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Fosfor on taimedele mullast omastatav toiteelement ning just seetõttu on tema sisalduse 

määramine mullast olnud arvukate uurimustööde teemaks terve viimase sajandi jooksul. 

Käesoleva töö eesmärkideks on uurida H3A-4 meetodit Eesti muldades taimedele omastatava 

taimetoiteelementide sisalduse määramiseks; selgitada, kuidas mõjutavad erinevad mulla 

parameetrid korrelatsiooni erinevate seni kasutusel olevate määramismeetodite vahel; leida, 

kui suur osa ekstraheerinud fosforist on fosfaatses vormis; kontrollida, kas erinevatel 

analüüsimeetoditel määratud fosfaatse fosfori tulemused langevad kokku ning uurida seost 

mulla orgaanilise aine sisalduse ja orgaanilise P fraktsiooni vahel. Uurimustöös analüüsitakse 

15 mullaproovi (pH 4,74-7,1). H3A-4 tulemusi võrreldakse AL ja Mehlich3 meetoditega. 

H3A-4 meetodil kasutatakse ekstraheerimislahusena orgaaniliste hapete lahust, et jäljendada 

reaalset juurelähedast keskkonda, kus taim omastab toitaineid. H3A-4 ja Me3 meetoditel 

määratud P sisalduse tulemused olid keskmise või nõrga seosega. AL ja H3A-4 meetoditel 

vahelised seosed olid nii tugevad kui ka väga tugevad. Edaspidi oleks vaja teostada H3A-4 

meetodiga uusi mulla analüüse ning võrrelda neid teiste tuntud meetoditega. 
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Phosphorus is a nutrient absorbed by soil for plants, and that is why it has been the subject 

of numerous research on the soil over the last century. The aims of this work are to study the 

H3A-4 method to determine the content of herbal remedies absorbed by plants in Estonian 

soils; explain how different soil parameters affect the correlation between different methods 

used so far; Find how much of the extracted phosphorus is in the phosphate form; Check that 

the results of the phosphate phosphorus prescribed on different methods of analysis coincide 

and study the link between the organic matter content of the soil and the organic P fraction. 

The research analyzes 15 soil samples (pH 4,74-7,1). The results of the H3A-4 are compared 

by AL and Mehlich3. The H3A-4 method uses an organic acid solution as an extraction 

solution to mimic a real root environment where the plant absorbs nutrients. The results of 

the P content determined by the H3A-4 and Me3 methods were medium or weak. The 

relationship between the AL and H3A-4 methods was both strong and very strong. In the 

future, it would be necessary to perform new soil analyzes by H3A-4 and compare them with 

other well-known methods. 
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KASUTATUD LÜHENDID 

AL – Ammooniumatsetaat-laktaat meetod, ka Egner-Riehm’-Domingo meetod. 

Ekstraheerimismeetod taimetoiteelementide sisalduse määramiseks mullas 

Me3 – Mehlich 3 meetod taimetoiteelementide sisalduse määramiseks mullas 

H3A –  (Haney–Haney–Hossner–Arnold) taimedele omastatavate toiteelementide 

ekstraheerimismeetod mullast 

MP-AES – mikrolaine indutseeritud plasma aatom emissioon spektromeeter 

UV-Vis – ultraviolett ja nähtava valguskiirguse piirkond, 300 – 900 nm 

UV-Vis spektromeeter – ultraviolett ja nähtava valguskiirguse piirkonnas töötav 

spektromeeter 

P-AL – ammooniumatsetaat-laktaat meetodiga määratud fosfor 

P-Me3 – Mehlich 3 meetodil määratud fosfor 

P-H3A4 – H3A-4 meetodil määratud fosfor 

P-H3A4-Vis – mulla fosfori sisaldus ekstraheeritud H3A-4 meetodiga ja analüüsitud 

molekulaarspektromeetriga 

P-H3A4-MP-AES – mulla fosfori sisaldus ekstraheeritud H3A-4 meetodiga ja analüüsitud 

mikrolaine indutseeritud plasma aatom emissioonspektromeetriga 

ppm –  on sisalduse mõõtühik, mis väljendab sisaldust miljondikes tervikust. Laialdaselt 

kasutuses keskonnaalastes töödes. Kasutatakse nii tahkete, vedelate kui ka gaasiliste segude 

kontsentratsiooni väljendamiseks. (Inglise keeles - parts per million) ppm = mg mg-1 = mg g-1 

Aλ- valguse neelduvus lahuses lainepikkusel λ 
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ελ – molaarne neeldumistegur ehk ekstinktsiooni koefitsent, igale ainele ja lainepikkusele 

omane koefitsent, m2 mol-1 

ICP-OES – induktiivsidestatud plasma optilise emissiooni spektromeeter 

FIA- flow injection analysis – voogsisestusanalüüsi meetodit kasutav läbivooluküvetiga 

spektromeeter 

SIA – sequential injection analysis  - järjestiksisetusanalüüsi meetodit kasutav 

läbivooluküvetiga spektromeeter 

SFA – segmented flow analysis – segmenteeritud vooganalüüsi meetodit kasutav 

läbivooluküvetiga spektromeeter 

Porg- orgaanilised fosfori ühendid, mis on taimedele piiratud omastatavusega 

P-PO4-Sp- spektromeetriliselt määratud taimedele omastatavad fosfori ühendid 

P-PO4-IC- ioonkromatograafiliselt määratud taimedele omastatavad fosfori ühendid 
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SISSEJUHATUS 

 

Fosfor (P) on võtme tähtsusega element taimede kasvuks ja arenguks. Fosfor on taimedele 

mullast omastatav toiteelement ning seetõttu on viimase sajandi jooksul tema sisalduse 

määramine mullast olnud arvukate uurimistööde teemaks. Ühelt poolt elusorganismide 

ainevahetuslik P olulisus ja teiselt poolt fosforiidi varude piiratus, muudavad selle elemendi 

mitmekülgse uurimise esmatähtsaks põllumajanduslikust vaatenurgast. Globaalne P tarbimine 

on kasvanud aastatel 1961-2013 viie kordseks (31 mln tonnini) (Chen, Graedel, 2016). Väetise 

tootmismahu kasvu ja P poolt tekitavate keskkonna probleemide tõttu on hakatud järjest enam 

kasutust optimeerima ning muldade omastatava fosfori sisaldust hindama. 

Primaarsed P mineraalid nagu apatiit, on mullas püsivad ja vabanemine taimedele 

omastatavasse vormi on üldjuhul väga aeglane protsess, mis ei taga põllukultuuride kasvuks 

vajaminevat kogust. Taimed omastavad P-d mullalahusest juurte kaudu aborptsiooni teel 

enamasti ortofosfaatidena, kas H2PO4
- - (happelistes muldades) või HPO4

2- -na (aluselistes 

muldades) (Blume et al., 2020). P eraldamismetoodikad on välja töötatud lähtuvalt taimede 

toitumuslikke iseärasusi silmas pidades ja põhinevad ekstraheerimislahustel, mis lahustavad 

osa mulla tahke faasi P-st (Sibbesen, 1983). 

Erinevates riikides on kasutusel erinevad metoodikad mulla liikuva P hindamiseks. Ühte 

universaalset metoodikat ei eksisteeri ja ainuüksi Euroopas on neid kasutusel üle 12, mis 

erinevad ekstraheerimislahuse kemikaalide, pH ja loksutusaegade poolest. Metoodika valik 

tuleb teha lähtuvalt sellest, millises vormis P mullas esineb. Mehlich 3 ekstraktsioonilahus, mis 

on mõeldud erinevate elementide määramiseks, on hetkel kasutusel ka Eestis akrediteeritud 

Põllumajandusuuringute Keskuse laboris. Mehlich 3 on happeline ekstraheerimislahus ja leitud 

ebasobivaks muldadel, mille pH on üle 7 ja mis on kõrge karbonaatide sisaldusega (Zbiral, 

2000). Varem Eestis kasutusel olnud AL (ammooniumlaktaat) metoodika, mida kasutatakse 

erinevate mullatüüpide puhul, ülehindab liikuva P sisaldust lubjarikastes muldades (Otabbong 

et al., 2009). Samuti on Mehlich 3 ekstraheerimislahus agressiivne ja hindab üle P sisaldust 

kuna eraldab ka P. 
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H3A meetod töötati välja eesmärgiga jäljendada taime juurelähedast keskkonda, kasutades 

taime juurte poolt mulda eritatavate hapete lahust. Selle meetodi puhul toimub orgaanilise 

toitainete eraldamine ümbritseva mulla pH juures, lisaks toimub samaaegne teiste 

toiteelementide ekstraheerimine. Varasemate uurimustöödega on välja selgitatud, et peamised 

taimede poolt mulda eritatavad orgaanilised happed on näiteks õun-, sidrun- ja oblikhape. Neid 

happeid kasutatakse H3A meetodis, kuna neil on madal puhverdusvõime, siis mulla pH määrab 

ekstraheerimis keskkonna pH ning ekstraktsioon toimub juurte keskkonnale iseloomulikul pH 

väärtusel. H3A analüüsi meetodit on aastatega modifitseeritud, mistõttu on olemas H3A-2, 

H3A-3 ja H3A-4 versioonid. Antud uurimustöös kasutatakse H3A-4 varianti. Erinevus teistest 

esineb sellest, et koostisest on välja jäetud liitium tsitraat ning varasemalt eemaldatud EDTA 

(etüleendiamiintetraatsetaat) ning DTPA (peteenhape). H3A-4 meetodi ekstraheeriv lahus 

koosneb sidrun-, oblik- ja õunhappest. (Haney et al., 2017) 

Käesoleva töö eesmärgiks on katsetada H3A-4 meetodit Eesti muldades taimedele omastatava 

taimetoiteelementide sisalduse määramiseks. Magistritöö on fokuseeritud järgmistele 

püstitatud eesmärkidele:  

o Uurida H3A-4 meetodit Eesti muldades taimedele omastatava taimetoiteelementide 

sisalduse määramiseks. 

o Selgitada, kuidas mõjutavad erinevad mulla parameetrid korrelatsiooni erinevate seni 

kasutusel olevate määramismeetodite vahel. 

o Leida, kui suur osa ekstraheerinud fosforist on fosfaatses vormis. 

o Kontrollida, kas erinevatel analüüsimeetoditel määratud fosfaatse fosfori tulemused 

langevad kokku. 

o Uurida seost mulla orgaanilise aine sisalduse ja orgaanilise P fraktsiooni vahel. 

