgaanilisest ainest 

koosnev tumeda värvusega kiht. Selliseid aasta jooksul tekkivaid kihipaare nimetatakse 

varvideks, mis tekivad sügavamates, tugevalt kihistunud järvedes. Sellistes järvedes ei ole 

aluskihtides hapnikku ning värvid säilivad hästi (Veski et al. 2003). 

Järvemuda paksus on tihedalt seotud järve tüübiga. Nii on näiteks Sakala kõrgustikule omaste 

liustikutekkeliste järvede (Õisu järv, Pädre järv jt) nõod ebatasased ning nende setete paksus 

võib olla kuni 8 meetrit, sisaldades lubjakat vetikamuda. Selliste järvesetete N sisaldus on väike 

(0,17%) ning CaO sisaldus suur (16,88%). Samas Põhja-Eestile omastel mõhnastikujärvede 

setetele on iseloomulik väike liivaka ja lubjaka materjali sisaldus ning suur orgaanilise aine 

sisaldus. (Otsmaa 2017) 

Järvemuda keemiline koostis on heterogeenne, sest selle toiteelementide sisaldus sõltub 

järvede toitumisrežiimist. Õhukuiva sapropeeli orgaanilise aine sisaldus on 25–30% ning 

mineraalne osa moodustab 43–56% (Raudväli 1996b; Loide 2018). Toiteelementidest sisaldab 

järvemuda N 0,56–3,6% (keskmiselt 1,4%), P 0,1–0,26%, K 0,2–0,44 ning Ca 1,2–2,1% 

(Raudväli 1996b). Järvemuda P-st ja K-st on taimedele omastatav ainult väga väike osa. Loide 

(2018) katsest järeldus, et kui järvemuda P üldsisaldus oli 840–910 mg kg-1, siis sellest liikuvat 

PMe3-d oli ainult 25 mg kg-1. Lisaks sisaldab sapropeel veel Mg, Mn, Zn jt elemente (Raudväli 

1996b). 
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Järvemuda on hea kasutada orgaanilise väetisena kas otse või siis komposteeritult. 

Väetisväärtuse tõstmiseks soovitatakse seda enne laotamist segada sõnnikuga, mis soodustab 

orgaanilise aine lagundamist. Lisaks soovitatakse järvemuda kasutada pigem kergema 

lõimisega muldadel, et järvemuda väetusomadused kiiremini avalduksid (Raudväli 1996b; 

Loide 2018). Stankevica et al. (2012) järgi saab sapropeeli kui väetise jaotada kolme klassi. 

Esimese klassi moodustab sapropeel, mille orgaanilise aine sisaldus on üle 50% ning mida saab 

kasutada orgaanilise väetisena, ilma et oleks vaja sinna juurde lisada täiendavalt orgaanilist 

ainet (turvast jt). Teise klassi kuulub sapropeel, mille orgaanilise aine sisaldus on 10–50% ja 

mis on rikas lubja, fosforhappe ning N-i poolest. Kolmandasse klassi kuulub sapropeel, mille 

orgaanilise aine sisaldus on kuni 10% ning mida kasutatakse peamiselt mulla struktuuri 

parandamise eesmärgil. 

Järvemuda parandab mulla füüsikalisi ja keemilisi omadusi, sest selle lisamine suurendab 

mullas orgaaniline aine sisaldust (Baksiene 2009). Samuti märgitakse järvemuda puhul, et 

sellel on positiivne mõju mulla orgaanilise süsiniku ning ka liikuva Ca kontsentratsioonile 

(Loide 2018; Sepp 2019). 

Järvemuda kasutamine väetisena on küll keskkonnasõbralik, sisaldades bioaktiivseid ühendeid, 

ensüüme, vitamiine (Blečić et al. 2014), kuid tähelepanelik tuleb olla raskmetallide sisalduse 

osas. Kuigi Fe on taimedele oluline mikroelement taimede hingamisel on see ka raskmetall 

ning kõrge Fe sisaldus järvemudas (18 400–18 800 mg kg-1) võib vähendada teiste elementide 

omastamist (Kuldkepp 1996; Loide 2018). Luo et al. (1997) katses riisiga vähendas liigne Fe 

kontsentratsioon mullas taimedel N, P, K ja Mg omastamist. Samuti tuleb tähelepanu pöörata 

kõrgele Ba sisaldusele, mis kõigub järvemudas suurtes piirides (93–474 mg ka-1). Baarium on 

kõige raskem metall ning keemiliselt väga aktiivne. Selle lahustuvad ühendid on mürgised 

(Loide 2018). 

1.6. Kondijahu 

Kondijahu on tapatööstuse kaasprodukt, mis koosneb purustatud ja jämedalt jahvatatud luude 

segust, mida kasutatakse orgaanilise väetisena ning varem ka loomasöödana (Kumar, Panda 

2019). Alates 2000. aastast on kondijahu kasutamine söödana keelatud kõikides Euroopa Liidu 

liikmesriikides ning paljudes teistes Euroopa riikides. Seetõttu on lihatööstused hakanud 

otsima kondijahule alternatiivseid kasutusi (Jeng et al. 2004). Näiteks Prantsusmaal 

kasutatakse saadaolevast kondijahust ligi 12% väetiste tootmiseks (Möller 2015). Norras võib 
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kondijahu kasutada väetisena kõikidel kultuuridel, välja arvatud karjatamiseks ning niitmiseks 

mõeldud rohumaadel (Jeng et al. 2004). 

Kondijahu sisaldab umbes 50% proteiini. Kondijahu tuhasus on keskmiselt 35%, orgaanilise 

aine sisaldus 50% ning niiskuse sisaldus jääb vahemikku 4–7% (Tammeorg 2010). 

Toiteelementidest sisaldab kondijahu N-i umbes 8%, mis on taimedele kergesti omastatav. 

Kondijahu K sisaldus on ligi 1% ning Ca sisaldus 10% (Ylivainio  et al. 2008; Kivelä et al. 

2015; Möller 2015; Kumar, Panda 2019). P-d on kondijahus 5%, mis enamasti esineb 

kaltsiumfosfaadina ja on seetõttu halvasti lahustuv ning taimele raskesti omastatav (Ylivainio 

et al. 2008; Tammeorg 2010). Ylivainio et al. (2008) katsest selgus, et happelisel mullal kestab 

kondijahu järelmõju  taimede P-toitumisele  3 aastat ning muldadel, mille pH on üle 6,4 kestab 

mõju kauem. 

Kondijahu on hea väetis, mis suurendab saagikust ning taimedel N omastamist (Jeng et al. 

2004). Samuti on leitud, et kondijahuga väetamisel suureneb suhkrupeedil ja porgandil 

suhkrute ning väheneb nitraatide sisaldus (Kivelä et al. 2015).  

Kondijahu kasutamisel on oluline, et seda kasutataks õigetes kogustes ning õigel ajal. Vastasel 

juhul ei saa taimed sealt kätte vajalikke toitaineid. Samuti kulub seda võrreldes 

mineraalväetistega rohkem. Kondijahu on ka kallis, mistõttu kasutatakse seda pigem 

väikemajapidamistes (Kumar, Panda 2019). 

1.7. Vinass 

Vinass on pärmi, alkoholi, sidrunhappe ja teiste kääritustööstuste vedel jääkprodukt (Paananen 

et al. 1998). Sõna „vinass“ on tulnud ladinakeelsest sõnast vinacaeus, mis tõlkes tähendab 

pärmiveini ning seda on kasutatud mitmetes troopilistes maades kui ka Euroopas mäletsejaliste 

ja mittemäletsejaliste sööda lisandina (Ahmed et al. 2013). Eestis tegeleb ainukesena pärmi 

suuremahulise tootmisega Salutaguse Pärmitehas, mis kasutab toorainena suhkrupeedi melassi 

(OÜ Severitas 2019). Suhkrupeedivinass on suhkrutööstuses kõrvalprodukt. Suhkrupeeti 

töödeldakse seni, kuni tekib suhkur ja selle kõrval ka viljaliha ning melass. Viljaliha ja melass 

kääritatakse edasi alkoholiks.  Peale alkoholi destilleerimist jääb järgi vedel materjal, mida 

nimetatakse vinassiks. Edela-Hispaanias on vinassi iga-aastane toodang umbes 5 x 103 Mg 

(Tejada et al. 2006). Vinassi saab lisaks veel ka suhkruroost, nisust, riisist, kartulist või 

puuviljasuhkrust (Vadivel et al. 2014). Alkoholitööstuse laia leviku tõttu maailmas on 
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peamiselt uuritud alkoholitööstuses tekkinud vinassi. See on oma omadustelt võrreldes 

vinassiga, mis tekib  pärmi tootmisel ,veidi erinev. 

Keskmiselt tekib ühe liitri etanooli tootmisel 10–15 liitrit vinassi (Obono et al. 2016). Seda 

iseloomustab tume värvus, happeline pH (3,9–5,1), kõrge soolsus (30,5–45,2 dSm-1) ning 

keskmine kuni kõrge makro- ja mikrotoiteelementide sisaldus (Vadivel et al. 2014; Moran-

Salazar et al. 2016). Vinass sisaldab 93% ulatuses vett ning orgaanilised tahked ained ja 

mineraalid moodustavad ülejäänud 7% (Christofoletti et al. 2013; Vadivel et al. 2014). Vinassi 

keemiline koostis sõltub kasutatud toorainest (Christofoletti et al. 2013) (tabel 3).  

 

Tabel 3. Vinassi keemiline koostis sõltuvalt toorainest 

 Suhkruroog Veini viinamari Suhkrupeet Magus sorgo 

pH 3,9a 4,2b 5,1a 4,5ab 

K (mg l-1) 2056a 1200b 10 000-10 030a - 

Ca (mg l-1) 719a 12b 0,71a - 

P (mg l-1) 190a 100b 91a 2000b 

N (mg l-1) 975c 700b 1800-4750c 800b 

Märkused: 
a Christofoletti et al. (2013) 
b Vadivel et al. (2014)  
c Moran-Salazar et al. (2016) 

 

Nii näiteks on suhkruroost saadud vinassil võrreldes suhkrupeedi vinassiga madalam Na 

sisaldus. Samas suhkruroost vinassi N ja K kontsentratsioonid on suhteliselt kõrged ja P 

kontsentratsioon madal võrreldes suhkrupeedist vinassiga (Gemtos et al. 1999). 

Viinamarjadest saadud vinassil on suhkruroo ja –peedi vinassiga võrreldes madalam N 

kontsentratsioon, aga see sisaldab rohkem K ning aminohappeid (nt õunhape) ja ka suhkruid 

(Vadivel et al. 2014). Keskmiselt sisaldab vinass N 485, P 175 ning K 1,644 mg l-1 (Prado et 

al. 2013). 

Vinassi kasutamisel põllumajanduses on nii positiivseid kui ka negatiivseid külgi. Jiang et al. 

(2012) katse suhkrurooga näitas, et vinassi kasutamisel vähenes mulla lasuvustihedus ning 

kasvas mulla poorsus. Samuti suurenes mullas agregaatide stabiilsus vinassiga mulda viidud 

orgaanilise aine tõttu. Samas Tejada et al. (2008) katses vinass hoopis vähendas mulla 

agregaatide stabiilsust, mulla hingamist ning mulla kaetust taimedega, mida seostati vinassi Na 

sisaldusega. Vinassi kõrge Na sisaldus suurendab erosiooni ohtu ja vähendab 

mikroorganismide aktiivsust ning saagikust (Moran-Salazar et al. 2016). Samas Gemtos et al. 

(1999) on leidnud oma uurimuses durum nisuga, et vinassi normide juures 3500–7000 kg ha-1 
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saak suurenes vastavalt 32–46% savimullal ning 21–35% saviliivmullal. Lisaks on leitud, et 

vinass suurendab ka mullas toiteelementide (K, Ca, Mg) kontsentratsiooni (Gemtos et al. 1999; 

Prado et al. 2013). 