Käesoleva magistritöö valmimise eest avaldan tänu juhendajatele Tõnu Tõnutarele ning Tiina 

Köstrile põhjaliku juhendamise eest. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Fosfori olulisus maailmas 

 

Fosfor on nii loomsete kui ka taimsete valkude asendamatu ehituskivi ning seeläbi vastutav 

globaalse toiduga varustatuse eest. Elusorganismide energiaga varustatus sõltub otseselt 

fosforiga varustatusest (Smil, 2000; Ruttenberg, 2009). Loomad ja inimesed eritavad peaaegu 

100 protsenti fosforist, mida nad toiduga tarbivad. Varem tagati loodusliku tsükli osana 

sõnnikus ja jäätmetes olev fosfor mulda, et aidata kaasa põllukultuuride kasvamisele. 

Tänapäeval liigub enamik fosforit mulda kaubandusliku väetisena. Kuna põllumajanduslik 

toodang kogu maailmas liigub töötlemiseks ja tarbimiseks kasvukohtadest eemale siis on 

katkestatud looduslik tsükkel, mis taimede ja jäätmete lagunemise kaudu fosfori mulda 

tagastaks. See on üheks põhjuseks, miks tuleb paljudes piirkondades väetist pidevalt mulda 

juurde anda vältimaks mulla vaesumist ja saagipotentsiaali säilimist (Govariker, 2009). 

Ühelt poolt elusorganismide ainevahetuslik P olulisus ja teiselt poolt fosforväetiste tooraine 

varude piiratus, muudavad selle elemendi mitmekülgse uurimise esmatähtsaks 

põllumajanduslikust vaatenurgast. Globaalne P tarbimine on 1961. aastast 2013. aastani 

kasvanud viie kordseks (31 mln tonnini), sealhulgas on mitte toidulisel otstarbel kasutatava P 

osatähtsus samuti kasvanud (Chen, Graedel, 2016). Kaevandatud ja toidutootmisega seotud 

lõpptarbimisse jõudva P tootmisega seotud kaod moodustavad tänapäeval umbes 22%, kuigi 

suurim kadude põhjus on muutunud põllumajanduslikust leostumisest (Chen, Graedel, 2016). 

Varude lõppemist on hinnatud vahemikus 50-400 aasta jooksul (Fixen, 2009; Smith et al., 2009; 

EFMA, 2000). Teisest küljest jätkub ka pidevalt P tarbimise tõus, kuna kasvava elanikkonna ja 

tarbimisharjumuste muutustega tõuseb vajadus toidu tootmise järele sh väetiste ja loomatoidu 

lisandite järele, samuti kasvab biokütuste tootmine, mis nõuab P väetiste kasutamist. 

Vastukaaluks tõusevad kaevandamise ja väetiste tootmisega seotud kulud ning teadlikkus üle- 

väetamisest ja eutrofeerumisest, mis võivad vähendada nõudlust ja pidurdada ressursside 

lõppemise kiirust (Cordell et al., 2009; Cordell and White 2011). P varude ammendumise 
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hindamisel on Cordell et al. (2009) kasutusele võtnud termini „fosforiidi piik“, mis näitab 

ajahetke, mil saavutatakse kaevandamise maksimum, kust edasi kaevandatav fosforiit on 

vähem kvaliteetne, raskemini ligipääsetav ja seetõttu majanduslikult ebaefektiivne. Siiski on 

piigi järgne nõudlus endiselt tõusutrendis. Viimati mainitud autorid hindavad fosforiidi piiki 

aastaks 2033, millest edasi toimub aina suurenev nõudluse- pakkumise lõhe. 

Fosforiidi kättesaadavust ja hinda maailmaturul mõjutab maagi asukoht. 90% maakera 

fosforiidi reservidest on kontrollitud viie riigi poolt (Maroko, mis kontrollib ka Lääne-Sahara 

varusid, Hiina, Venemaa, USA) (Cordell et al., 2009) ja sellest ainuüksi Maroko omab 85%. 

Ehkki fosfori varud ei ammendu lühiajaliselt võib nende kättesaadavust mõjutada hinna tõus. 

Viimase põhjused lisaks nafta hinna tõusule võivad kaasneda geopoliitilise olukorra muutusega, 

misläbi tõuseb ka toidu hind (Cordell ja White, 2011). Hiina, kes on hetkel suurim fosfori tootja 

(37,5% maailma kogutoodangust), on lõpetanud strateegilistel põhjustel ekspordi, nagu ka USA 

(Sattari et al., 2014). Euroopa Liit on sellistele muutustele haavatav, kuna enamus fosfori 

väetistest imporditakse väljast (De Ridder et al., 2012). Eesti fosforiidivarusid hinnatakse 

Euroopa suurimateks, 2,94 mln t (Roosalu, 2015) ning varude väärtus on kõrge lisaks settinud 

fosfaatsele ainele ka maagis sisalduvatele haruldastele muldmetallidele ja maapõues fosforiiti 

katvale diktüoneemakildale (Soesoo, 2015). 

Keskkonnakoormuse vähendamise ja fosfori ringe sulgemisest ajendatult on välja toodud 5R 

strateegia, mida kirjeldas Withers et al. (2015). See on suunatud fosfori kasutamise 

optimeerimisele, kus on viis aspekti: i) kasutatava fosfori sisendi ümber vaatamine, ii) fosfori 

kadude vähendamine veekogudesse ja põhjavette, iii) bioloogilistest ressurssidest fosfori 

taaskasutus, iv) jäätmete fosfori ära kasutamine ja v) vajadusel toitumistavade ümber 

hindamine. 
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1.2. Fosfori sisaldus muldades, selle dünaamika ja omastamine 

taimede poolt 

 

Fosfori algallikaks mullas on mineraalid. Mullas esinevad fosfaadid neljal erineval kujul: i) 

lahustunult mullavees (H2PO4¯, HPO4
2-), ii) seotud sekundaarsete mineraalide koostises (Ca-, 

Al- ja Fe-fosfaatidena), iii) primaarsete fosfori mineraalide koostises (nt apatiit) ja iv) mulla 

orgaanilise aine ning elusorganismide koostises. Fosfori ringe muldades on oluliselt mõjutatud 

orgaanilise ja mineraalse faasi omavahelisest suhtest, mulla bioloogilisest aktiivsusest ja 

keskkonna faktoritest. Inimese sekkumiseta vabaneb fosforit mulda peamiselt mineraalide 

murenemisel. Keskmine fosfori sisaldus muldades varieerub 200 mg kg-1 (vanemates, väga 

murenenud muldades) kuni 800 mg kg-1 (nooremates muldades) (Zehetner et al., 2008). Sellest 

orgaanilisel kujul on vahemikus 30-65% (Harrison, 1987; Condron ja Tiessen, 2005). 

Enamus taimi sisaldab keskmiselt 0,1-0,4% P-d, kuid see väike kogus soodustab taimede juurte 

kasvu ning kiirendab saagi valmimist. Laiemas kontekstis on fosfor oluline element osaledes 

erinevates metaboolsetes protsessides sh energia salvestamisel adenosiin trifosfaadina (ATP), 

lisaks fosfolipiidide, proteiinide ja ensüümide jaoks (Govariker, 2009). Erinevalt süsinikust (C) 

ja lämmastikust (N) mida taim saab juurde ka atmosfääri kaudu, on primaarseks fosfori allikaks 

apatiit-mineraali esinemine (Bowman et al., 1998). Mullas olev kõrge kogu fosfori sisaldus aga 

ei tähenda, et see on taimedele lihtsasti kättesaadav. Ligikaudu 30% maailma muldadest on 

kõrge fosfori sidumis võimega (Gamuyao et al., 2012). Mullas on aga ka sekundaarsed fosfori 

mineraalid nagu kaltsium- (Ca), alumiinium- (Al) ning raua- (Fe) fosfaadid, mis on mullas 

kergemini lahustuvad, kuid lahustuvus sõltub mulla pH-st ja mineraali osakeste suurusest 

(Pierzynski et al., 2005; Oelkers and Valsami-Jones, 2008). Happelises mullakeskkonnas 

esinevad P sisaldavad fosfaat ioonid Al- ja Fe-ühendite ning neutraalsele lähedase reaktsiooni 

juures Ca-ühenditena (Liu et al., 2008). Adsorbeerunud P vabanemine Al- ja Fe- ühenditelt 

kasvab pH tõustes ja sadenenud P vabanemine Ca-ühenditelt langeb neutraalsest kõrgema 

mullareaktsiooni juures kuni pH 8-ni. Fosfaatioonid mullavees võivad nii sadeneda kui ka 

adsorbeeruda muutudes seeläbi taimedele mitte omastatavaks (joonis 1). 
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Joonis 1. Fosfori dünaamika muld/risosfääri-taim süsteemis (Shen et al., 2011) 

Sadenemine on keemiline fosfaatide sidumine mittelahustuvate soolade koostisse. Sadenemine 

mullas sõltub katioonide (Ca, Al, Fe) olemasolust ja mulla pH-st ning on olemuselt püsivam 

muutus kui P adsorptsioon, kuna muutuvad P keemilised omadused ja kõrvaldatakse 

mullalahusest (Hyland et al., 2005). Adsorptsiooni käigus seotakse taimedele omastatav P 

mulla osakestele ja seeläbi muutub P taimedele omastamatuks. Adsorptsioon on pöörduv 

protsess ja toimub üldjuhul kiiresti, kuid P vabanemine (desorptsioon) oksiididelt on oluliselt 

aeglasem (Hyland et al., 2005). Adsorptsioon on suurem nendes muldades, milles on kõrge Al 

ja Fe sisaldus.  

Taimed omastavad fosforit juurte kaudu, kõige parem on taimede omastamisvõime mulla pH 

6-7 juures. Enamasti mullavees vabanev fosfor ei taga taimede arenguks piisavat kogust, 

mistõttu tuleb puuduv osa anda väetistega (McLaughlin et al., 1991).  
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Joonis 2. Mulla pH mõju fosfori (P) taimedele omastatavusele (Hyland, et al., 2005) 

Fosforiga väetamise eesmärgiks on tagada hea ja kvaliteetne saak. Väetamise aluseks on mulla 

analüüsid. Lisaks peab väetamisel arvestama ka prognoositava saagi suurust ning leostumisohtu 

(Kanger et al., 2014). Väetise kasutamise määra arvutatakse pinnase ja keskkonna loodusliku 

koosmõju, põllumajandustaimede toitainete vajaduse ja ohutu keskkonnamõju vahelise 

tasakaalu alusel (Vermeulen et al., 1998). 

Vees ja soolade ning hapete ja nende segude lahjades vesilahustes võivad lahustuda mitmed 

erinevad mullas sisalduvad P vormid. Valdav osa mulla lahuses esinev P vorm on fosfaatioon, 

mis sõltuvalt keskkonna tingimustest on seotud ühe või kahe vesiniku aatomiga. Fosfaatioone, 

nii vesinikuga seotuid kui ka vaba fosfaatioon on taimedele omastatavad (Glaser ja Lehr, 2019). 

Lisaks fosfaatioonile sisaldab muld ka meta fosfaatioone, PO4
3-. Metafosfaate kasutatakse 

mitmete taimekaitsevahendite ja ka väetiste koostises. Paljudes riikides on metafosfaadi 

kasutamine väetisena keelatud. Teaduslikud uuringud on näidanud, et taime juured on 

võimelised neelama mulla lahuses sisalduvaid metafosfaatioone ning need võivad liikuda 

taimemahlaga kõikides taimeosades. Samas aga ei suuda taim neid muuta fosfaatioonideks ning 

seetõttu ei saa need ioonid osaleda taimele eluliselt vajalikus P tsüklis ning taim elab fosfori 

defitsiidi tingimustes.  

Sõltuvalt pedo-ökoloogilistest tingimustest esineb mullas erinevat tüüpi fosforit sisaldavaid 

ühendeid. Peamisteks neist on myo-inositool fosfaat, fosfolipiidid, nukleiinhapped (Mackay et 

al., 2017, McIntyre et al., 2020). Enimlevinud neist on myo-inositool fosfaat, mille koostises 

võib olla kuni 50% kogu mullas olevast orgaanilisest fosforist (Turner et al., 2006).   Orgaanilisi 

P sisalduvaid ühendeid peeti pikka aega taimedel mitteomastatavaiks. Viimased uuringud on 

aga näidanud, et taimed suudavad siiski omastada teatud tüüpi orgaanilisi P sisaldavaid 

ühendeid. Mitmed uuringud erinevate taimedega, ((mais (Zea mays), lupiinid (Lupinus spp.), 
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karjamaa raihein (Lolium perenne L.) ja tomat (Solanum lycopesicum L.)) on näidanud myo-

inositool fosfaadi omastamist mullast ja kasutamist taime P allikana (Findenegg ja Nelemans, 

1993, Adams ja Pate, 1992, Martin et al., 2004, Santoro et al., 2022).    

Mulla lahuses ja ekstraktides võib esineda fosfor ka erinevate polüfosfaatidena. Polüfosfaadid 

on lineaarse ahelaga molekulid, mis sisaldavad kahte või rohkemat PO4
3- tetraeedrit, mis on 

omavahel seotud kondensatsiooni käigus molekulist vee molekuli eemaldamise või puudumise 

tõttu (joonis 3). Mullas sisalduv polüfosfaat on pärit kas lisatud väetustest või tekkinud 

mikrobioloogiliste protsesside käigus (Lowell, 1984). Looduslikku päritolu polüfosfaatset 

fosforit on rohkem niisketes muldades.  

 

Joonis 3. Püro-, tripolü- ja pikema ahelaga polüfosfaatide moodustumine ortofosfaadi 

kondensatsiooni tulemusel ning lagunemine hüdrolüüsi tulemusel (Ghosh ja Sarkar, 2000 järgi) 

Samuti võivad polüfosfaate sisaldada erinevad fosforväetised. Polüfosfaat on vedela 

ammoonium polüfosfaat väetise peamine kondenseeritud P vorm (McBeath jt, 2006). 

Polüfosfaatne fosfor kuulub määramisel molübdaatmeetodil nn mittereaktiivse fosfori hulka. 

Polüfosfaadi omastatavuse kohta taimede poolt on teaduskirjanduses vastukäivaid andmeid. 

Sutton ja Larsen (1964) on leidnud, et taimed omastavad ortofosfaati ning pürofosfaat peab 

läbima eelnevalt hüdrolüüsi. Gilliam (1970) on hüdropoonika katsete tulemusel väitnud, et orto- 

ja polüfosfaadid on mõnede kultuuride jaoks võrdselt efektiivsed P allikad. Valdavalt siiski 

lähtutakse seisukohast, et pürofosfaadi koostises olev fosfor ei ole otseselt taimedele omastatav, 
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kuid mullas toimuva hüdrolüüsi tulemusel muutub ta taimedele omastatavaks fosfaadiks ning 

seetõttu võib teda lugeda kui  taimedele omastatava fosfori reserviks. Pürofosfaadi hüdrolüüs 

steriilses keskkonnas toimub väga aeglaselt. Tegurid, mis mõjutavad pürofosfaadi hüdrolüüsi 

kiirust mullas on temperatuur, pH, ensüümid (näiteks pürofosfataas), kompleksi moodustavad 

katioonid, fosfaadi kontsentratsioon ja lahuse iooniline koostis, savi ja orgaanilise aine sisaldus 

(Gilliam ja Sample, 1968). Polüfosfaadi hüdrolüüsi kiirus kasvab CO2 emissiooni ja pH 

kasvades (Sutton ja Larsen, 1964 ning Gilliam ja Sample, 1968) 

 

 

1.3. Taimede poolt omastatava fosfori määramine mullast 

 

Mulla taimedele omastatava fosfori sisaldus ja selle adekvaatne hindamine ei ole eesmärk 

iseenesest, vaid selleks, et koostada väetistarbegradatsioon, mille alusel rakendada 

keskkonnasäästlikku fosforiga väetamist. Väetamist lähtuvalt mulla fosfori sisaldusest hakati 

soovitama 1950-1960 aastatel (Voss, 1998). Selles ajast alates on laboratoorsed 

määramismetoodikad oluliselt täienenud ja muutunud täpsemaks (Cordell et al., 2009). Enne 

uute määramismeetodite kasutusele võttu teostatakse alati eelnevalt katseid. Peale väetustarbe 

kasutatakse tehtud analüüside tulemusi ka teadustöödeks, et selgitada elementide leostumist või 

muid kaasnevaid aspekte (Breeuwsman et al., 1995; Pautler ja Sims, 2000). 

Klassikaliselt kasutatakse mulla taimedele omastatava fosfori määramiseks ekstraheerimist 

kuivast mullaproovist ekstraheeriva lahusega kindla aja vältel. Seejärel teostatakse filtraadist 

fosfori määramine. Fosfori sisalduse määramiseks lahuses kasutatakse erinevaid 

instrumentaalseid meetodeid. Laiemalt levinud meetoditeks on induktiivsidestatud- plasma 

spektroskoopiat (ICP). Viimasel ajal on hakatud kasutama ka mikroplasma aatomemissioon 

spektroskoopiat (MP-AES). Laialt on kasutusel ka Vis spektromeetria, mis baseerub fosfaadi 

ja molübdaadi vahelise sinise kompleksühenduse moodustumisel. Fosfori 

ekstraheerimismetoodika peab vastama järgmistele tingimustele: i) tagama määratud liikuva 

fosfori korreleeruvuse taimede poolt omastatava fosforiga; ii) olema piisava täpsusega ja 

teostatav mõistliku ajakuluga; iii) lahustama võrdelise osa taimele omastatavat fosforit 

mullalahusest (Kamprath ja Watson, 1980). 
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Määramismetoodikad on välja töötatud lähtuvalt taimede toitumuslikke iseärasusi silmas 

pidades sõltuvalt: i) fosfori kontsentratsioonist mullavees, ii) ajast, iii) HCO3
- ja H+ 

kontsentratsioonide muutumiskiirusest, iv) orgaaniliste anioonide kontsentratsiooni 

muutumiskiirusest ja v) fosfaate sadestavate katioonide muutmiskiirusest) ja põhinevad 

ekstraheerimislahustel, mis lahustavad osa mulla tahke faasi fosforist (Sibbesen, 1983). 

Erinevates riikides on kasutusel erinevad määramismetoodikad mulla liikuva fosfori 

hindamiseks. Ühte universaalset ja enim kasutatavat mulla analüüsi metoodikat ei eksisteeri. 

Euroopas on kasutusel 12 erinevat fosfori analüüsi metoodikat (tabel 1). Erinevad need 

omavahel ekstraheerimislahuse pH ja koostise ning loksutusaja poolest. Erinevate 

määramismetoodikate kasutamine teeb võimatuks mullaanalüüsi tulemuste arvulist võrdlemist. 

Antud magistritöös võrreldakse omavahel Mehlich 3, AL ning H3A-4 meetodit. 