Vinassi säilitamisel, transportimisel kui ka mulda viimise järel esineb kasvuhoonegaaside 

emissioon (Christofoletti et al. 2013). Oliveira et al. (2013) katses suhkrurooga suurenes 

vinassi kasutamisel mullast N2O emissioon. Seda seostati vinassi madala C/N suhtega, mille 

korral mikroorganismid omastavad kergelt C-d ning suureneb O2 tarbimine. Suure O2 tarbimise 

tõttu väheneb mullas O2 kontsentratsioon ning see loob soodsad tingimused 

denitrifikatsiooniks, kus NO3 muudetakse N2O-ks. Samas katses suurenes ka CO2 emissioon, 

mis oli samuti seotud mikroorganismide suurenenud aktiivsusega orgaanilise aine 

lagundamisel. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

Katse viidi läbi Tartus, Eesti Maaülikoolis (Kreutzwaldi 5) taimede kasvuruumis ajavahemikul 

11.10.2019-20.03.2020. Katses kasutati kasvunõudena PVC torudest ehitatud 

kolonnlüsimeetreid (edaspidi katsenõu), mille pindala oli 86,6 cm2 ning sügavus 100 cm. 

Nõrgvee kogumiseks oli lüsimeetri alumises otsas kork, mis oli kaetud geotekstiilist sõelaga. 

Sõela ja korgi vahelisse tühja ruumi kogunes nõrgvesi, mis suunati korgi põhjast edasi toru 

kaudu plastpudelisse. 

Lüsimeetri alumine osa täideti (30–100 cm) ulatuses 3700 g kuiva liivaga (osakesed 0–0,8 mm) 

ning ülemine 0–30 cm osa 3300 g kuiva sõelutud kahkja saviliivmullaga (Dystric Endostagnic 

Glossic Retisol (Colluvic) (WRB 2014). Katses kasutatud mulla pHKCl oli 5,21. Mulla 

laktaatlahustuva P, K, Ca ja Mg sisaldus oli vastavalt 2,4, 11,2, 29,3 ja 6,2 mg 100g ning mulla 

Nüld ja Cüld sisaldus 0,02 ja 1,03%. Pärast lüsimeetrite täitmist kasteti mulda veega kuni see 

saavutas väliveemahutavuse ehk lüsimeetrist välja nõrgunud veekogus oli võrdne lisatud 

veekogusega. Selleks valati igale lüsimeetrile 5 järjestikusel päeval vett normiga 200 ml nõu 

päev-1 (kokku 1000 ml). 

Katses oli 12 varianti, millest üks oli kontrollvariant, kus väetist ei antud ja 11 said väetist 

(tabel 4). Kõik variandid olid neljas korduses ja paiknesid lüsimeeterkärudel randomiseeritult 

(lisa 1). Katses kasutatud väetiste keemiline koostis on esitatud tabelis 4. Väetised segati 

lähtematerjalidest kokku ning granuleeriti Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi laboris 

Tallinnas. Väetisena kasutatud biosüsi on saadud hakkepuidu gaasistamisel Green Fuel Energy 

(GFE) koostootmisseadmes ca 1000 °C juures. Granuleerimisel kasutati lähtematerjalide 

niisutamiseks pärmitööstuse kõrvalprodukti- vinassi.  

Väetised viidi mulda 14.10.2019. Kõikide väetiste puhul oli normiks 9,5 g nõu-1. Graanulid 

pandi ükshaaval ülemisse, 0–10 cm mullakihti tehtud aukudesse, misjärel aeti augud kinni. 

21.10.2019.a külvati lüsimeetritele seemnesegu, milles oli punast ristikut (Trifolium pratense) 

20%, harilikku aruheina (Festuca pratensis) 35%, karjamaa raiheina (Lolium perenne) 20% 

ning põldtimutit (Phleum pratense) 25%. Segus olevate kõrreliste seemned kaaluti ning punase 

ristiku seemned loeti iga lüsimeetri jaoks eraldi. Peale külvi kaeti mullapind liivaga (50 g 

lüsimeeter-1) ning kasteti 125 ml veega. Edaspidi kasteti lüsimeetreid kolm korda nädalas, 

normiga 125 ml nõu-1. Kõik kastmised tehti kraaniveega. 
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Katse toimumise ajal oli kasvuruumi õhutemperatuur 18°C ning õhuniiskus 80%. 

Valgusrežiimiks oli seatud 13 h valget ja 11 h pimedat aega
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Tabel 4. Katses kasutatud väetiste keemiline koostis 

 

PÕT – põlevkivituhk, PUT – puutuhk, BS – biosüsi, KJ – kondijahu, JS – järvesete. Lühendi järel olev number 

näitab lisandi osakaalu (%) väetises 

 

Mõõtmised ja analüüsid 

Taimede I ja II kasvuperioodil hinnati visuaalselt N, P, K ja Mg puudusele viitavaid 

sümptomeid. Igat taimikut hinnati 3-palli süsteemis (1- puuduse sümptomeid ei esine, 2- tunnus 

on selgelt märgatav, kuid esineb üksikutel lehtedel, 3- puuduse käes kannatab kogu taimik). 

Maapealse biomassi saaki määrati katse jooksul neljal korral: 10.12.2019, 21.01.2020, 

3.03.2020 ja 6.04.2020. Taimed lõigati kääridega 2 cm kõrguselt mullapinnast. Biomass 

kaaluti, kuivatati õhukuivaks ning kaaluti seejärel uuesti. Kahe kaalu vahe põhjal arvutati 

kuivaine sisaldus. Seejärel jahvatati biomass veskiga Retch GM 200 peeneks, siis see tuhastati 

väävelhappega (AOAC 1990) ning seejärel määrati aatomemissioon spektromeetriga (MP-

AES 4100, Agilent, Santa Clara, CA, USA) seal P, K, Ca ja Mg sisaldus. Nüld ja Cüld sisaldused 

määrati Dumas kuivpõletusmeetodil CNS elementaarnalüsaatoriga (Elementar, Germany). 

Mulla keemiline koostis määrati katse alguses ja lõpus. Katse alguses võeti mullast proov enne 

selle lüsimeetritesse panekut. Katse lõpus võeti mullaproovid igast katsenõust 0–10 cm ja 10–    

30 cm sügavuselt, mille tarbeks tehti 10 mm läbimõõduga mullapuuriga 2 torget. Muld esmalt 

kuivatati ja seejärel sõeluti see läbi 2 mm avaga sõela.  Seejärel määrati selle pHKCl, EC väärtus 

ja  Nüld, Cüld, Püld, Küld, Caüld, Mgüld, PAL, KAL, CaAL ja MgAL sisaldus. Mulla pH määrati pH-

meetriga KCl lahusest (SevenCompact, Metler Toledo, Mississauga, Canada) (mulla ja KCl 

 

  
Väetis (Variant) 

  
pHKCl 

Laktaatlahustuva 
elemendi sisaldus mg 

100g-1  

  

  
Üldsisaldus,% 

  
  

P K Ca Mg P% K% Ca% Mg% N% C% 

PÕT100 12,7 32 862 6609 689 0,10 1,90 6,98 2,75 0,33 3,45 

PÕT50+BS 25+KJ25 12,08 88 2171 4128 735 0,85 2,26 6,12 2,40 2,43 25,36 

PUT50+BS25+KJ25 11,28 222 3458 4694 762 1,73 3,53 4,78 1,09 2,60 26,40 

PÕT50+BS25+KS25 11,23 146 2607 6229 975 0,61 2,71 6,42 1,53 1,47 24,23 

PUT50+BS25+KS25 10,65 232 3423 3766 677 1,05 3,64 3,97 1,02 1,37 23,26 

PUT50+BS25+JS25 11,3 150 3018 3473 617 0,75 3,45 3,77 1,17 1,14 20,14 

PÕT50+BS25+JS25 10,5 76 1928 4315 717 0,23 2,98 4,53 1,20 1,26 21,46 

PUT50+BS50 12,33 239 5673 7716 1296 0,93 5,70 8,03 1,49 1,67 31,80 

PÕT50+BS50 10,22 103 3379 9828 1546 0,37 3,54 9,93 1,55 0,88 23,15 

PUT100 13,11 124 3297 4697 543 1,56 4,47 5,51 1,66 0,48 6,92 

BS100 10,19 192 4992 3544 928 0,59 5,11 4,67 0,96 2,06 46,98 
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vahekord 1:2,5). EC määramiseks kasutati pH/EC meetrit (Jenway 4330, Camlab, Cambridge, 

United Kingdom). Taimedele omastatav PAL, KAL, CaAL ja MgAL määrati 

ammooniumlaktaatmeetodil (Egner et al. 1960). Mulla üld- ja taimedele omastavatate 

elementide sisaldused määrati mikroplasma aatomemissioon spektromeetriga (MP-AES 4100, 

Agilent, Santa Clara, CA, USA). Nüld ja Cüld sisaldus määrati Dumas kuivpõletusmeetodil CNS 

elementanalüsaatoriga (Elementar, Germany). 

Väetiste keemiline koostis määrati analoogselt mullaga. 

Nõrgvee proovide kogumiseks oli iga lüsimeetri all 125 ml mahutavusega plastpudel. Pudeli 

täitumisel valati vesi 1 L mahutavusega säilitusnõusse, mida hoiti külmkapis +5 °C juures. Iga 

kasvuperioodi lõpus mõõdeti nõrgvee kogused ja võeti 2 süstlasse (süstal 20 ml) vett, mida 

säilitati kuni laborisse saatmiseni sügavkülmas -18 °C juures. Nõrgveest määrati laboris pH, 

milleks kasutati pH-meetrit (SevenCompact, Metler Toledo, Mississauga, Canada) ja EC, mille 

määramine toimus pH/EC meetriga  (Jenway 4330, Camlab, Cambridge, United Kingdom). 

Arvutused 

Toiteelemendi omastamine, mg nõu-1 

[(𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑑𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑎𝑙𝑑𝑢𝑠 𝑚𝑎𝑎𝑝𝑒𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠, % × 𝑚𝑎𝑎𝑝𝑒𝑎𝑙𝑛𝑒 õℎ𝑢𝑘𝑢𝑖𝑣 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠, 𝑔/100)

+  (𝑠𝑖𝑠𝑎𝑙𝑑𝑢𝑠 𝑗𝑢𝑢𝑟𝑡𝑒𝑠, % × 𝑗𝑢𝑢𝑟𝑡𝑒 õℎ𝑢𝑘𝑢𝑖𝑣 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠, 𝑔/100)] × 1000 

 

Andmetöötlus 

Katseandmete statistiliseks analüüsiks kasutati andmetöötlusprogrammi STATISTICA ver. 13 

(Dell Inc. 2015). Katses võrreldud väetiste mõju usutavust hinnati 95%-lisel olulisusnivool 

ühefaktorilise dispersioonanalüüsiga (ANOVA, post hoc Tukey test). Väetisega mulda viidud 

ja taimede poolt omastatud elemendi koguse vahelise seose uurimiseks kasutati Pearsoni 

korrelatsioonikordajat. 
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3. UURIMUSTÖÖ TULEMUSED 

3.1. Maapealse biomassi saak 

Nii puu- kui põlevkivituhal baseeruvatel väetistel oli saagile positiivne mõju. Põlevkivituhast 

väetiste kasutamisel oli saak kontrollvariandiga võrreldes suurem PÕT50 + BS50 variandis (p 

< 0,05) (joonis 1).  

  

Joonis 1. Põldheina saagid, mis saadi erinevate põlevkivituhaväetistega väetades (4 niite summaarne 

KA (KA- kuivaine) saak ±standardviga). BS- biosüsi, PÕT- põlevkivituhk, KS- kanasõnnik, KJ- 

kondijahu, JS- järvesete. Erinevad tähed tulpadel tähistavad statistiliselt usutavat erinevust 

väetusvariantide vahel. 