Tabel 1. Erinevad liikuva fosfori ekstraktsioonilahuste metoodikad ning rakendamine riigiti 

Ekstra-

heerimis 

lahus 

Reagendid pH 

Mulla/ 

lahuse 

suhe 

Loksutus-

aeg, 

intensiivsus 

Mõõtmise 

meetod 
Riigid Allikas 

Topelt laktaat 

(DL) 

0,02 M Ca 

(C3H5O3) 

0,02M HCl 

 

3,6  90 min  
Läti, 

Poola 

Riehm, 

1942 

Bray I 
0,025 HCl 

0,03 NH4F 
-  5 min  

Itaalia, 

USA 

Bray ja 

Kurtz, 

1945 

Olsen 0,5 M NaHCO3 8,5  30 min  Taani 
Olsen et 

al., 1954 

Happeline 

ammoonium 

atsetaat 

(AAAc) 

0,2 M EDTA 

0,5 M CH3COOH 

0,5 M NH4CH3CO2 

4,65    Soome 

Vuorinen 

ja 

Mäkitie, 

1955 

Ammoonium 

laktaat (AL) 

0,1 M NH4C3H5O3,  

0,4 M CH3COOH 
3,75  1:20 

4h, 100 

võnget min-

1 

MP-AES 

Leedu, 

Rootsi, 

Norra 

Egner, 

1960 

Kaltsium 

atsetaat laktaat 

(CAL) 

0,3 M CH3COOH 

0,05 M (C6H10O3) 

0,05 M Ca 

(CH3COO)2 

4,1  120 min  
Saksamaa, 

Austria 

Schüller, 

1969 
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Vesi Destilleeritud H2O 7,0  60 min  - 

Van Der 

Paauw et 

al., 1970 

Mehlich 3 

(Me3) 

0,2 M CH3COOH, 

0,25 M NH4NO3, 

0,015 M NH4F,  

0,013 M HNO3, 

0,001 EDTA 

2,5  1:10 

10 min, 200 

võnget min-

1 

MP-AES 

Eesti, 

Tsehhi, 

enamus 

USA-st ja 

Kanada 

Mehlich, 

1984 

H3A-4 

0,0024 M C6H8O7, 

0,004 M C4H6O5, 

0,004 M C2H2O4 

3,75  1:4 

10 min, 120 

võnget min-

1 

UV-Vis 

MP-AES 

 
Haney, 

2006 

Enamasti sisaldavad ekstraheerimislahused erinevates kontsentratsioonides ja vahekordades 

tugevaid või nõrku happeid, millele võib olla lisatud komplekse moodustavaid aineid, mis on 

vajalikud määratavate elementide lahustumise soodustamiseks. Kasutatakse ka aluselisi 

ekstraheerimis lahuseid. Kuigi kõigil meetoditel on ühine eesmärk, erinevad tulemused 

omavahel oluliselt. Selle põhjustab ekstraheerimislahuste koostisest tulenev erinev 

ekstraheerimisvõime (Maguire et al., 2005). 

Mehlich 3 ekstraktsioonilahus (tabel 1), mis on mõeldud erinevate elementide määramiseks 

samast ekstraktsioonilahusest on hetkel kasutusel ka Eestis akrediteeritud 

Põllumajandusuuringute keskuse laboris. Mehlich 3 eraldab fosfaadid äädikhappe (CH3COOH) 

lahuse abil soodustades Ca-fosfaatide lahustumist lisaks ligandi vahetusreaktsioonile 

ammoonium fluoriidiga (NH4F), misläbi vabanevad fosfaadid ja moodustub uus kompleks 

fluoriidiga (Sims, 2000). Happelised ekstraktsioonilahused (sh Mehlich 3) on leitud 

ebasobivaks muldadel, mille pH on üle 7 ja mis on kõrge karbonaatide sisaldusega (Zbirak, 

2000). Mehlich 3 ekstraktsiooni eelis on selle universaalsus ehk võimalus samast 

ekstraktsioonilahusest määrata ka teisi elemente nagu makroelemendid Ca, Mg, K, Na ja 

mikroelemendid Cu, Zn, Fe, Mn. 

Varem Eestis kasutusel olnud AL (ammooniumlaktaat) meetodi (tabel 1) käitub 

ammooniumlaktaat katioonina ekstraheerivas lahuses, võimaldades Ca kindlaks määramist. 

Laktaat on väga tugevate lahustavate ja kompleksi moodustavate omadustega kemikaal 

võrreldes Ca, Al ja Fe-ga, sidudes need katioonid kelaatsesse kompleksi. Lisaks toimib laktaat 

desorbeerivalt Fe- ja Al oksiididele fosforile (Vanderdeelen, 1994). AL meetodi puhul 

äädikhappe lisamisega lahusele alandatakse pH-d, mis peaks muutma analüüsimise 

võimalikuks ka 20%-lise CaCO3 sisalduse juures (Riehm, 1958). Suur laktaadi sisaldus ja 
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äädikhape tagavad kelateeruvate anioonide suhteliselt suure kontsentratsiooni, mis muudab 

fosfori lahustuvuse vähem sõltuvaks mulla pH-st (Egner et al., 1960). 

CAL metoodikat esimesena kirjeldanud Schüller (1969) väidab, et see meetod ekstraheerib 

asendusneeldunud fosfaadid ja kergesti lahustuvad Ca-fosfaadid väetistest, kuid ei arvesta 

mineraalsest apatiidist pärinevad fosfaate. Samas ei sobi see meetod kõige paremini, kui mulla 

pH on alla 6, kuna happelises mullas võivad apatiidist tulenevad fosfaadid olla absorbeerunud 

Al- ja Fe-fosfaatidena. 

Olseni määramismetoodika on sobilik neutraalsetest ja aluselistest muldadest fosfori 

määramiseks, kuna sadestab kaltsiumi CaCO3- na. Langenud Ca sisaldus lahuses soodustab Ca-

fosfaatide lahustumist. Ekstraktsioonilahus eemaldab ka lahustunud ja absorbeerunud fosfori 

kaltsiumkarbonaatide- ja Fe oksiidide pinnalt. Erinevalt Olsenist sobib Bray 1 neutraalsetel ja 

happelistel muldadel fosfori määramiseks, kuid alahindab fosforit kaltsiumirikastes muldades. 

Metoodikate arenedes on kasutusele võetud uusi ning täiustatud, kuid sellel on ka oma 

negatiivne pool, kuna katkeb järjepidevus ning erinevate metoodikate võrreldamatusest tulenev 

prognooside ja mudelite koostamine muutub keerukamaks. Uued universaalsed metoodikad 

mitme elemendi määramiseks samast ekstraktsioonilahusest on põhjendatud peamiselt kulude 

kokkuhoiuga. Samas on universaalsed määramismetoodikad ja piiratud sobivusega erinevate 

muldade puhul. Seega on USA-s olnud kasutusel paralleelselt mitu fosfori määramismetoodikat 

(Olsen ja Bray 1) tulenevalt mullaproovi pH-st (Mallarino, 1995). Näiteks Hollandis 

kasutatakse paralleelselt AL metoodikat rohumaadel, vesilahusest fosfori määramist 

põllumaadel ja aianduses ning AL ja CaCl2 kombinatsiooni maisi kasvatamisel (Reijnevelt et 

al., 2014). Arvestades fosforiga seotud keskkonnakoormust ja toiduainete tarbimise kasvu on 

eelnevalt mainitud autor välja toonud vajaduse fosfori määramismetoodikate 

standardiseerimiseks, mis tagaks mullaviljakuse hindamise ja võrdlemise eri piirkondade vahel 

ning üheselt mõistetavuse nii teadlastele, poliitikutele kui ka talunikele. 
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1.4. Taimedele omastatava fosfori sisalduse määramiseks 

kasutatavad instrumentaalsed meetodid 

 

Liikuva ehk taimedele omastatava fosfori määramiseks valmistatud ekstraktist on võimalik 

kasutada erinevaid tehnilisi meetodeid. Laialt levinud laboratoorseteks meetoditeks on 

molekulaarspektroskoopiline ja aatomemissioonspektroskoopiline meetod. Vähem kasutatakse 

ioonkromatograafiat. Lisaks nendele on veel lihtsaid välitingimustes kasutatavad kolomeetrilisi 

meetodeid (testid mulla viljakuse ja keskkonna seisundi hindamiseks) ning teadusuuringutes 

kasutatavad erinevad spetsiifilised meetodid. Seoses digifotograafia laialdase kättesaadavuse 

ning kasutamise kiire levikuga on tekkinud ja arendamisel ka seda tehnoloogiat kasutavad 

lahendused. (Das et al., 2022, Golicz et al., 2020)  

Molekulaarspektroskoopias kasutatakse valdavalt fosfaatiooni reaktsioonil molübdaatiooniga 

happelises keskkonnas tekkiva fosfaat-molübdaatkompleksi sinise värvuse intensiivsuse 

mõõtmist. Tekkinud kompleksi hulk on proportsionaalne ekstraktis oleva fosfaatiooni 

sisaldusega ning seega ka lahuse värvuse intensiivsus ehk optiline tihedus (A) on otseses 

sõltuvuses fosfaadi sisaldusest. Lahusesse tekkinud sinise kompleksi elektromagnetkiirguse 

neeldumise maksimum on 880 nm juures ning seetõttu kasutatakse tänapäeval seda lainepikkust 

P sisalduse analüüsil. Varem on kasutatud P analüüsil väiksemaid lainepikkusi (~700-770 nm), 

mis olid tingitud spektromeetrite tehnilisest võimekusest. Seost lahuse optilise tiheduse ja seda 

põhjustava aine kontsentratsiooni vahel kirjeldab Bouguer‐Beer‐Lambert seadus (Mayerhöfer  

et al., 2020), mis avaldub võrrandina:  

Aλ = ελ x d x c,  

Kus:  

Aλ- valguse neelduvus lahuses lainepikkusel λ 

 d – lahusekihi paksus, cm 

c – värvust neelava aine kontsentratsioon lahuse, mol l-1 

ελ – molaarne neeldumistegur ehk ekstinktsiooni koefitsent, igale ainele ja 

lainepikkusele omane koefitsent, m2 mol-1 
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Molekulaarspektromeetrilise analüüsi jaoks kasutatakse erinevaid spektromeetrilisi analüüsi 

seadmeid. Enamasti on need klassikalised spektromeetrid, milledes kasutatakse kas tavalisi või 

läbivoolu küvette. Suuremate proovide hulkade kiiremaks analüüsiks kasutatakse massanalüüsi 

laborites erinevaid läbivooluspektromeetrilisi süsteeme, mida sõltuvalt tehnilisest lahendusest 

jaotatakse FIA, SIA ja SFA analüsaatoriteks. Teadusuuringute puhul ja olukordades, kus 

analüüsitava proovi hulk on piiratud, kasutatakse ka mikroplaadilugejaid (joonis 4)( Song et 

al., 2019). Kuna sinise värvusega molübdaatkompleksi moodustab ainult ortofosfaatioon (PO4
3-

), siis sellel meetodil saadud tulemus näitab otseselt ainult taimedele omastatava P sisaldust 

mullaekstraktis. (Hass et al., 2011) 

 

Joonis 4. Taimedele omastatava P sisalduse määramine mullast Olseni meetodil kasutades 

mikroplaadi lugejat. (Foto allikas: Song et. al., 2019) 

Eelmise sajandi viimasest kümnendist alates on järjest kasvanud 

aatomemissioonspektroskoopia kasutamine mulla liikuva P sisalduse määramiseks. Tänu 

elektroonika ja arvutustehnika arengule on nende seadmete hinnad suhteliselt langenud kuid 

võimekus samal ajal kasvanud. Aatomemissioon spektroskoopiline meetod põhineb aatomi 

ergastamisel kõrge temperatuuri toimel ning ergastatud aatomi poolt tagasi tavaolekusse 

minekul talle spetsiifilise kiirguse kiirgamisel. (Khan et al., 2022 ) 

Aatomemissioonspektromeetrites juhitakse lahuses olev proov kõrgtemperatuursesse 

plasmasse, kus toimub proovis olevate aatomite ergastus. Ergastatud olekust tavaolekusse 

tagasiminekul juhitakse aatomite poolt kiiratav kiirgus spektromeetrisse, millega 

registreeritakse uuritavale elemendile iseloomulik kiirgus. P emissioonspektri kõige 

intensiivsem joon on lainepikkusel 213 nm. Seda kasutatakse ka mullanalüüsidel. Sõltuvalt 
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plasma tekitamise tehnilisest lahendusest on tänapäeval kasutusel kahte tüüpi 

aatomemissioonspektromeetreid- ICP-OES ja MP-AES (joonis 5). (Toomsoo et.al., 2017, 

Balaram, 2020, Sikora et. al., 2005) 

 

Joonis 5. Mikrolaine aatomemissioonspektromeeter (MP-AES) Aglient 4200 MP-AES. (Foto: 

Agilent Technologies Inc, 2022) 

Kuna kiirguse intensiivsus on otseselt seotud plasmasse juhitavas lahuses olevast analüüsitavate 

aatomite hulgast, siis tuleb leida kindla kontsentratsiooniga lahuseid kasutades seos kiirguse 

intensiivsuse ja aine kontsentratsiooni vahel. Ehk leida kalibratsioonigraafiku võrrand, mis seob 

kiirguse intensiivsust ja kontsentratsiooni. (Khan et al., 2022) 

Meetodi puuduseks mulla liikuva P analüüsil on asjaolu, et kui mulla ekstraktis on taimedele 

mitte omastatavaid ühendeid (P sisaldavad orgaanilised ühendid, püro- ja kõrgemad 

polüfosfaadid, metafosfaadid), siis need kajastuvad analüüsitulemustes kui taimedele 

omastatav P. Seega teatud tingimustes võivad aatomemissioonmeetodil määratud tulemused 

näidata tegelikust kõrgemat sisaldust. (Ivanov et al., 2012, Sikora et al., 2005) 

Ioonkromatograafia on taimedele omastatava P sisalduse määramisel mullast suhteliselt 

tagasihoidlikult kasutatav meetod. Ioonkromatograafia on analüüsimeetod, mis võimaldab 

eraldada erinevat liiki ioone ja määrata nende sisaldust vedelates proovides (Weiβ, 1987). 

Meetod põhineb anioonide erineval liikumiskiirusel kromatograafilises kolonnis. Iga iooni 
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liikumiskiirus sõltub iooni omadustest (laengu suurusest ja iooni mõõtmetest), elueeriva lahuse 

koostisest ja voolu kiirusest (Waithaisong et al., 2015). Nende omaduste alusel on võimalik 

lahuses olev ioonide segu kromatograafilist kolonni kasutades jagada iooni liikide kaupa 

fraktsioonideks ning määrata igas fraktsioonis olev ioonide hulk. Kasutades puhtaid 

standardaineid leitakse igale ioonile omane kolonni läbimisaeg. Detekteerimine toimub 

ioonkromatograafias valdavalt elektrijuhtivusdetektoriga. Sellisel teel saadakse graafik ehk 

kromatogramm, mille ühel teljel on aeg ja teisel lahuse elektrijuhtivus (joonis 6). Saadud 

kromatograafiliste piikide pindalad on seoses analüüsitavas proovis olnud iooni sisaldusega. 

Leidmaks seost uuritava aine kontsentratsiooni ja piigi pindala vahel tehakse kalibratsioon 

kindla kontsentratsiooniga lahuseid kasutades. Meetodi puhul on plussiks, et samaaegselt on 

tehniliselt võimalik määrata ka teisi ekstraktis sisalduvaid anioone, näiteks nitraati, nitritit, 

kloriidi, sulfaati (Fernandez-Boy et.al., 1998). Miinuseks on aga ühe proovi analüüsiks kuluv 

aeg ning seadme suhteliselt kõrge ülalpidamiskulu võrreldes spektromeetriliste massanalüüsi 

meetoditega. Kuna meetod määrab ühendeid ioonide kaupa, siis tulemused kajastavad ainult 

taimedele omastatavas fosfaatses vormis oleva P sisaldust mulla ekstraktis.  
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Joonis 6. Mulla H3A-4 meetodil saadud ekstrakti anioonide ioonkromatograafilise analüüsi 

kromatogramm. Punasega on joonisel näidatud fosfaatiooni piik. 

Lisaks ülalkirjeldatud meetoditele kasutatakse mulla taimedele omastatava P sisalduse 

määramiseks veel erinevaid teste. Nende täpsus on väiksem, kuid võimaldab anda hinnangu 

mulla fosforiga varustatuse taseme kohta. Eeliseks on aga lihtne käsitlemine ning määramise 

läbi viimise võimalus välitingimustes, proovi võtmise koha peal. Nende eeliseks on ka odavus, 

mistõttu on need leidnud kasutamist paljudes arengumaades, kus puudub võimalus kasutada 

keskse agrokeemia labori teenuseid. Sellised meetodid kasutavad kas mulla ekstrakti värvuse 

võrdlemist peale reaktiivi lahuse lisamist värvilise paberskaalaga, spetsiaalse indikaatoriga 

immutatud paberi värvuse võrdlemist skaalaga peale sukeldamist mulla ekstrakti. Viimasel ajal 

on hakanud arenema ka erinevad digifotograafial põhinevad lahendused. Sellisel juhul 

kasutatakse nutitelefoni kaamerat tegemaks pilti värvunud mulla lahusest või spetsiaalsest 

indikaatorpaberist ning saadud digitaalse kujutise võrdlemist andmebaasis olevate 

kalibreerimisfotodega. (Smolka, et al., 2016, Campbell et.al., 2015, Tõnutare et.al., 2019) 
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1.5. H3A meetod ja selle areng 

 

H3A meetodi puhul pannakse rõhk juurte eritistele. H3A eesmärk on jäljendada 

juurekeskkonda, et saavutada ekstraheerimisel taimega sarnane keskkond (Haney et al., 2006). 

Mulla pH ning taime juurte toimimine on väga tugevalt seotud, ning H3A meetodi kasutus 

eesmärk on jäljendada antud keskkonda ilma seda mõjutamata. Kui taimedel tekib 

fosforipuudus, siis on neil võime eritada erinevaid orgaanilisi- kui ka anorgaanilisi ühendeid, 

et suurendada fosfori kättesaadavust mulla lahusest (Rengel, 2012). Antud 

ekstraheerimislahuse loomisel olid kindlad põhjused: i) see peaks sisaldama samu ühendeid kui 

tavalised juure eritised; ii) peab olema võimeline mullast toitaineid ekstraheerima sõltumata 

mulla pH-st; iii) seda peab saama kasutada nii koloromeetriliste kui ka ICP meetoditega 

toitainete kontsentratsiooni määramisel; iv) tulemused peaks korreleeruma praegu kasutusel 

olevate meetoditega (Haney et al., 2006). Mulla ekstraheerimismeetod H3A võimaldab peale 

fosfori määramise ka kaltsiumi (Ca), kaaliumi (K), ammooniumi (NH4-N) ning nitraadi (NO3-

N) sisalduse määramist (Haney et al., 2017). 