 

Kontrollvariandis oli saak 15,72±2,16 g nõu-1 ning PÕT50 + BS50 variandis 22±0,73 g KA 

nõu-1. Lisandiga väetiste mõju saagile ei olnud tervikuna suurem kui see oli ainult 

põlevkivituhast koosneval väetisel. Kõigi põlevkivituha kõrval mõnda lisandit sisaldanud 

väetiste mõju oli saagile sarnane (p > 0,05). 

Puutuhal baseeruvate jäätmeväetiste kasutamisel oli saak kontrollvariandiga võrreldes suurem 

PUT100 ja PUT50 + BS25+ KS25 variandis (p < 0,05) (joonis 2).  

a 
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Joonis 2. Põldheina saagid, mis saadi erinevate puutuhaväetistega väetades (4 niite summaarne KA 

(KA- kuivaine) saak ± standardviga). BS- biosüsi, PUT- puutuhk, KS- kanasõnnik, KJ- kondijahu, JS- 

järvesete. Erinevad tähed tulpadel tähistavad statistiliselt usutavat erinevust väetusvariantide vahel. 

 

Antud katses oli kontrollvariandis saadud saak 15,73 ± 2,167 g KA nõu-1, 100% puutuha 

kasutamisel 24,11 ± 0,57 g KA nõu-1  ning PUT50 + BS25 + KS25 variandis 23,30 ± 0,63 g 

KA nõu-1. Sarnaselt põlevkivituhaga ei olnud lisandiga puutuhaväetiste mõju saagile suurem 

kui puutuhal ning lisandiga väetiste mõju üksteisest ei erinenud (p > 0,05). Biomassi saagi ja 

punase ristiku osasaagi vahel oli tugev positiivne korrelatsioon (r= 0,89, p < 0,05). 

Puu- ja põlevkivituhaväetiste variantide keskmine saak oli vastavalt  22,02 ± 0,69 g KA nõu-1 

ja 20,22 ± 0,60 g KA nõu-1 ning biosöega variandis 21,27 ± 1,27 g KA nõu-1. Statistiliselt 

usutavat  erinevust nende väetistega saadud saakide vahel ei olnud (p > 0,05). Usutav erinevus 

puudus ka biosöe ja kontrollvariandi saagi vahel.  

3.2. Taimses biomassis seotud N, P, K, Ca ja Mg kogus 

Põlevkivituha- ja puutuhaväetistel ning biosöel oli taimses materjalis toitainete sidumisele 

erinev mõju. Põlevkivituhast väetised ei mõjutanud taimedel  N, P, Ca ja Mg omastamist (p > 

0,05) (joonis 3). I kasvuperioodil taimed küll omastasid N-i kontrollvariandiga võrreldes 

usutavalt rohkem PÕT50 + BS25 + KJ25 ja PÕT50 + BS25 + JS25 variandis (lisa 2), kuid 

järgmistel kasvuperioodidel see neis enam ei erinenud ja nelja kasvuperioodi kokkuvõttes oli 

biomassis seotud N kogus kõikides variantides sarnane (p > 0,05).  P, Ca ja Mg omastasid 

taimed  kõigis katsevariantides sarnase koguse (p > 0,05).  
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Joonis 3. Põlevkivituhaväetise variantides põldheina biomassis ja juurtes nelja kasvuperioodi jooksul 

omastatud N, P, K, Ca ja Mg kogus, mg kasvunõu-1 ± standardviga. BS- biosüsi, PÕT- põlevkivituhk, 

KS- kanasõnnik, KJ- kondijahu, JS- järvesete. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt usutavat erinevust 

väetusvariantide vahel. Tähtede puudumine näitab, et usutavat erinevust variantide vahel ei olnud. 

 

Põlevkivituhale lisatud lisandid N, P, Ca ja Mg omastamist ei mõjutanud (p > 0,05), kuid nii 

N kui Ca puhul võis märgata, et lisandiga väetiste kasutamisel oli see veidi suurem kui PÕT100 

puhul (joonis 3).  
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Uuritud elementidest suurenes ainsana põlevkivituhast väetiste kasutamisel taimedel K 

omastamine, millel oli tugev positiivne seos väetistega mulda viidud K kogusega (r= 0,95, p < 

0,05) (joonis 3). PÕT50 + BS50 mõju oli K omastamisel usutav I, III ja IV ning  PÕT50 + 

BS25 + KS25 mõju I ja III  kasvuperioodil. Teiste väetiste mõju avaldus ainult I kasvuperioodil. 

II kasvuperioodil K omastamine katsevariantides ei erinenud (lisa 2 ja 3). Samuti ei olnud 

usutavat erinevust ka juurte biomassis omastatud toiteelementide kogustes (p > 0,05). 

Puutuhaväetised mõjutasid taimedel N-i ja K omastamist (joonis 4). N-i omastamine erines 

I ja II kasvuperioodil, kui selle kogus oli maapealses biomassis kontrollvariandiga võrreldes 

usutavalt suurem  PUT50 + BS25 + KJ25 ja PUT100 variandis (lisa 4 ja 5). Juurtes seotud N 

kogus katseperioodi jooksul katsevariantides ei erinenud. Nelja kasvuperioodi kokkuvõttes oli 

taimede poolt omastatud N kogus (maapealne biomassis + juured)  teistest suurem PUT100 (p 

< 0,05) variandis ning biomassis seotud N kogus sõltus peamiselt punase ristiku osakaalust 

taimikus (r = 0,93, p < 0,05). 

K omastamine oli puutuhaga variantides kontrollvariandiga võrreldes suurem I, III ja IV 

kasvuperioodil. I kasvuperioodil oli see usutavalt kõrgem kõigis väetist saanud variantides. 

Lisaks erines siis ka väetiste mõju. Teistest rohkem (p < 0,05) omastasid taimed K-d  PUT50 

+ BS25 + KJ25 variandis. III ja IV kasvuperioodil väetiste positiivne mõju K omastamisele 

enamikes katsevariantides püsis. Erandiks oli vaid PUT50 + BS50  III ja PUT50 + BS25 + 

KJ25 variant IV kasvuperioodil, kus K omastamine võrreldes kontrolvariandiga ei erinenud 

(lisa 4 ja 5). Nelja kasvuperioodi kokkuvõttes oli taimede poolt omastatud K  kogus maapealses 

biomassis kõigis väetist saanud variantides suurem kui see oli kontrollvariandis (p < 0,05) 

(joonis 4). Katseperioodi jooksul oli juurtes seotud K kogus kontrollvariandiga võrreldes 

suurem PUT50 + BS50 variandis. 
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Joonis 4. Puutuhaväetise variantides põldheina biomassis ja juurtes nelja kasvuperioodi jooksul 

omastatud N, P, K, Ca ja Mg kogus, mg kasvunõu-1 ± standardviga. BS- biosüsi, PÕT- põlevkivituhk, 

KS- kanasõnnik, KJ- kondijahu, JS- järvesete. Erinevad väikesed tähed tähistavad statistiliselt usutavat 

erinevust väetusvariantide vahel maapealses biomassis. Suured tähed tähistavad statistiliselt usutavat 

erinevust väetusvariantide vahel juurte biomassis. Tähtede puudumine näitab, et usutavat erinevust 

variantide vahel ei olnud.  

 

Mg omastasid taimed puutuhast väetise variantides ligilähedaselt sama palju kui 

kontrollvariandis  p > 0,05 (lisa 4 ja 5, joonis 4), kuid usutavalt erines kahe väetise mõju. Nelja 

kasvuperioodi kokkuvõttes oli biomassis seotud Mg kogus PUT50 + BS50 variandis usutavalt 

väiksem võrreldes sellega, mis see oli PUT50 + BS25 + JS25 variandis.  
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Meie tulemused näitasid, et puutuhale lisandi lisamine selle mõju N, P, K, Ca ja Mg 

omastamisele ei parandanud (p > 0,005). N ja K omastasid taimed lisandiga väetiste 

kasutamisel isegi veidi (p > 0,05) vähem kui see oli PUT100 puhul.  

Biosöel (BS100) oli positiivne mõju ainult N ja K omastamisele. N omastamine oli BS100  

variandis kontrollvariandiga võrreldes suurem taimede I kasvuperioodil, kuid nelja 

kasvuperioodi kokkuvõttes see neis ei erinenud (p > 0,05) (lisa 6). 

K omastasid taimed BS100 variandis kontrollvariandiga võrreldes usutavalt rohkem I, III ning 

IV kasvuperioodil. Ka nelja kasvuperioodi kokkuvõttes oli K omastamine BS100 variandis 

(575,3 ± 43,13 mg kasvunõu-1) kontrollvariandiga (303,9 ± 20,98 mg kasvunõu-1) võrreldes 

usutavalt suurem (lisa 6). Samas puutuhaväetiste kasutamisel omastasid taimed N, P ja K 

rohkem kui see oli põlevkivituhast väetiste puhul (tabel 5).  

 

Tabel 5. Põlevkivi- ja puutuhaväetiste ning biosöe mõju taimede N, P, K, Mg ning Ca 

omastamisele (mg kasvunõu-1) 

Väetised N P K Mg Ca 

Põlevkivituhast 

väetised 
517,9A± 18,73 40,9 A ± 1,20 445,6A ± 9,25 

183,7 ± 8,83 257,1 ± 11,79 

Puutuhast 

väetised 

594,1B± 24,50 48,8 B ± 1,34 574,4B ± 9,24 180,6 ± 7,82 260,4 ± 13,32 

Biosüsi 551,8AB ± 51,01 42,6 AB ± 4,02 575,3B ± 43,14 

 

143,3 ± 16,51 249,8 ± 36,15 

Märkus. Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust väetiste vahel (p < 0,05) 

Biosöe mõju taimede N, P, K, Mg ja Ca toitumisele oli puutuhaväetiste omaga sarnane, kuid 

võrreldes põlvekivituhast väetistega omastasid taimed bioöega variandis rohkem ainult K-d 

(tabel 5).  

3.3. Nõrgvee pH ja elektrijuhtivus 

Puu- ja põlevkivituhast väetistel ning biosöel ei olnud usutavat mõju mulla nõrgvee pH-le ja 

elektrijuhtivusele (EC) (p > 0,05) (lisa 7,  8 ja 9 ). Kontrollvariandis oli nõrgvee pH keskmiselt 

8,28 ± 0,06,  puu- ja põlevkivituhaväetiste variantides vastavalt 8,34 ± 0,034 ja 8,29 ± 0,038 

ning biosöega variandis 8,32 ± 0,133 (lisa 10).  
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Nõrgvee EC väärtus oli kontrollvariandis 0,71 ± 0,07 mS, puu- ja põlevkivituhaväetiste 

variantides vastavalt 0,76 ± 0,021mS ja 0,74 ± 0,016 mS ning biosöe variandis 0,82 ± 0,032 

mS (lisa 10 ). 

3.4. Mulla agrokeemilised näitajad katse lõpus 

Mulla pH-le puutuhast väetistel usutavat mõju ei olnud (p > 0,05). Põlevkivituhast väetistest 

suurendasid mulla pH-d usutavalt PÕT50 + BS50, PÕT50 + BS25 + KS25 ning PÕT50 + BS25 

+ KJ25 (tabel 6 ja 7). Mulla pH 10-30 cm kihis katsevariantides ei erinenud (p > 0,05). 

Taimedele omastatavate toiteelementide sisaldusele mullas puutuhast väetistel mõju 

puudus, kuid põlevkivituhast väetised suurendasid mulla ülemises 0–10 cm kihis PAL, KAL CaAL 

ja  MgAL sisaldust (tabel 6, 7). Katse lõpus oli PAL sisaldus teistest suurem PÕT50 + BS25 + 

KJ25 variandis. KAL sisaldus oli usutavalt suurem PÕT50 + BS25 + KJ25 ja PÕT50 + BS25 + 

JS25 variandis võrreldes kontroll-, PÕT100 ning PÕT50 + BS50 variandiga (p < 0,05). CaAL 

sisaldus oli kontrollvariandiga võrreldes suurem PÕT50 + BS25 + KJ25 ja PÕT50 + BS25 + 

JS25 variandis. MgAL sisaldus oli usutavalt suurem PÕT50 + BS25 + JS25 variandis võrreldes 

nii kontroll- kui ka PÕT100 variandiga. 
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Tabel 6. Puutuhast väetiste mõju mulla pH-le, taimedele omastatavate toiteelementide sisaldusele (mg 100g) ning Cüld ja Nüld (%) sisaldusele. 