H3A meetodile on teostatud edasi arendused, kus suunaks on rohkem taimede juure lähedase 

keskkonna loomine. Näiteks kolm taimeliiki: mais, nisu ja sorgo eritavad õun-, sidrun- ja 

oblikhapet. Neid happeid antud meetodis ka kasutatakse. Kuna neil on madal puhverdusvõime, 

siis see annab võimaluse mulla pH-l domineerida ekstrakti lahuse pH üle mullas. Mulla juure 

keskkonna jäljendamine on kasulik selleks, et tänu juure eritistele suudavad taimed paremini 

hakkama saada P, Fe, Zn ning Mn vaeses keskkonnas. See tähendab, et valmistatud 

ekstraheerimislahusel on taimega sarnane võime ekstraheerida toitaineid mullast. (Haney et al., 

2010) 

Meetodi arenedes on lahuse koostisest eemaldatud erinevaid ühendeid, eesmärgiga ekstrakti 

lahust looduslike protsessidega sarnaseks muuta ja analüüsi kergendada (Haney et al., 2010). 

H3A-4 versioonist viimase täiendusena eemaldati liitiumtsitraat, kuna tegemist ei ole siiski 

orgaanilise komponendiga (Haney et al., 2017). Liitiumtsitraadiga puhverdatud orgaanilised 

happed H3A meetodis stabiliseerisid ekstrakti pH ning ekstraheeritava fosfori kogus mullas 
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tõusis. Kuid selline protsess siiski päriselt mullas ei toimu. Taimed kontrollivad sellist olukorda 

muutes orgaaniliste hapete tugevust ning tüüpi, mida nad parasjagu mulda eritavad, et erinevaid 

toitaine vaeguseid vähendada. Haney et al. (2017) usub, et liitiumtsitraadi eemaldamine 

lahusest parandab ekstraheerimis meetodi tulemusi andes suurema võimaluse loomulikel 

protsessidel analüüsi juhtida. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Mullaproovid ja ekstraheerimismeetodid 

 

Uurimustöös analüüsiti 15 mullaproovi, mis olid kogutud erinevatelt Eestimaa põldudelt. 

Proovid kuivatati toatemperatuuril ja sõeluti läbi 2 mm avadega sõela ning seejärel kaaluti 4 g 

mulda plastnõudesse ja lisati ekstraheerimislahus. Proovides määrati mulla lõimis, orgaaniline 

süsinik, pHKCl ja taimedele omastatav liikuv fosfor Me3, AL ja H3A-4 meetoditega (tabel 2). 

Kõik mõõtmised teostati kolmes korduses. H3A-4 ekstraktis määrati fosfori sisaldus lisaks veel 

ka UV-Vis molekulaarspektromeetriga ja ioonkromatograafiga. Saadud tulemusi võrreldi 

omavahel ja teostati statistilised võrdlused. Kõik analüüsid teostatid Eesti Maaülikooli 

mullateaduse õppetooli laboris. 

Tabel 2. Taimedele omastatava fosfori määramismeetodite iseloomustus 

Ekstraheerimis 

lahus 
Reagendid pH 

Mulla/ 

lahuse 

suhe 

Loksutusaeg, 

intensiivsus 

Mõõtmise 

meetod 
Allikas 

Ammoonium 

laktaat (AL) 

0,1 M 

NH4C3H5O3, 0,4 

M CH3COOH 

3,75  1:20 4h, 100 min MP-AES 
Egner 

1954 

Kaltsium 

atsetaat laktaat 

(Me3) 

0,2 M CH3COOH, 

0,25 M NH4NO3, 

0,015 M NH4F,  

0,013 M HNO3, 

0,001 EDTA 

2,5  1:10 
10 min, 200 

min 
MP-AES 

Mehlich 

1984 

H3A-4 

0,0024 M C6H8O7, 

0,004 M C4H6O5, 

0,004 M C2H2O4 

3,75  1:40 
10 min, 5 

min 

UV-Vis 

MP-AES 

Haney 

2006 
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2.2. Instrumentaalsed fosfori määramise meetodid 

 

2.2.1.  MP – AES (mikroaineplasma- aatomemissioonspektromeeter) 

meetod 

 

MP – AES spektromeetrit kasutati P sisalduse analüüsiks Mehlich 3, AL ja H3A-4 meetodite 

järgi valmistatud mulla ekstraktidest, mis filtreeriti läbi 0,45µm pooridega membraanfiltri. 

Määramiseks kasutati kuumast plasmast P aatomite poolt kiiratavat aatomemissiooni kiirgust 

mille intensiivsust registreeriti lainepikkusel 213,618 nm. MP – AES spektromeetri seadistused 

analüüsidel on esitatud tabelis 3. Kalibratsiooniks valmistati erineva kontsentratsiooniga P 

võrdluslahuste read igale meetodile omases ekstraheerivas lahuses. Kasutati P 

kontsentratsioonivahemikke 1 – 10 mg 1-1 (AL) ja 1 – 20 mg 1-1 (Me3). 

Tabel 3. MP-AES parameetrid P analüüsil AL, Me3 ja H3A-4 meetodil 

Meetod Aeg (s) Asend Rõhk 

(kPa) 

Pumba 

kiirus 

(rpm) 

Läbipesu 

aeg (s) 

Stabilisatsiooni 

aeg (s) 

Korduste 

arv 

                

AL 3 0 80 15 30 30 3 

Me3 3 20 80 15 30 30 3 

H3A-4 3 20 80 15 30 30 3 

 

 

2.2.2.  UV – Vis spektromeetriline ehk molübdaatsinise meetod 

 

UV – Vis spektromeetrit kasutati P sisalduse määramiseks H3A-4 meetodite järgi valmistatud 

mulla ekstraktidest. Töös kasutati Thermo Scientific Helios Ω spektromeetrit, mis oli varustatud 

proovide sisestamiseks poolautomaatse minisipper süsteemiga. Fosfaatse fosfori sisaldus 
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ekstraktis määrati happelise molübdaadi lahuse lisamisel tekkinud sinise värvusega fosfaat-

molübdaat kompleksi optilise absorptsiooni järgi lainepikkusel 880 nm kasutades 10 mm 

kihipaksusega läbivoolu küvetti. Kalibratsiooniks kasutati erineva P sisaldusega (1 – 15 mg P 

1-1) võrdluslahuseid ekstraheerivas lahuses. Mõõtmise teostamiseks ja andmete kogumiseks 

ning P kontsentratsioonide arvutamiseks kasutati programmi Thermo Vision Quant. 

 

 

2.2.3. Ioonkromatograafiline meetod 

 

Ioonkromatograafiliseks määramiseks kasutati ioonkromatograafilist süsteemi Dionex 

ICS5000. H3A-4 meetodil saadud mulla ekstrakts filtreeriti läbi 0,2µm poori diameetriga 

nailonfiltri. Analüüsiks valmistati filtreeritud ekstraktist 12 kordne lahjendus. Ioonide 

eraldamiseks kasutati kromatograafilist kolonni. Elueerimine toimus lahusega. Fosfaadi piigi 

retensiooni ajaks oli 17,5 minutit ja kromatograafilise analüüsi kestuseks oli 20 minutit. 

 

 

2.3. Mulla pH, orgaanilise süsiniku ja lõimise määramine 

 

Mulla pH määramiseks kasutati pHmeetrit METTLER TOLEDO Seven Easy koos elektroodiga 

Inlab ExpertPro. Analüüsiks kaaluti 5 g mulda 50 ml plastnõusse ja lisati 12,5 ml 1 M 

kaaliumkloriidi lahust. Peale segamist lasti suspensioonil seista 30 minutit ja seejärel teostati 

mõõtmine. Proovides määratud pH jäi vahemikku 4,44 – 7,01 (tabel 4). Mulla orgaanilise 

süsiniku sisaldus määrati Tjurini meetodil kasutades spektromeetrilist analüüsi. Orgaanilise 

süsiniku sisaldus katsemuldades ulatus 1,23% kuni 3,55%-ni (tabel 4). 

Tabel 4. Kasutatud proovide statistiline üldiseloomustus (n = 15) 

Näitaja Miinimum Maksimum Keskmine 
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pHKCl 4,44 7,01 5,79 

Corg, % 1,23 3,55 2,27 

Liiv, % 48,30 74,43 60,92 

Savi, % 8,33 20,35 11,79 

Tolm, % 15,07 37,23 27,29 

Mulla lõimis määrati pipett meetodil vastavalt Soil survey... (1996) toodud analüüsi juhendile. 

20 g proovi kaalutist töödeldi 15%-lise H2O2 lahusega orgaanilise aine eraldamiseks. 

Karbonaatsete muldade (pH > 6,8) puhul töödeldi proovi 1M HCl lahusega karbonaatide 

lagundamiseks. Saadud mineraalset materjali dispergeeriti 18 tunni vältel 3,3%-lise 

naatriumheksametafosfaadi lahusega. Liiva fraktsioon eraldati märgsõelumise teel kasutaes 63 

µm avadega sõela. Sõela läbinud materjal viidi 500 ml mõõtsilindrisse ja vastavalt 

määramismetoodikale võeti silindrist pipetiga määratud ajal muld-vesi suspensioonid < 2 µm 

ja 2 – 63 µm suurusega osakeste fraktsioonidega. Kõik kogutud fraktsioonid kanti 

portselankaussidesse ning kuivatati vesivannil (T=100°C), lasti jahtuda toatemperatuurini ja 

kaaluti. Kaalutiste alusel leiti fraktsioonide protsendiline sisaldus mullas. 

 

 

2.4. Statistiline andmetöötlus 

 

Andmete töötlusel kasutati kirjeldavat statistikat, lineaarset korrelatsioon- ja 

regressioonanalüüsi. Määramismeetodi mõju hindamiseks proovide jaotumisel 

väetistarbeklassidesse kasutati hii-ruut testi või väiksemate alavalimite korral ka Fisheri täpset 

testi. Tulemused loeti statistiliselt usutavaks olulisusnivool 0,05. Andmete töötluseks ja 

analüüsiks kasutati MS Excel tarkvara ning statistikapaketti BlueSky Statistics. 
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Fosfori sisaldused H3A-4, AL ja Me3 meetoditel 

 

Magistritöös kasutatud mullad oli happelise kuni neutraalse reaktsiooniga, pHKCl jäi vahemikku 

4,4 – 7,1. Keskmine pHKCl oli 7,0 ning mediaan 5,7. Võrdlemaks erinevate detekteerimise 

võimaluste mõju tulemustele kasutati H3A-4 meetodi puhul nii molekulaarspektromeetrilist 

(H3A4-Vis), kui ka aatomemissioonspektromeetrilist (H3A4-MP-AES) meetodit. Saadud 

tulemusi võrreldi nii Me3 kui ka AL meetodil saadud tulemustega. Lisaks kasutati fosfori 

määramiseks H3A-4 ekstraktist kahte instrumentaalmeetodit ja saadud tulemusi võrreldi 

omavahel (tabel 5).  

Tabel 5. Katsemuldade taimedele omastatava fosfori sisalduse statistiline üldiseloomustus 

H3A-4, Mehlich 3 ja AL MP-AES ning UV-Vis meetodi järgi, ppm 

 

P-AL P-Me3 P-H3-Vis P-H3-MP-AES 

Minimaalne 9,9 23,9 10,1 9,7 

Maksimaalne 138,9 282,5 117,4 158,4 

Keskmine 71,4 129,7 72,7 83,2 

Mediaan 75,2 148,8 77,7 80,8 

Fosfori erinevate määramismeetoditega saadud tulemused on erinevad, kuid samas 

suurusjärgus on H3A-4 ning AL meetodi tulemused. Ekstraheeritud P sisaldus H3A-4 meetodil 

ulatus 9,7 ppm kuni 158,4 ppm, keskmine tulemus analüüsitud proovidest oli 83,2 ppm. AL 

meetodi tulemusena oli ekstraheeritava P sisaldus 9,9 ppm kuni 138,9 ppm ning keskmine 

tulemus proovidest 71,4 ppm. Me3 meetodil määratud tulemused jäid vahemikku 23,9 ppm 

kuni 282,5 ppm ning keskmine oli 129,7 ppm. 
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3.2. Fosfori määramine mulla ekstraktidest MP-AES 

spektromeetriliselt 

 

3.2.1. Fosfori H3A-4, AL, Me3 meetodil saadud tulemuste 

omavaheline võrdlus 

 

H3A-4 meetodi tulemused korreleerusid hästi AL meetodil ekstraheeritud P-ga (r2=0,94; 

p<0,001) (joonis 7). Korrelatsioon H3A-4 ja Me3 meetodil määratud P sisalduste vahel on 

oluliselt nõrgem (r2=0,57; p<0,001). Korrelatsiooniarvutuste tulemused näitavad väga head 

korrelatsiooni H3A-4 ja AL meetodil määratud P sisalduste vahel (tabel 6).  

Tabel 6. Korrelatsioonikoefitsiendid P ekstraheerimismeetodite võrdluses (n=15) 
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Joonis 7. H3A-4, AL ja Mehlich 3 meetodil määratud mulla P sisalduse võrdlus 

 

 

3.3. Seosed liikuva P sisalduse analüüsi tulemuste vahel pH järgi 

 

Selgitamaks mulla pH mõju liikuva fosfori sisalduse tulemustele erinevatel meetoditel määrati 

seosed erinevate ekstraheerimismeetodite tulemuste vahel nii happeliste muldade (pH≤5,7) 

(joonised 8 ja 9) kui ka nõrgalt happeliste, aluseliste, neutraalsete ja aluseliste muldade grupis 

(pH≥5,7) (joonised 10 ja 11). Arvutati korrelatsioonikoefitsiendid AL, Me3 ja H3A-4 meetodil 

saadud tulemuste vahel (tabelid 7 ja 8). 

Väga tugev korrelatsioon on happeliste muldade fosfori sisalduste vahel H3A4-MP-AES ja AL 

meetodi puhul (r2=0,95; p<0,001), seosed Me3 meetodiga on nõrgemad (r2=0,69; p<0,001) 

(joonis 8). H3A4-UV-Vis ja Me3 ning AL meetodite puhul on seosed väga nõrgad (joonis 9). 

Väga tugev seos on H3A4-MP-AES meetodi tulemuste ja happesuse vahel ning tugev seos on 

AL meetodi tulemustega. Me3 meetodi tulemuste ja happesuse vahel on keskmiselt positiivne 

seos (tabel 7).  
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Joonis 8. Seos mulla liikuva fosfori sisalduste vahel määratuna Me3, AL-MP-AES ja H3A4-

MP-AES meetoditel happelistest muldadest (pH≤5,7). n=7 

 

Joonis 9. Seos mulla liikuva fosfori sisalduste vahel määratuna Me3, AL-MP-AES ja H3A4-

Vis meetoditel happelistest muldadest (pH≤5,7). n=7 

Tabel 7. Korrelatsioonikoefitsiendid fosfori ekstraktsioonimeetodite ja mulla pH võrdluses 

(pH≤5,7) (n=7) 
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Muldade grupis, mille pH on vahemikus 5,75 kuni 7,1 on väga tugev positiivne seos nii 

regressioonianalüüsi (joonis 10) kui ka korrelatsioonianalüüsi järgi (tabel 8) ainult AL ja H3A4-

MP-AES meetodi P tulemuste vahel, Me3 ja H3A-MP-AES vahelised seosed on tugevad. 

Seosed nii H3A4-UV-Vis ja AL kui ka H3A4-UV-Vis ja Me3 meetodite vahel on väga nõrgad 

(joonis 11).  
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Joonis 10. Seos mulla liikuva fosfori sisalduste vahel määratuna Me3, AL-MP-AES ja H3A4-

MP-AES meetoditel nõrgalt happelistest, neutraalsetest ja aluselistest muldadest (pH≥5,75). 

n=8 

 

Joonis 11. Seos mulla liikuva fosfori sisalduste vahel määratuna Me3, AL-MP-AES ja H3A4-

UV-Vis meetoditel nõrgalt happelistest, neutraalsetest ja aluselistest muldadest (pH≥5,75). n=8 

Tabel 8. Korrelatsioonikoefitsiendid fosfori ekstraktsioonimeetodite ja mulla pH võrdluses 

(pH≥5,75) (n=8) 
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3.4. Seosed liikuva P sisalduse analüüsi tulemuste vahel savi 

fraktsiooni järgi 

 

Selgitamaks lõimise fraktsiooni mõju liikuva fosfori sisalduse tulemustele erinevatel meetoditel 

määrati seosed erinevate ekstraheerimismeetodite tulemuste vahel väiksema (<10,7%) 

(joonised 12 ja 13) ja suurema saviosakeste fraktsiooniga grupis (>10,7%) (joonised 14 ja 15). 

Arvutati korrelatsioonikoefitsiendid AL, Me3 ja H3A-4 meetodil saadud tulemuste vahel 

(tabelid 9 ja 10). 

Muldade grupis, mille savi fraktsioon on alla 10,7%, on regressioonianalüüsi järgi keskmiselt 

tugev positiivne seos (joonised 12 ja 13) nii Me3 ja H3A4-MP-AES meetodi kui ka Me3 ja 

H3A4-Vis meetodi P tulemuste vahel, AL ja H3A4-MP-AES vahelised seosed on tugevad. AL 
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ja H3A4-Vis meetodite vahel on seos nõrk. Savi fraktsiooni ja Me3 ning H3A4-MP-AES 

meetodi P sisalduse vahel on korrelatsioonianalüüsi järgi (tabel 9) keskmise tugevusega 

negatiivne seos. AL ja H3A4-Vis meetodite P sisalduse ning savi fraktsiooni vahel on nõrk 

negatiivne seos. 

 

Joonis 12. Seos mulla liikuva fosfori sisalduste vahel määratuna Me3, AL-MP-AES ja H3A4-

MP-AES meetoditel muldadest, kus savi fraktsioon oli <10,7%. n=6 

 

Joonis 13. Seos mulla liikuva fosfori sisalduste vahel määratuna Me3, AL-MP-AES ja H3A4-

UV-Vis meetoditel muldadest, kus savi fraktsioon oli <10,7%. n=6 
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Tabel 9. Korrelatsioonikoefitsiendid fosfori ekstraktsioonimeetodite ja mulla savi sisalduse 

fraktsiooni võrdluses (n=6) 

 

Muldade grupis, mille savi fraktsioon on üle 10,7%, on regressioonianalüüsi järgi keskmiselt 

tugev positiivne seos (joonised 14 ja 15) AL ja H3A4-Vis meetodi P tulemuste vahel, Me3 ja 

H3A4-MP-AES ning AL ja H3A4-MP-AES vahelised seosed on väga tugevad. Savi fraktsiooni 

ja AL ning H3A4-MP-AES meetodi P sisalduse vahel on korrelatsioonianalüüsi järgi (tabel 10) 

tugev positiivne seos. Me3 ja H3A4-Vis meetodite P sisalduse ning savi fraktsiooni vahel on 

keskmise tugevusega positiivne seos. 
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Joonis 14. Seos mulla liikuva fosfori sisalduste vahel määratuna Me3, AL-MP-AES ja H3A4-

MP-AES meetoditel muldadest, kus savi fraktsioon oli >10,7%. n=5 

 

Joonis 15. Seos mulla liikuva fosfori sisalduste vahel määratuna Me3, AL-MP-AES ja H3A4-

UV-Vis meetoditel muldadest, kus savi fraktsioon oli >10,7%. n=5 

Tabel 10. Korrelatsioonikoefitsiendid fosfori ekstraktsioonimeetodite ja mulla savi sisalduse 

osakaalu võrdluses (n=5) 
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3.5. Seosed P analüüsi tulemuste vahel muldades savi ja tolmu 

fraktsiooni järgi 

 

Selgitamaks lõimise fraktsiooni mõju liikuva fosfori sisalduse tulemustele erinevatel meetoditel 

määrati seosed erinevate ekstraheerimismeetodite tulemuste vahel väiksema (<40%) (joonised 

16 ja 17) ja suurema savi ning tolmu fraktsiooniga grupis (>40%) (joonised 18 ja 19). Arvutati 

korrelatsioonikoefitsiendid AL, Me3 ja H3A-4 meetodil saadud tulemuste vahel (tabelid 11 ja 

12). 