Number lühendi järel tähistab lisandi osakaalu (%) katsevariandis. PUT – puutuhk, PÕT – põlevkivituhk, BS – biosüsi, KS – kanasõnnik, KJ – 

kondijahu, JS – järvesete, x – sisaldust ei määratud. Erinevad tähed märgivad statistiliselt usutavat erinevust katsevariantide vahel.  

  Variant pH PAL KAL CaAL MgAL Nüld Cüld 

   Mullakiht 0-10 cm    

Kontroll  6,44 ± 0,076 1,1 ± 0,34 3,7 ± 0,41 78,3 ± 3,13 15,5 ± 0,64 0,08 ± 0,003 0,92 ± 0,017 

PUT100 7,33 ± 0,295 9,9 ± 5,27 17,2 ± 9,09 247,4 ± 102,61 33,3 ± 11,16 0,07 ± 0,002 1,00 ± 0,068 

PUT50 + BS50 7,44 ± 0,093 4,0 ± 0,41 8,9 ± 1,05 150,0 ± 14,70 23,6 ± 1,41 0,07 ± 0,002 1,08 ± 0,057 

PUT50 + BS25 + KS25 7,14 ± 0,155 2,7 ± 0,48 5,8 ± 0,18 122,8 ± 9,39 20,6 ± 0,57 0,08 ± 0,003 1,01 ± 0,019 

PUT50 + BS25 + KJ25 7,46 ± 0,119 4,2 ± 0,58 7,0 ± 0,78 148,4 ± 18,33 22,6 ± 2,00 0,08 ± 0,003 1,03 ± 0,027 

PUT50 + BS25 + JS25 7,13 ± 0,138 2,2 ± 0,24 6,3 ± 0,45 125,9 ± 6,53 20,5 ± 0,77 0,08 ± 0,003 1,05 ± 0,028 

   Mullakiht 10-30 cm    

Kontroll  4,53 ± 0,163 1,2 ± 0,33 3,4 ± 0,28 41,8 ± 4,29 9,25 ± 0,937 x x 

PUT100 4,90 ± 0,365 1,3 ± 0,34 3,8 ± 0,59 51,1 ± 5,73 10,98 ± 1,542 x x 

PUT50 + BS50 4,96 ± 0,180 1,3 ± 0,42 4,9 ± 0,48 48,5 ± 1,60 10,95 ± 0,417 x x 

PUT50 + BS25 + KS25 4,99 ± 0,473 1,0 ± 0,43 3,3 ± 0,49 47,8 ± 7,93 10,00 ± 1,370 x x 

PUT50 + BS25 + KJ25 4,98 ± 0,361 0,9 ± 0,32 3,4 ± 0,49 46,2 ± 7,33 11,53 ± 2,222 x x 

PUT50 + BS25 + JS 5 4,49 ± 0,145 1,1 ± 0,22 3,4 ± 0,44 41,7 ± 2,95 9,10 ± 0,512 x x 
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Tabel 7. Põlevkivituhast väetiste mõju mulla pH-le, taimedele omastatavate toiteelementide sisaldusele (mg 100g) ning Cüld ja Nüld (%) 

sisaldusele. Number lühendi järel tähistab lisandi osakaalu (%) katsevariandis. PUT – puutuhk, PÕT – põlevkivituhk, BS – biosüsi, KS – 

kanasõnnik, KJ – kondijahu, JS – järvesete, x – sisaldust ei määratud. Erinevad tähed märgivad statistiliselt usutavat erinevust katsevariantide 

vahel 

 

 

 

 

 

 

  

Variant pH PAL KAL CaAL MgAL Nüld Cüld 

   Mullakiht 0-10 cm    

Kontroll  6,44A ± 0,076 1,1A ± 0,34 3,7A ± 0,41 78,4A ± 3,14 15,6A ± 0,64 0,08 ± 0,00 0,92A ± 0,017 

PÕT100 6,99AB ± 0,273 0,8A ± 0,20 4,0A ± 0,19 111,7AB ± 12,95 18,3AB ± 1,16 0,08 ± 0,00 0,91A ± 0,028 

PÕT50 + BS50 7,33B ± 0,074 1,3A ± 0,25 4,4A ± 0,62 133,3AB ± 12,41 22,4ABC ± 1,18 0,08 ± 0,00 1,10B ± 0,035 

PÕT50 + BS25 + KS25 7,37B ± 0,170 1,9A ± 0,14 5,5AB ± 0,56 145,4AB ± 22,62 22,7ABC ± 1,61 0,08 ± 0,00 1,02AB ± 0,013 

PÕT50 + BS25 + KJ 25 7,21B ± 0,197 4,1B ± 0,60 6,7B ± 0,36 172,5B ± 23,20 25,6BC ± 1,55 0,09 ± 0,00 1,08B ± 0,032 

PÕT50 + BS25 + JS25 7,11AB ± 0,128 2,1A ± 0,18 7,4B ± 0,18 184,8B ± 31,25 27,6C ± 3,77 0,08 ± 0,00 1,09B ± 0,023 

   Mullakiht 10-30 cm    

Kontroll  4,53 ± 0,163 1,2 ± 0,33 3,4 ± 0,28 41,8 ± 4,29 9,3 ± 0,94 x x 

PÕT100 4,69 ± 0,176 1,0 ± 0,18 2,9 ± 0,44 46,1 ± 4,36 9,6 ± 0,90 x x 

PÕT50 + BS50 4,88 ± 0,241 0,7 ± 0,15 3,3 ± 0,47 48,0 ± 4,66 11,2 ± 1,00 x x 

PÕT50 + BS25 + KS25 4,93 ± 0,255 1,0 ± 0,18 3,2 ± 0,50 46,6 ± 5,05 10,5 ± 0,89 x x 

PÕT50+ BS25 + KJ25 4,99 ± 0,485 2,0 ± 0,84 4,1 ± 0,78 43,5 ± 3,56 12,0 ± 2,99 x x 

PÕT50 + BS25 + JS25 4,49 ± 0,117 0,9 ± 0,06 3,1 ± 0,54 42,9 ± 4,07 9,4 ± 1,34 x x 
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Mulla Nüld ja Cüld sisaldus katse lõpus puutuhast väetiste variantides võrreldes 

kontrollvariandiga ei erinenud (p > 0,05), kuid põlevkivituhast väetiste variantides oli mulla 

ülemises 0–10 cm kihis Cüld sisaldus kontroll- ja PÕT100 variandiga võrreldes usutavalt 

suurem PÕT50 + BS50, PÕT50 + BS25 + KJ25 ning PÕT50 + BS25 + JS25 variandis (p < 

0,05) (tabel 6 ja 7). 

3. 5. Puu- ja põlevkivituhast väetiste ning biosöe variantide keskmised mulla 

agrokeemilised näitajad katse lõpus 

Mulla ülemises 0–10 cm kihis väetiste mõju mulla agrokeemilistele näitajatele ei erinenud (p 

> 0,05) (tabel 8), kuid 10–30 cm kihis oli biosütt saanud variandis mulla KAL ning MgAL 

sisaldus suurem kui see oli keskmiselt puu- kui põlevkivituhast väetiseid saanud variantides (p 

< 0,05).  

Tabel 8. Puu- ja põlevkivituhast väetiste ning biosöe variantide keskmised mulla 

agrokeemilised näitajad katse lõpus 
Väetis pH PAL, mg 

100g 

KAL, mg 

100g 

CaAL, mg 

100g 

MgAL, mg 

100g 

Nüld, % Cüld, % 

 

Mullakiht 0–10 cm 

Puutuhast 

väetised 

7,30±0,077 4,6±1,14 9,1±1,90 158,9±21,53 24,1±2,31 0,08±0,00 1,0±0,02 

Põlevkivituhast 

väetised 

7,20±0,079 2,0±0,29 5,6±0,34 149,5±10,52 23,3±1,10 0,08±0,00 1,0±0,02 

Biosüsi 7,21±0,167 2,4±0,74 5,2±1,28 100,4±21,43 18,9±3,84 0,08±0,00 1,2±0,11 

 

Mullakiht  10–30 cm 

Puutuhast 

väetised 

4,87±0,137 1,1±0,14 3,8A±0,2 47,0A±2,36 10,5A±0,59 x x 

Põlevkivituhast 

väetised 

4,79±0,120 1,1±0,19 3,3A±0,2 50,4AB±5,52 10,6A±0,69 x x 

Biosüsi 5,47±0,652 1,1±0,30 5,5B±0,7 75,8B±17,56 16,5B±2,48 x x 
Märkus. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt usutavat erinevust väetusvariantide vahel (p < 0,05) 

CaAL sisaldus oli biosöega variandis 10–30 cm mullakihis usutavalt suurem ainult võrreldes 

puutuhast väetiseid saanud variantidega (p < 0,05). 

100% biosöe kasutamine ning selle kasutamine väetise ühe komponendina suurendas mulla C 

sisaldust (p < 0,05). Samuti võis täheldada, et väetised, kus oli suurem biosöe osakaal, 

suurendasid mulla C sisaldust rohkem, kuid seos biosöe osakaalu ja mulla C sisalduse muutuse 

vahel ei olnud usutav (p = 0,053). 
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4. ARUTELU 

4.1 Väetiste mõju taimede toitumisele ja mullale 

4.1.1 Põlevkivituhaväetised 

Katses võrreldi tootmise kõrvalproduktidest toodetud granuleeritud lubiväetiseid, kus 

domineeris kas põlevkivi- või puutuhk, millele oli lisatud juurde ainult biosütt või biosütt koos 

kanasõnniku, kondijahu või järvesettega. Kõik nimetatud kõrvalproduktid sisaldavad erinevas 

koguses taimedele vajalikke makro- ja mikrotoiteelemente, mistõttu peaks nende segamine 

võimaldama luua toitainete poolest mitmekesisemaid ja taimede vajadusi paremini rahuldavaid 

väetiseid kui seda on iga kõrvalprodukt eraldi. Põlevkivituhk on rikas peamiselt Ca poolest, 

mis esineb tuhas vaba lubjana (kustutamata lubi). Veega kokkupuutes muutub see vees kergesti 

lahustuvaks Ca(OH)2. Vähesel määral sisaldab põlevkivituhk veel K, Mg ja S ja 

mikroelementidest Mn, Zn, B (Järvan, 2010). P sisaldus on põlevkivituhas väga väike (Ots et 

al. 2018). Käesolevas uurimustöös kasutatud põlevkivituha keemilise analüüsi tulemused on 

eeltooduga kooskõlas, kuid lisaks juba nimetatud makroelementidele, sisaldas see vähesel 

määral ka N ja orgaanilist C. Viimane on oluline element mullaviljakuse seisukohast. Erinevalt 

Niilo ja Tõnutare (2019) uuringu tulemustest, kus K-rikka melassi kasutamisel põlevkivituha 

granuleerimine tuha K sisaldust ei muutnud, võis meie katses märgata, et nii üld- kui ka 

taimedele omastatava K sisaldus oli granuleeritud tuhas tolmja tuhaga veidi suurem, mille võis 

põhjustada granuleerimisel sideainena kasutatud K-rikas vinass.  

Biosöe lisamine põlevkivituhale koos kondijahu, kanasõnniku või järvesettega suurendas K ja 

P sisaldust, mida oli segudes võrreldes puhta põlevkivituhaga kuni neli korda rohkem. Samas 

näitasid tulemused, et ka ainult biosütt tuhale lisades on võimalik saada sama suur või isegi 

suurem toiteelementide sisaldus kui see on kahe komponendi lisamisel. Erandiks oli ainult P,  

mida oli kõige rohkem siis kui põlevkivituha lisandiks olid biosüsi ja kanasõnnik. See tulemus 

näitab, et võrreldud kõrvalproduktidest on biosüsi üks perspektiivsemaid, millega suurendada 

põlevkivituhal baseeruva väetise makroelementide sisaldust. Siin tuleb aga arvestada, et 

kõrvalsaadusena tekkiva biosöe omadused varieeruvad väga suurtes piirides, sõltudes nii 

toorainest kui tootmistingimustest (Sohi et al. 2009; Verheijen et al. 2010; Ippolito et al. 2015). 

Käesolevas uuringus kasutatud biosüsi sisaldas suures koguses tuhka (ca 50%), mille tõttu oli 

selle mõju väetise toiteelementide sisaldusele nii suur. Võib arvata, et mõne teise biosöe puhul, 

mille tuhasisaldus on väiksem, see nii suur ei ole.  
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Taimkatsest selgus, et need väetised, kus põlevkivituhk oli rikastatud mõne biolisandiga, olid 

mõjusamad kui ainult põlevkivituhast koosnev väetis. Lisaks suuremale mulda viidud 

toiteelementide kogusele on see seletatav ka sellega, et mitmest biolisandiga väetise graanulid 

lagunesid mullas kiiremini kui põlevkivituha omad. Viimased säilitasid oma kuju kuni katse 

lõpuni, mistõttu toitained vabanesid sealt aegalselt.  

Biolisandiga põlevkivituha väetised suurendasid taimedel peamiselt K omastamist, mis on 

seletatav nende suure K-sisaldusega. Põlevkivituhast väetiste variantides oli tugev positiivne 

(r = 0,95, p < 0,01) seos väetisega mulda viidud ja taimede poolt omastatud K koguse vahel. 

Samuti võis märgata, et suurema K-sisaldusega väetiste mõju taimede K toitumisele kestis 

kauem ja näiteks PÕT50 + BS50 puhul oli usutav veel ka neljandal kasvuperioodil. Katse 

lõppedes oli kõigis variantides liikuva K sisaldus mullas väiksem kui enne väetiste mulda 

viimist, mis näitab, et väetises sisaldunud K oli taimedele hästi omastatav. 

Väetised võisid mõjutada taimedel K omastamist ka läbi mullahappesuse vähendamise. Varem 

toimunud uuringutest on teada, et K omastamist pärsib nii mulla väga madal kui ka kõrge pH. 

Peters et al. (2005) katsest lutserniga selgus, et mulla pH väärtuste 4,5–6,8 juures taimedel K 

omastamine suurenes ning pH 7,0–7,3 juures vähenes. Kõrge mulla pH (pH 7,5–8,5) juures 

vähendab CaCO3 liiga kõrge kontsentratsioon K-ioonide aktiivsust ning see pärsib taimedel K 

omastamist (Kevvai 1996; Mandre et al. 1999). Meie katses oli mulla pH katse alguses väga 

madal (pH 5,21), kuid katse jooksul tõusis see pindmises (0–10 cm) kihis, kuhu segati kõik 

väetised, variantide keskmisena 7,2-ni. Katse likvideerimisel selgus, et pärast graanuli 

lagunemist oli väetis mullas pisikeste kolletena, mille sees ja vahetus ümbruses võis nii pH kui 

soolsus olla ka kõrgem kui see oli mullas. Tulemused näitavad, et K omastamist see taimedel 

oluliselt ei takistanud, mis võib olla seotud sellega, et K kui mullas suhteliselt liikuv element, 

leostus kastmisveega väetise kolletest välja.  

Põlevkivituha puhul võib olla probleemiks väga kõrge liikuva Ca sisaldus. Ca, K ja Mg on 

antagonistid, kus ühe toiteelemendi liiga suure osakaalu korral väheneb kahe teise elemendi 

omastamine (Loide 1999a). Optimaalne liikuva Ca/K suhe mullas on 13 : 1 (Bear, Toth 1948; 

Kopittke, Menzies 2007), K/Mg suhe 3 : 1 (Döring, 1974, Kurki 1982) ja Ca/Mg suhe 10–20:1 

(Loide, 1999; Astover, Leedu 2019). Analüüsitulemused näitasid, et väetistes oli nende 

elementide suhe lähedane sellele, mida loetakse mulla jaoks optimaalseks. Erandiks oli  Ca/Mg, 

mis oli sellest kitsam. Mullas oli katse alguses Ca/K suhe 2,6, K/Mg 1,8 ja Ca/Mg 4,7. Katse 

käigus muutus liikuva Ca/K suhe seal oluliselt laiemaks ja oli katse lõpus 1: 25-31. K/Mg suhe 
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kitsenes (1: 0,19-0,28) ja Ca/Mg suhe püsis peaaegu muutumatuna. See tulemus näitab, et 

taimed omastasid mullast K-d võrreldes Ca ja Mg oluliselt rohkem. Samas ei ole selge, kas K 

suur sisaldus mullas võis mõjuda negatiivselt Ca ja Mg omastamisele. Fageria (2006) järgi võib 

K kõrge kontsentratsiooni juures see nii olla. Tema poolt läbiviidud katsetes vähenes K 

kontsentratsiooni kasvades taimedel Ca, Mg ning P omastamine. 

Põlevkivituhale kanasõnniku, kondijahu ja järvesette lisamisega viidi mulda ka täiendavat N, 

kuid üks peamisi eesmärke nende lisandite kasutamisel oli väetises P sisalduse tõstmine ja selle 

mõju suurendamine taimede P toitumisele. Kuigi lisandiga väetistes oli taimedele omastatavat 

P puhta põlevkivituhaga võrreldes märgatavalt rohkem, siis P omastamine taimedel nende 

kasutamisel suurem ei olnud. Taimede kasvuperioodil toimunud visuaalsed vaatlused näitasid, 

et kõigis põlevkivituhaväetise variantides esines punase ristiku lehtedel punakaid laike, mis 

osutasid P puudusele. Kõige rohkem oli neid seal, kus väetiseks oli puhas põlevkivituhk.  

Seniste uuringute põhjal vabaneb kanasõnnikust P kergesti (Sarvi et al. 2021), järvesettes 

sõltub see Fe/P suhtest, mis peab P vabanemiseks olema 15st väiksem (Jensen et al. 1992; 

Kiani et al. 2021) ja ainult kondijahu kohta on märgitud, et P vabaneb sealt aeglaselt ja seda 

mõjutab mulla pH (Chen et al. 2011). Põhjus, miks need lisandid ei suurendanud selles katses 

taimedel P toitumist, ei ole päris selge. Me oletame, et P võis liikuda mullas mõne raskesti 

lahustuva ühendi koosseisus. P liikuvus on mullas kõige suurem pH vahemikus 6,0–7,0 

(Pitman 2006). Sellest kõrgema pH korral võib P moodustada raskesti lahustuvaid ühendeid 

Ca ja Mg-ga – CaHPO4 ja Mg3(PO4)2 (Kuldkepp 1996; Penn, Camberato 2019). Tingimused 

selliste ühendite tekkeks olid katses olemas, sest väetise kollete sees võis pH olla mullaga 

võrreldes oluliselt kõrgem. Lisaks sisaldasid kõik väetised ka liikuvat Ca ning Mg, millega P 

oli võimalik reageerida. Seda hüpoteesi toetab tulemus, mis näitas, et liikuva P sisaldus 

katsevariantide mullas katse lõpus ei erinenud, kuigi väetisega viidi neis mulda väga erinev 

kogus liikuvat P-d (0,32–1,46 g P m-2).  

Väetise kollete kõrge pH ja ka soolsus võisid olla samuti põhjuseks, miks taimed sealt P ei 

omastanud. Varasem katse biosöe pelletitega näitas, et need pelletid, mille pH oli 10,1–11,8, 

olid juurtega koloniseeritud märgatavalt vähem kui need, mille pH oli 6,1 (Raave et al. 2018). 

Selle katse likvideerimisel oli samuti näha, et väetise kollete sees oli taimede juuri vähem kui 

neid ümbritsenud mullas. Selle probleemi lahenduseks võib olla mulla segamine pärast seda 

kui graanulid on seal  lagunenud, kuid samuti graanuli suuruse vähendamine. Mõlemad võtted 



42 

 

aitaksid väetist mullas rohkem hajutada. Selle hüpoteesi paikapidavust on vaja edaspidi 

katsetes kontrollida. 

4.1.2 Puutuhaväetised 

Võrreldes põlevkivituhaga on puutuhk toiteelementide koostiselt mitmekesisem ja nende 

sisaldus on seal suurem (Järvan, Järvan 2010). Katses kasutatud puutuhas oli olulistest 

makrotoiteelementidest põlevkivituhaga võrreldes märgatavalt rohkem K ja P ning vähemal 

määral ka Mg. Erandiks oli Ca, mida oli rohkem põlevkivituhas. Ka varasemad uuringud on 

näidanud, et puutuhk sisaldab palju K, mis vabaneb sealt kiiresti mullalahusesse ja on taimedele 

hästi omastatav (Ohno, Erich 1990; Demeyer et al. 2001; Raave et al. 2015). Meie aasta varem 

toimunud katse (Ivandi 2020) näitas samuti, et puutuhk on taimedele hea K allikas ja selle mõju 

sarnaneb mineraalväetise omaga, kuid lisaks selgus sealt, et puutuhk annab efekti ainult K-

vaesel mullal. Käesoleva katse mulla K sisaldus oli eelmisest suurem. Katses kasutatud 

puutuhk oli K-rikas, kuid sellele vaatamata suurendasid nii biosüsi, kanasõnnik kui ka 

kondijahu selle elemendi sisaldust väetises veelgi. Erandiks oli ainult järvesete, mille lisamisel 

K-sisaldus vähenes. Puutuhaväetise variantides omastasid taimed K põlevkivituhaväetistega 

võrreldes rohkem, mis on seletatav suurema mulda viidud K kogusega, kuid usutavat seost 

mulda viidud ja taimede poolt omastatud K koguse vahel ei olnud. See osutab võimalusele, et 

puutuhaväetistega anti K mulda rohkem kui taimed seda vajasid. 

Senised katsed puutuhaga on näidanud, et selle mõju mulla ja taimse biomassi P sisaldusele on 

väike, mille põhjuseks on puutuhas sisalduva P väike lahustuvus (Demeyer et al. 2001, 

Augusto et al. 2008). Näiteks Park et al. (2012) katses kaera ja raiheinaga puutuhaga väetamine 

P sisaldust taimede maapealses  biomassis ei suurendanud, kuigi tuha P kontsentratsioon oli 10 

korda suurem kui kontrollmullal. Samas liikuva PMe3 sisaldus mullas suurenes umbes 2 korda. 

Pitk et al. (2016) 4 kuud kestnud katses kahkjal mullal (pH 7,4), suurendas tolmjas puutuhk 

(norm 4300 kg ha-1) mulla PAL sisaldust võrreldes mineraalväetisega küll rohkem, kuid varajase 

odra maapealses biomassis seotud P kogus nende puhul ei erinenud. Meie eelmises katses (tuha 

norm 2830 kg ha-1) suurendas puutuhk taimedel P omastamist ainult tugevalt happelisel kahkjal 

mullal (mulla pH 4,26), samas leostunud mullal (mulla pH 6,6) sellel mõju ei olnud (Ivandi 

2020). Praeguses katses oli muld samuti happeline, kuid siin puutuhaväetistel taimede P 

toitumisele usutavat mõju ei olnud. Ka esines puutuhaväetise variantides taimede lehtedel P 

puudusele viitavaid punakaid laike, kuid neid oli seal põlevkivituha omadega võrreldes veidi 

vähem. 
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Liikuva P kogus, mis puutuhaväetistega mulda viidi oli suur (1,24–2,39 g P m-2), kuid põhjus, 

miks jäi selle mõju tagasihoidlikuks ei ole selge. Eelmises katses (Ivandi 2020) oli lisaks väga 

madalale pH-le ka mulla P sisaldus väga väike. Selles katses oli mulla PAL sisaldus suurem, 

mis võib olla ka üks põhjustest, mis väetiste efektiivsust vähendas. Samuti on võimalik, et 

väetises sisaldunud P liikuvus võis mullas väheneda samadel põhjustel, mida me oletasime 

põlevkivituhast väetiste puhul. Nendega sarnaselt oli ka puutuhast väetis pärast graanuli 

lagunemist mullas pisikeste kolletena, mille sees nii pH kui ka soolsus võisid olla väga kõrged. 

Samuti sisaldas ka puutuhk liikuvat Ca ja Mg, millega reageerides vähenes nende kõigi 

omastatavus taimele.  

Puutuhaväetised taimedel Ca ja Mg omastamist ei suurendanud. Katse jooksul muutus Ca/K 

suhe mullas laiemaks ja K/Mg kitsamaks, kuid võrreldes põlevkivituhaväetise variantidega oli 

muutus väiksem. Ilmselt põhjustas seda puutuhaväetistega mulda viidud suurem K kogus. 

Võrreldes aasta varem toimunud katsega (Ivandi 2020) oli selle katse mullas enne väetise 

andmist K/Mg suhe laiem, kuid vastupidiselt eelmisele, muutus see katse jooksul kitsamaks, 

mis osutab võimalusele, et väetisega mulda viidud K võis taimedel vähendada Mg omastamist.  

Lisaks väetisega mulda viidud toiteelementidele, suurendasid puutuhaväetised taimedel N 

omastamist, mille põhjuseks võis olla väetistele lisandite lisamisel täiendava N viimine mulda. 

Samuti võis see olla seotud nii üldise toitainete sisalduse taseme suurenemisega mullas kui ka 

mulla happesuse vähenemisega, millel oli soodne mõju punase ristiku juurtel elutsevate 

mügarbakterite tegevusele. Mügarbakterite jaoks on sobivaim mulla pH vahemikus 6,0–7,0, 

kuigi vähesed on suutelised kasvama ja ellu jääma ka mulla pH juures 4,5–5,0. Happelises 

mullas ei pruugi Rhizobium bakterite mügarates N sidumist toimuda või toimub see väga 

aeglaselt (Mohammadi et al. 2012; Somasegaran, Hoben 2012). Puutuhk sisaldab ka ise N-i 

(Demeyer et al. 2001; Vassilev et al. 2013), kuid väga väikeses koguses, mistõttu sellel taimede 

N toitumisele ilmselt olulist mõju ei olnud. Suurem N omastamine taimede poolt võis mõjuda 

positiivselt ka teiste toiteelementide omastamisele. Kõige rohkem on seda märgitud K puhul, 

mille tarve N normi kasvades suureneb (Zhang et al. 2010; Tampere 2017). 
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4.1.3 Biosüsi 

Lisaks puu- ja põlevkivituhale kasutati katse ühes variandis väetisena ka biosütt. Biosüsi on 

seni pälvinud tähelepanu peamiselt kõrge orgaanilise C sisalduse tõttu, mida on seal tavaliselt 

üle 60% (Chen et al. 2019). Suur osa biosöes sisalduvast C-st on mikroorganismidele raskesti 

omastatav, mistõttu seda kasutatakse süsiniku pikaajaliseks deponeerimiseks mulda, et 

leevendada kliima soojenemist. 

Paljud katsed on näidanud, et biosüsi võib taimedele olla lühiajaliselt ka toiteelementide 

allikaks. Toiteelementide sisaldus on biosütes väga varieeruv, sõltudes nii toorainest kui ka 

pürolüüsi temperatuurist (Gaskin et al. 2010; Enders et al. 2012; Kloss et al. 2014; Ippolito et 

al. 2015). Meie katses kasutatud biosöes oli võrreldes põlevkivituhaga N-i, P-d ja K-d 6 ning 

Mg-d 1,3 korda rohkem. Puutuhaga võrreldes oli N, P, K ja Mg sisaldus biosöes vastavalt 4, 

1,5, 1,5 ja 1,7 korda suurem. Seevastu Ca-d oli põlevkivi- ja puutuhas biosöest vastavalt 2 ja 

1,3 korda enam. Suuremale toiteelementide sisaldusele vaatamata ei erinenud biosöe mõju 

taimede toitumisele oluliselt põlevkivi- ja puutuha omast. Ainult K-d omastasid taimed BS100 

variandis võrreldes PÕT100-ga usutavalt rohkem. Puutuhaga võrreldes biosöe 

väetusomadused ei erinenud. Biosöe positiivset mõju taimede K toitumisele on näidanud ka 

paljud varasemad katsed ja seda seostatakse biosöe suure liikuva K sisaldusega (Gaskin et al. 

2010; Kloss et al. 2014; Zemanova et al. 2017; Raave et al. 2020).  

Taimede N omastamise kasvu, mis pärast biosöe mulda viimist samuti sageli aset leiab, on 

seostatud mulla happesuse vähenemisega, mille tulemusena suureneb liikuvate 

toiteelementide, kuid eriti P-sisaldus (Steiner et al. 2007). Biosüsi aktiveerib ka 

mikroorganismide elutegevust, kiirendab mulla orgaanilise aine lagundamist ja N 

mineralisatsiooni (Nelissen et al. 2012). Kolmas viis kuidas biosüsi võib N omastamist 

mõjutada on N leostumis- ja lendumiskao vähendamine (Spokas et al. 2009; Van Zwieten et 

al. 2010; Rajkovich et al. 2012) . Biosöes sisalduv N on taimedele raskesti omastatav, sest suur 

osa sellest on mikroorganismidele raskesti lagundatavate heterotsükliliste ühendite koosseisus 

(Knicker 2007; Wang et al. 2012). Käeolevas katses seostus biomassis seotud N kogus punase 

ristiku osakaaluga taimikus (r = 0,93, p < 0,05), kuid usutavat mõju N omastamisele biosöel ei 

olnud. BS100 variandis oli punase ristiku saak PÕT100-ga võrreldes küll veidi suurem, kuid 

see erinevus nende vahel ei olnud statistiliselt oluline. Võimalik, et väetised mõjutasid N-

sisaldust punases ristikus endas, mida katses ei analüüsitud. Mitmed uuringud on näidanud, et 

biosüsi võib suurendada liblikõielistel juuremügarate arvu, mis parandab neil N sidumisvõimet 
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ja suurendab mulda jäetavat N kogust, mida saavad kasutada teised koos liblikõielistega 

kasvavad taimed (Mia et al. 2014; Mete et al. 2015; Mohamed et al. 2017).  

P, Mg ja Ca omastamist biosüsi taimedel ei suurendanud. Sarnaselt teiste katses olnud 

väetistega oli ka biosüsi pärast graanuli lagunemist mullas kolletena, mille oletatav kõrge pH 

ja soolsus võis taimedel takistada sealt toiteelementide omastamist. 

Biosöe katsesse võtmise peamiseks eesmärgiks oli saada teada, kui palju suureneb mulla C- 

sisaldus kui anda seda mulda eraldi või ühe väetise komponendina, kus selle osakaal on 25 või 

50%. Tulemused näitasid, et biosöe osakaalu kasvades suurenes väetise mõju mulla C-

sisaldusele lineaarselt, kuigi see seos ei olnud statistiliselt oluline (p = 0,053). Selle põhjuseks 

on, et biosüsi ei olnud mullaga ühtlaselt segunenud, mida näitab tulemuste suur hajuvus 

korduste vahel. Vaatamata sellele näitab käesolev uurimistöö sarnaselt paljude teistega (Sohi 

et al. 2009; Verheijen et al. 2010), et biosöega saab mulla orgaanilise C sisaldust kiiresti tõsta 

ja selle võtmine väetisesegusse sellel eesmärgil on igati põhjendatud.  

4.2 Väetiste mõju saagile 

Erinevad katsed on näidanud, et tuhkadel on saagile positiivne mõju. Park et al. (2012) katses 

suurendas lendpuutuhaga väetamine kaeral ning Johansen et al. (2021) katses võnk-kastevarrel 

maapealset biomassi saaki. Viimati nimetatud katses oli saagi kasv kuni 270%. Kuna 

põlevkivituha toiteelementide sisaldus on madal (eriti P), siis suuremat mõju saagile on saadud 

sellele mõne P-rikka lisandi lisamisel. Ots et al. (2017) uurimustöö näitas, et kui puhta 

lendpõlevkivituha kasutamisel oli kaskede aastane biomassi juurdekasv 0,04 t ha-1, siis 

põlevkivi- ja puutuha segu puhul, milles oli P rohkem, oli see  0,17–0,21 t ha-1. Meie uuring 

näitas, et nendes väetistes, mis saaki mõjutasid, oli P sisaldus teiste väetistega võrreldes veidi 

suurem, kuid usutavat seost väetise P sisalduse ja saagi vahel ei olnud. Näiteks suurendas 

põlevkivituhast väetistest saaki ainsana PÕT50+BS50, milles oli P veidi vähem kui 

PÕT50+BS25+KS25 variandis. Seevastu puutuhast väetistest oli taimede maapealse biomassi 

saagile  usutav mõju  PUT100  ja PUT50+BS25+KS25, mille P-sisaldus oli teistest suurem. 

Samas usutavat seost väetistega mulda antud P koguse ja saagi vahel ei olnud. Kõigis kolmes 

väetises, mis saaki suurendasid, oli võrreldes teistega veidi kõrgem ka teiste toiteelementide 

sisaldus, mis ei luba väita, et nende suurem mõju oli seotud ainult nende P-sisaldusega.   
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Meie tulemused näitasid, et katsenõudelt kogutud biomassi saak oli tugevasti korreleeritud (r 

= 0,89, p < 0,05) punase ristiku osasaagiga, näidates, et PÕT50+BS25+KS25, PUT100 ning 

PUT50+BS25+KS25 väetisega väetamine soodustas punase ristiku kasvamist.   

Meie katse puhul väärib märkimist, et kõikides variantides (ka kontrollvariandis) oli biomassi 

saak suurem, kui see on tavaliselt põllul, kus punase ristiku saak küünib 9–10 t KA ha-1 

(Noormets et al. 2007). Ilmselt kraanivees sisaldunud Ca vähendas mulla happesust ka 

kontrollvariandis. See lõi soodsad tingimused mikroorganismide elutegevuseks, mille 

tulemusena vabanes katse kestel mulda orgaanilise aine lagunemisel toiteelemente. Neina 

(2019) järgi on mikroorganismidele sobilik mulla pH vahemikus 5,5–8,8. See tingimus oli 

katse lõpus kõigis katsevariantides ülemises mullakihis (0–10 cm) täidetud. Kontrollvariandis 

võrdsustus saak teiste variantidega alates II niitest, mis viitab, et ilmselt tõusis mulla pH seal 

väetist saanud variantidega võrreldes aeglasemalt. Vaatamata madalamale I niite saagile oli 

nelja niite kokkuvõttes kontrollvariandis saadud saak suur, mis näitab suurt toiteelementide 

varu mullas. See võib olla üheks põhjuseks, miks jäi väetiste mõju saagile väikeseks. 



KOKKUVÕTE 

Käesoleva uurimustöö eesmärgid olid: (i) selgitada puu- ja põlevkivituha granuleeritud 

lubiväetiste mõju taimede toitumisele, biomassi saagile, mullale ning nõrgvee omadustele ning 

(ii) uurida, kas nende lubiväetiste rikastamine biolisanditega (biosüsi, kanasõnnik, kondijahu, 

järvesete) parendab nende väetise toimet. 

Uurimustöö hüpoteesid: (i) Puu- ja põlevkivituha granuleeritud lubiväetised neutraliseerivad 

mulla happesust, suurendavad taimedel toitainete omastamist ja rikastavad mulda taimedele 

oluliste mineraalelementidega.  

(ii) Biolisandid (biosüsi, kanasõnnik, kondijahu, järvesete)  suurendavad puu- ja põlevkivituha 

granuleeritud väetiste positiivset toimet taimede toitumisele ja mulla toiteelementide 

sisaldusele. 

Katsest selgus:  

Puutuha väetised suurendasid taimedel K omastamist ja 100% puutuhk lisaks ka N omastamist. 

Põlevkivituhast väetised  ja 100% biosüsi suurendasid taimedel ainult K toitumist. Taimede N, 

P, Ca ja Mg toitumisele neil usutavat mõju ei olnud. 

Biomassi saaki suurendas puutuhast väetistest usutavalt 100% puutuhk ja puutuhk koos biosöe 

ja kanasõnnikuga. Põlevkivituhast väetistest oli biomassi saagile postiivne mõju põlevkivituhal 

koos biosöega. Tervikuna oli puu- ja põlevkivituhast väetiste ja biosöe mõju heintaimede 

biomassi saagile sarnane. 

Mulla pH suurenes katse kestel pindmises mullakihis (0–10 cm) kõikides variantides, k.a. 

kontrollvariandis. Kontrollvariandiga võrreldes oli pH kasv usutavalt suurem variandis, kus 

põlevkivituhka oli kasutatud koos biosöega ning variantides, kus põlevkivituhale oli juurde 

lisatud biosüsi koos kanasõnniku või kondijahuga. Sügavamas, 10–30 cm mullakihis mulla pH 

ei muutunud.  

Puutuhast väetise variantides mulla PAL, KAL, CaAL, MgAL, Nüld ja Cüld sisaldus katse lõpus ei 

erinenud. Põlevkivituhast väetistega väetatud variantides oli mulla PAL sisaldus teistest suurem 

tuhale biosöe ja kondijahu lisades. Mulla KAL ja CaAL sisaldus oli kontroll- ja 100% 

põlevkivituha variandiga võrreldes suurem variantides, kus tuhale oli lisatud biosüsi koos 

kondijahu või järvesettega ning MgAL sisaldus variandis, kus tuhale oli lisatud biosüsi koos 
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järvesettega. Cüld sisaldus oli kontroll ja 100% põlevkivituha variandiga võrreldes suurem 

variantides, kus tuhale oli lisatud kas ainult biosüsi või biosüsi koos kondijahu või järvesettega. 

Üldiselt mulla toiteelementide sisaldus katse lõpus 0–10 cm kihis puu- ja põlevkivituhast 

väetiste ja 100% biosöe variandis ei erinenud, kuid 10–30 cm kihis oli KAL, CaAL ja MgAL 

sisaldus 100% biosöe variandis teistest suurem.  

Puu- ja põlevkivituhast väetiste ja biosöega väetamisel ei olnud usutavat mõju nõrgvee pH-le 

ja soolsusele.  

Antud katse tulemused toetavad osaliselt esimest hüpoteesi, sest need näitasid, et puu- ja 

põlevkivituhast väetised ning biosüsi vähendasid mulla happesust ja suurendasid taimedel K 

omastamist. Väetiste mõju biomassi saagile ning mulla toiteelementide sisaldusele oli seevastu 

väike ja usutav ainult mõne üksiku väetise puhul.  

Teist hüpoteesi katse tulemused valdavalt ei toeta, sest ainult biosöe lisamisel põlevkivituhale 

suurenes selle mõju taimede K toitumisele ja biomassi saagile. Ükski teine lisand puu- ja 

põlevkivituha väetusomadusi ei muutnud.  

Järeldused: 

Puu- ja põlevkivituhk ning nende segud biosöe, kanasõnniku, järvesette või kondijahuga 

sobivad kasutamiseks mullahappesuse neutraliseerimiseks. Puutuhk koos biosöega on 

taimedele hea K allikas ning biosöe lisamine põlevkivituhale suurendab selle mõju taimede K-

toitumisele.  

Puu- ja põlevkivituha väetistes ning biosöes sisalduv P on taimedele halvasti omastatav, 

mistõttu tuleks edaspidistes uuringutes otsida sellele probleemile lahendust.  

Biosüsi võimaldab kiiresti tõsta mulla orgaanilise C sisaldust, kuid biosöe mõju taimede 

toitumisele sarnaneb puu- ja põlevkivituhast väetistega.  

Puu- ja põlevkivituhast väetiste ja biosöega väetamine ei suurenda nõrgvee pH-d ja 

elektrijuhtivust, mis näitab, et toiteelementide leostumine nende kasutamisel ei suurene. 
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Lisa 1. Foto lüsimeeterkatsest 
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Lisa 2. Põlevkivituhaväetise variantides I ja II kasvuperioodil maapealses biomassis seotud N, P, K, Ca, Mg kogus, mg 

kasvunõu-1  

Katsevariant N P K Ca Mg 

  I kasvuperiood    

      

Kontroll 41,05A ± 2,02 4,7 ± 0,24 76,9A ± 4,81 10,7 ± 0,72 31,9 ± 5,04 

PÕT100 50,2AB ± 2,47 4,6 ± 0,44 106,4AB ± 8,97 11,8 ± 1,01 32,7 ± 1,64 

PÕT50+ BS50 62,2AB ± 7,24 4,9 ± 0,70 146,8B ± 9,50 14,6 ± 1,25 46,5 ± 6,05 

PÕT50+BS25+KS25 62,9AB ± 3,02 4,3 ± 1,01 143,2B ± 6,35 14,5 ± 0,63 59,7 ± 26,75 

PÕT50+BS25+KJ25 65,8B ± 7,57 4,1 ± 0,79 147,1B ± 17,39 15,1 ± 1,51 35,1 ± 4,19 

PÕT50+BS25+JS25 65,4B ± 5,60 4,3 ± 0,60 141,7B ± 5,90 13,9 ± 0,90 39,5 ± 0,79 

  II kasvuperiood    

      

Kontroll 58,0  ± 13,51 6,4  ± 0,97 72,1  ± 13,57 16,1  ± 3,02 24,6  ± 5,01 

PÕT100 55,6  ± 6,91 6,8  ± 1,14 85,6  ± 7,49 14,3  ± 1,76 27,6  ± 6,38 

PÕT50+BS50 59,1  ± 5,90 6,2  ± 0,44 84,9  ± 6,49 14,7  ± 1,70 30,3  ± 2,56 

PÕT50+BS25+KS25 59,0  ± 5,99 6,9  ± 0,61 88,4  ± 1,58 15,2  ± 1,37 33,1  ± 4,67 

PÕT50+BS25+KJ25 48,9  ± 5,04 6,2  ± 0,10 72,3  ± 3,61 13,9  ± 2,04 23,3  ± 3,07 

PÕT50+BS25+JS25 49,0  ± 8,77 5,9  ± 0,59 74,1  ± 12,77 14,3  ± 1,30 24,6  ± 2,50 

 
Märkused: 

1. PÕT- põlevkivituhk, BS- biosüsi, KS- kanasõnnik, KJ- kondijahu, JS- järvesete 

2. Ühel kasvuperioodil erinevate tähtedega tähistatud elemendi kogused on usutavalt erinevad. Tähtede puudumisel elemendi omastamine sellel kasvuperioodil 

katsevariantides ei erinenud 

3. Number lühendi järel märgib lisandi osakaalu (%) väetusvariandis 
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Lisa 3. Põlevkivituhaväetise variantides III ja IV kasvuperioodil maapealses biomassis seotud N, P, K, Ca, Mg kogus, mg 

kasvunõu-1 

Katsevariant N P K Ca Mg 

  III kasvuperiood    

      

Kontroll 146,6 ± 29,88 10,6 ± 1,53 85,9A ± 8,66 93,2 ± 24,64 46,3 ± 11,98 

PÕT100 144,5 ± 19,52 11,5 ± 0,71 119,5AB ± 7,48 84,6 ± 10,49 41,9 ± 4,77 

PÕT50+BS50 170,6 ± 11,15 10,7 ± 0,77 133,1B ± 6,33 110,5 ± 7,30 46,1 ± 0,76 

PÕT50+BS25+KS25 178,3 ± 11,18 12,4 ± 1,29 135,8B ± 13,29 112,6 ± 11,23 46,7 ± 3,47 

PÕT50+BS25+KJ25 142,5 ± 28,08 10,4 ± 1,06 110,9AB ± 11,77 84,9 ± 21,51 38,8 ± 5,89 

PÕT50+BS25+JS25 165,4 ± 12,07 10,7 ± 0,43 121,2AB ± 10,77 107,3 ± 15,40 44,3 ± 3,75 

  IV kasvuperiood    

      

Kontroll 128,4 ± 34,59 10,1 ± 1,81 68,9A ± 8,11 88,2 ± 25,29 38,4 ± 10,6 

PÕT100 138,9 ± 7,89 10,8 ± 1,00 88,1AB ± 4,45 87,1 ± 6,87 44,9 ± 2,5 

PÕT50+BS50 179,9 ± 8,25 11,4 ± 0,38 121,2B ± 8,30 115,3 ± 11,92 51,1 ± 4,6 

PÕT50+BS25+KS25 156,8 ± 37,91 12,4 ± 1,43 103,9AB ± 14,47 97,9 ± 17,44 47,1 ± 10,4 

PÕT50+BS25+KJ25 148,1 ± 19,99 10,3 ± 0,68 97,1AB ± 12,58 86,6 ± 4,99 37,6 ± 5,0 

PÕT50+BS25+JS25 182,6 ± 17,51 10,8 ± 0,77 104,6AB ± 11,22 103,0 ± 9,19 49,4 ± 2,4 

 

Märkused: 

1. PÕT- põlevkivituhk, BS- biosüsi, KS- kanasõnnik, KJ- kondijahu, JS- järvesete 

2. Ühel kasvuperioodil erinevate tähtedega tähistatud elemendi kogused on usutavalt erinevad. Tähtede puudumisel elemendi omastamine sellel kasvuperioodil 

katsevariantides ei erinenud 

3. Number lühendi järel märgib lisandi osakaalu (%) väetusvariandis 
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Lisa 4. Puutuhaväetise variantides I ja II kasvuperioodil maapealses biomassis seotud N, P, K, Ca, Mg kogus, mg kasvunõu-

1 

Katsevariant N P K Ca Mg 

  I kasvuperiood    

      

Kontroll 41,1A ± 2,02 4,7 ± 0,24 76,9A ± 4,81 10,7 ± 0,72 31,9 ± 5,04 

PUT100 56,3A ± 3,44 5,8 ± 0,84 131,6B ± 4,72 12,6 ± 0,83 38,1 ± 5,68 

PUT50+BS50 60,6A ± 3,86 4,6 ± 0,40 147,8BC ± 4,60 11,7 ± 0,35 32,6 ± 8,06 

PUT50+BS25+KS25 59,0A ± 4,50 5,2 ± 0,50 146,1BC ± 5,62 12,9 ± 0,87 34,2 ± 2,44 

PUT50+BS25+KJ25 90,2B ± 8,21 6,4 ± 0,74 183,4C ± 15,14 15,1 ± 1,21 43,7 ± 7,23 

PUT50+BS25+JS25 63,9A ± 6,61 4,7 ± 0,87 152,7BC ± 11,71 14,9 ± 1,69 67,1 ± 31,98 

  II kasvuperiood    

      

Kontroll 58,0AB ± 13,51 6,4 V 0,97 72,1 ± 13,57 16,1 ± 3,02 24,6 ± 5,01 

PUT100 86,2B ± 4,98 7,8 ± 0,78 118,2 ± 3,22 16,8 ± 0,71 35,0 ± 3,57 

PUT50+BS50 38,0A ± 8,05 6,4 ± 0,22 78,6 ± 4,83 9,3 ± 1,25 20,1 ± 4,97 

PUT50+BS25+KS25 55,7AB ± 2,90 8,2 ± 0,59 111,5 ± 3,88 12,5 ± 1,21 31,2 ± 4,70 

PUT50+BS25+KJ25 51,5AB ± 6,86 9,0 ± 1,43 112,2 ± 21,67 14,6 ± 2,78 33,5 ± 4,68 

PUT50+BS25+JS25 60,7AB ± 5,58 7,3 ± 0,96 101,2 ± 6,22 13,3 ± 1,44 26,6 ± 6,62 

 

Märkused: 

1. PUT- puutuhk, BS- biosüsi, KS- kanasõnnik, KJ- kondijahu, JS- järvesete 

2. Ühel kasvuperioodil erinevate tähtedega tähistatud elemendi kogused on usutavalt erinevad. Tähtede puudumisel elemendi omastamine sellel kasvuperioodil 

katsevariantides ei erinenud 

3. Number lühendi järel märgib lisandi osakaalu (%) väetusvariandis 
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Lisa 5. Puutuhaväetise variantides I ja II kasvuperioodil maapealses biomassis seotud N, P, K, Ca, Mg kogus, mg kasvunõu-

1 

Katsevariant N P K Ca Mg 

  III kasvuperiood    

      

Kontroll 146,6 ± 29,88 10,6 ± 1,53 85,9A ± 8,66 93,2 ± 24,64 46,3 ± 11,98 

PUT100 224,2 ± 8,46 13,7 ± 0,36 205,9B ± 7,46 101,9 ± 9,57 40,8 ± 0,79 

PUT50+BS50 130,3 ± 22,22 11,1 ± 1,48 148,9AB ± 24,84 66,7 ± 12,33 25,2 ± 3,28 

PUT50+BS25+KS25 180,6 ± 4,06 14,2 ± 0,76 177,1B ± 6,68 112,6 ± 6,21 44,8 ± 1,30 

PUT50+BS25+KJ25 166,7 ± 29,95 14,2 ± 1,68 163,1B ± 20,62 84,3 ± 25,52 34,3 ± 7,77 

PUT50+BS25+JS25 191,7 ± 24,30 14,0 ± 0,78 170,8B ± 15,32 97,8 ± 17,33 42,3 ± 3,67 

  IV kasvuperiood    

      

Kontroll 128,4 ± 34,59 10,1 ± 1,81 68,9A ± 8,11 88,2 ± 25,29 38,4 ± 10,6 

PUT100 241,8 ± 29,31 13,5 ± 0,86 150,9B ± 5,42 121,4 ± 6,36 51,4 ± 3,5 

PUT50+BS50 182,0 ± 25,88 12,4 ± 1,49 176,0B ± 26,96 94,3 ± 12,78 34,0 ± 4,9 

PUT50+BS25+KS25 215,5 ± 9,07 13,5 ± 1,31 140,4B ± 8,53 123,2 ± 5,99 55,1 ± 1,8 

PUT50+BS25+KJ25 175,6 ± 23,34 12,4 ± 1,53 115,4AB ± 12,45 89,3 ± 14,38 46,4 ± 6,7 

PUT50+BS25+JS25 181,1 ± 26,15 14,2 ± 1,00 137,5B ± 12,38 95,7 ± 15,45 48,4 ± 8,3 

 

Märkused: 

1. PUT- puutuhk, BS- biosüsi, KS- kanasõnnik, KJ- kondijahu, JS- järvesete 

2. Ühel kasvuperioodil erinevate tähtedega tähistatud elemendi kogused on usutavalt erinevad. Tähtede puudumisel elemendi omastamine sellel kasvuperioodil 

katsevariantides ei erinenud 

3. Number lühendi järel märgib lisandi osakaalu (%) väetusvariandis 
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Lisa 6. Biosöe variandis I – IV kasvuperioodil biomassis seotud N, P, K, Ca, Mg kogus, mg kasvunõu-1  

Katsevariant N P K Ca Mg 

  I kasvuperiood    

Kontroll 41,1A ± 2,02 4,7 ± 0,24 76,9A ± 4,81 10,7 ± 0,72 31,9 ± 5,04 

Biosüsi 67,0B ± 7,47 4,3 ± 0,84 167,6B ± 24,96 11,2 ± 0,97 31,4 ± 5,54 

  II kasvuperiood    

Kontroll 58,0 ± 13,51 6,4 ± 0,97 72,1 ± 13,57 16,1 ± 3,02 24,6 ± 5,01 

Biosüsi 49,4  ± 9,16 6,8  ± 1,08 88,0  ± 12,40 9,8  ± 0,92 22,2  ± 0,88 

  III kasvuperiood    

Kontroll 146,6 ± 29,88 10,6 ± 1,53 85,9A ± 8,66 93,2 ± 24,64 46,3 ± 11,98 

Biosüsi 150,4 ± 20,05 11,0 ± 1,28 138,8B ± 13,45 89,0 ± 18,49 30,6 ± 5,50 

  IV kasvuperiood    

Kontroll 128,4 ± 34,59 10,1 ± 1,81 68,9A ± 8,11 88,2 ± 25,29 38,4 ± 10,6 

Biosüsi 204,6 ± 12,39 13,4 ± 0,84 180,4B ± 5,68 106,9 ± 12,03 38,3 ± 3,9 

 I – IV kasvuperiood kokku (maapealne biomass ja juured)  

Kontroll 426,4±83,51 37,75 ± 5,07 303,9A±20,98 229,1±54,8 161,5±32,86 

Biosüsi 551,8±51,01 42,625 ± 4,02 575,3B ±43,13 249,7±36,1 143,3±16,51 

Märkus. Ühel kasvuperioodil erinevate tähtedega tähistatud elemendi kogused on usutavalt erinevad. Tähtede puudumisel elemendi omastamine sellel kasvuperioodil 

katsevariantides ei erinenud 

 



Lisa 7. Puutuhaväetiste variantides nõrgvee pH ja EC (mS) taimede I-IV 

kasvuperioodil 

 

Märkused: 

1. PUT- puutuhk, BS- biosüsi, KS- kanasõnnik, KJ- kondijahu, JS- järvesete 

2. Number lühendi järel märgib lisandi osakaalu (%) väetusvariandis 

 

 

 

  

Variant pH EC 

 I kasvuperiood  

Kontroll 8,42 ± 0,045 0,48 ± 0,052 

PUT100 8,38 ± 0,074 0,49 ± 0,108 

PUT50+BS50 8,37 ± 0,100 0,47 ± 0,029 

PUT50+BS25+KS25 8,40 ± 0,035 0,52 ± 0,074 

PUT50+BS25+KJ25 8,43 ± 0,117 0,34 ± 0,061 

PUT50+BS25+JS25 8,40 ± 0,041 0,37 ± 0,047 

 II kasvuperiood  

Kontroll 8,32 ± 0,104 0,76 ± 0,122 

PUT100 8,36 ± 0,082 0,94 ± 0,078 

PUT50+BS50 8,33 ± 0,076 0,86 ± 0,054 

PUT25+BS25+KS25 8,41 ± 0,084 0,92 ± 0,068 

PUT50+BS25+KJ25 8,28 ± 0,190 0,88 ± 0,049 

PUT50+BS25+JS25 8,43 ± 0,069 0,92 ± 0,040 

 III kasvuperiood  

Kontroll 8,39 ± 0,085 0,82 ± 0,056 

PUT100 8,49 ± 0,019 0,80 ± 0,094 

PUT50+BS50 8,41 ± 0,098 0,88 ± 0,057 

PUT25+BS25+KS25 8,50 ± 0,073 0,79 ± 0,049 

PUT50+BS25+KJ25 8,41 ± 0,116 0,85 ± 0,112 

PUT50+BS25+JS25 8,50 ± 0,046 0,80 ± 0,051 

 IV kasvuperiood  

Kontroll 7,98 ± 0,162 0,78 ± 0,059 

PUT100 8,20 ± 0,060 0,81 ± 0,062 

PUT50+BS50 8,21 ± 0,065 0,92 ± 0,063 

PUT25+BS25+KS25 8,22 ± 0,040 0,81 ± 0,069 

PUT50+BS25+KJ25 7,93 ± 0,177 1,07 ± 0,095 

PUT50+BS25+JS25 8,18 ± 0,065 0,82 ± 0,061 
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Lisa 8. Põlevkivituhaväetiste variantides nõrgvee pH ja EC (mS) taimede I-IV 

kasvuperioodil 

 

Märkused: 

1. PÕT- põlevkivituhk, BS- biosüsi, KS- kanasõnnik, KJ- kondijahu, JS- järvesete 

2. Number lühendi järel märgib lisandi osakaalu (%) väetusvariandis 

  

Variant pH EC 

 I kasvuperiood  

Kontroll 8,42 ± 0,045 0,48 ± 0,052 

PÕT100 8,28 ± 0,110 0,49 ± 0,140 

PÕT50+BS50 8,27 ± 0,162 0,46 ± 0,084 

PÕT50+BS25+KS25 8,31 ± 0,077 0,37 ± 0,056 

PÕT50+BS25+KJ25 8,32 ± 0,104 0,40 ± 0,046 

PÕT50+BS25+JS25 8,40 ± 0,086 0,32 ± 0,041 

 II kasvuperiood  

Kontroll 8,32 ± 0,104 0,76 ± 0,122 

PÕT100 8,33 ± 0,076 0,76 ± 0,096 

PÕT50+BS50 8,32 ± 0,115 0,94 ± 0,019 

PÕT50+BS25+KS25 8,37 ± 0,085 0,88 ± 0,028 

PÕT50+BS25+KJ25 8,27 ± 0,176 0,91 ± 0,066 

PÕT50+BS25+JS25 8,36 ± 0,074 0,87 ± 0,034 

 III kasvuperiood  

Kontroll 8,39 ± 0,085 0,82 ± 0,056 

PÕT100 8,37 ± 0,098 0,74 ± 0,023 

PÕT50+BS50 8,47 ± 0,098 0,81 ± 0,025 

PÕT50+BS25+KS25 8,44 ± 0,086 0,84 ± 0,020 

PÕT50+BS25+KJ25 8,28 ± 0,105 0,81 ± 0,129 

PÕT50+BS25+JS25 8,41 ± 0,065 0,81 ± 0,039 

 IV kasvuperiood  

Kontroll 7,98 ± 0,162 0,78 ± 0,059 

PÕT100 8,06 ± 0,087 0,79 ± 0,027 

PÕT50+BS50 8,12 ± 0,083 0,90 ± 0,060 

PÕT50+BS25+KS25 8,17 ± 0,157 0,95 ± 0,088 

PÕT50+BS25+KJ25 8,11 ± 0,131 0,95 ± 0,072 

PÕT50+BS25+JS25 8,14 ± 0,043 0,88 ± 0,046 
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Lisa 9. Nõrgvee pH ning EC (mS) erinevatel kasvuperioodidel kontroll- ja biosöe 

variandis 

Katse 

variant 

Kasvuperiood 

I II III IV 

pH EC pH EC pH EC pH EC 

Kontroll 8,42±0,045 0,48±0,05 8,32±0,10 0,76±0,122 8,39±0,085 0,82±0,056 7,89±0,16 0,78±0,059 

Biosüsi 8,41±0,117 0,46±0,10 8,30±0,16 0,88±0,069 8,34±0,126 0,92±0,041 8,22±0,04 1,00±0,050 
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Lisa 10. Nelja kasvuperioodi nõrgvee keskmine pH ja EC (mS) puu- ja 

põlevkivituhast väetiste ja biosöe variantides 

Väetis pH EC 

Kontroll 8,28 ± 0,06 0,71 ± 0,07 

Puutuhast väetised 8,34 ± 0,034 0,76 ± 0,021 

Põlevkivituhast väetised 8,29 ± 0,038 0,74 ± 0,016 

Biosüsi 8,32 ± 0,133 0,82 ± 0,032 
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 Lisa 11. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks 

tegemiseks ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
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(sünnipäev pp/kuu/aa 24/05/1988)  

  

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

Puu- ja põlevkivituhal baseeruvate granuleeritud jäätmeväetiste mõju taimede toitumisele, 

mullale ja toitainete leostumisele,  

mille juhendaja on Henn Raave ja Alar Astover,  

1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil,  

1. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks   

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

  

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

  

1. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi 

ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.   

  

  

  

Lõputöö autor  ______________________________   
allkiri  
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