Muldade grupis, mille savi ning tolmu fraktsioon on alla 40%, on regressioonianalüüsi järgi 

tugev positiivne seos (joonised 16 ja 17) AL ja H3A4-MP-AES meetodi P tulemuste vahel, 

Me3 ja H3A4-MP-AES ning AL ja H3A4-Vis vahelised seosed on nõrgad. Savi ning tolmu 
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fraktsiooni ja H3A4-Vis meetodi P sisalduse vahel on korrelatsioonianalüüsi järgi (tabel 11) 

keskmise tugevusega negatiivne seos. Me3 meetodi P sisalduse ja savi ning tolmu fraktsiooni 

vahel on nõrk positiivne seos. 

 

Joonis 16. Seos mulla liikuva fosfori sisalduste vahel määratuna Me3, AL-MP-AES ja H3A4-

MP-AES meetoditel muldadest, kus savi ja tolmu fraktsioon oli <40%. n=5 

 

Joonis 17. Seos mulla liikuva fosfori sisalduste vahel määratuna Me3, AL-MP-AES ja H3A4-

UV-Vis meetoditel muldadest, kus savi ja tolmu fraktsioon oli <40%. n=5 

Tabel 11. Korrelatsioonikoefitsiendid fosfori ekstraktsioonimeetodite ja mulla savi ning tolmu 

sisalduse osakaalu võrdluses (n=5) 
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Muldade grupis, mille savi ning tolmu fraktsioon on üle 40%, on regressioonianalüüsi järgi 

väga tugev positiivne seos (joonised 18 ja 19) AL ja H3A4-MP-AES meetodi P tulemuste vahel, 

Me3 ja H3A4-MP-AES ning AL ja H3A4-Vis vahelised seosed on keskmiselt tugevad. Savi 

ning tolmu fraktsiooni ja H3A4-MP-AES ning AL meetodite P sisalduse vahel on 

korrelatsioonianalüüsi järgi (tabel 12) nõrk positiivne seos.  
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Joonis 18. Seos mulla liikuva fosfori sisalduste vahel määratuna Me3, AL-MP-AES ja H3A4-

MP-AES meetoditel muldadest, kus savi ja tolmu fraktsioon oli >40%. n=6 

 

Joonis 19. Seos mulla liikuva fosfori sisalduste vahel määratuna Me3, AL-MP-AES ja H3A4-

UV-Vis meetoditel muldadest, kus savi ja tolmu fraktsioon oli >40%. n=6 

Tabel 12. Korrelatsioonikoefitsiendid fosfori ekstraktsioonimeetodite ja mulla savi ning tolmu 

sisalduse osakaalu võrdluses (n=5) 
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3.6. Orgaanilise süsiniku mõju liikuva P määramise tulemustele 

 

H3A-4 meetodil ekstraheeritud proovide kogu ekstraheerinud P minimaalne sisaldus oli 9,7 

ppm ja maksimaalne 158,3 ppm (tabel 13, joonis 20 ja 21). Porg suhteline sisaldus jäi 0 ja 28,5 

% vahele. Taimedele omastatava fosfori minimaalne suhteline sisaldus jäi 71,5 ja 100% vahele. 

Spektromeetriliselt ja ioonkromatograafiliselt määratud tulemustes esinevad erinevused. 

Spektromeetriliselt määratud P minimaalne sisaldus oli 10,1 ppm ja maksimaalne 117,4 ppm. 

Ioonkromatograafiliselt määratud P minimaalne sisaldus oli 10,5 ppm ja keskmine 135,4 ppm.  

Tabel 13. H3A-4 meetodil ekstraheeritud proovide erinevate P fraktsioonide sisaldused 

 Fraktsioon 
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Kogu 

ekstra-

heerunud P 

P-PO4 spek-

tromeetriliselt 

P-PO4 ioonkro-

matograafiliselt 
Porg Porg 

P-

PO4 

 ppm ppm ppm ppm % % 

Minimaalne 9,7 10,1 10,5 0,0 0,0 71,5 

Keskmine 83,2 72,7 66,2 19,3 16,4 83,6 

Maksimaalne 158,3 117,4 135,4 44,7 28,5 100 

Mediaan 80,9 77,7 67,3 13,6 12,3 87,7 

 

 

  

Joonis 20. H3A-4 meetodil ekstraheerunud P kogus ja selle jaotumine fraktsioonidesse 
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Joonis 21. Ekstraheerunud P koguse suhteline jaotumine PO4
3- ja orgaanilise P fraktsioonide 

vahel  

Selgitamaks seost mulla orgaanilise aine sisalduse ja orgaanilise P fraktsiooni vahel, sai 

koostatud korrelatsioonimaatriks (tabel 14). Orgaanilise aine sisalduse indikaatoriks kasutati 

Tjurini meetodil määratud orgaanilise süsiniku sisaldust mullas. 

Tabel 14.  Korrelatsioonimaatriks erinevate P fraktsioonide ja pH, C, Ca sisalduste seoste kohta 
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Tabelis on esitatud ainult statistiliselt usutavad seosed. Korrelatsioonimaatriksist selgub, et 

mulla orgaanilise aine sisalduse (C%) ja H3A-4 meetodil ekstraheerunud orgaanilise P 

fraktsiooni vahel seos puudub.   
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ARUTELU 

 

Toiteelementide määramistulemused erinevad teineteisest erinevate ekstraheerimislahuste 

kasutamisel. Mullast ekstraheerivate toiteelementide hulk sõltub mulla keemilistest- 

füüsikalistest omadustest, ekstraheeriva lahuse keemilisest koostisest ning ekstraktsiooni aja 

kestvusest. Et ekstraktsioon toimuks võimalikult taime juurtele sarnases keskkonnas on välja 

töötatud H3A-4 ekstraheerimis meetod, mis kasutab taimede poolt mulda eritatavatest 

orgaanilistest hapetest koosevat ekstraheerimislahust. Kuna lahusel on väike puhverdusvõime, 

siis lahuse kasutamisel toimub ekstraktsioon igale mullale omase pH väärtuse juures.  

MP-AES analüüsi tulemuste alusel võib järeldada, et kõik kolm ekstraktsiooni meetodit (Me3, 

AL, H3A-4) sobivad fosfori ekstraheerimiseks mullast. Fosfori määramisel ilmneb, et kõige 

väiksem on ekstraheeritav kogus H3A-4 meetodiga ning kuigi arvväärtused on väiksemad on 

tulemused heas korrelatsioonis AL meetodiga. Seos Mehlich 3 tulemustega oli nõrgem.  

Väga tugev korrelatsioon on happeliste muldade P sisalduse vahel H3A-4 ja AL meetodi puhul, 

seosed Me3 meetodiga on oluliselt nõrgemad. Muldade grupis, mille pH oli üle 5,75 on väga 

tugev positiivne seos nii regressioonianalüüsi kui ka korrelatsioonianalüüsi järgi AL ja H3A-4 

meetodi P tulemuste vahel. Me3 ja H3A-4 vahelised seosed on tugevamad nõrgalt happeliste 

muldade grupis.  

Muldade grupis, kus savi fraktsioon on alla 10,7% on regressioonianalüüsi järgi keskmiselt 

tugev positiivne seos nii Me3 ja H3A-4 kui ka AL ja H3A-4  meetodi tulemuste vahel. Muldade 

grupis, kus savi fraktsiooni sisaldus on üle 10,7% on regressioonianalüüsi järgi väga tugev 

positiivne seos nii Me3 ja H3A-4 kui ka AL ja H3A-4 meetodi tulemuste vahel. 

Regressioonianalüüsidest selgub, et seosed erinevate määramismeetodite vahel on tugevamad 

muldades, kus savi fraktsiooni sisaldus on üle 10,7%.  

Muldade grupis, kus savi ning tolmu fraktsiooni sisaldus on alla 40%, on regressioonianalüüsi 

järgi tugev positiivne seos AL ja H3A-4 meetodi tulemuste vahel, Me3 ja H3A-4 meetodi 

vahelised seosed on nõrgemad. Muldade grupis, kus savi ning tolmu fraktsiooni sisaldus on üle 
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40%, on regressioonianalüüsi järgi väga tugev positiivne seos AL ja H3A-4 meetodi P 

tulemuste vahel, Me3 ja H3A-4 vahelised seosed on oluliselt nõrgemad. Ilmneb, et väiksema 

savi ja tolmu sisaldusega proovides puuduvad madala P sisaldusega proovid ning seosed P 

analüüsi tulemuste vahel erinevate määramismeetoditega on tugevamad muldade grupis, kus 

savi ning tolmu fraktsiooni sisaldus on suurem kui 40%. 

Selgitamaks seost mulla orgaanilise sisalduse ja orgaanilise P fraktsiooni vahel, sai koostatud 

korrelatsioonimaatriks. Korrelatsioonimaatriksist selgub, et mulla orgaanilise aine sisalduse ja 

orgaanilise P fraktsiooni vahel seos puudub.  

Erinevate P fraktsioonide määramisest ilmneb, et fosfaatses vormis oleva P sisaldus H3A-4 

meetodil valmistatud ekstraktis jääb vahemikku 71 kuni 100% (tabel 13). Orgaanilise P sisaldus 

oli keskmiselt 16,4%, maksimaalselt kuni 28,5%.  

Fosfaatse P määramiseks kasutati paralleelselt kahte erinevat meetodit – spektroskoopilist ja 

ioonkromatograafilist. Vastupidiselt ootustele neil kahel meetodil määratud tulemused ei 

langenud kokku (tabel 13). Kuigi keskmiselt on ioonkromatograafiliselt leitud PO4
3- sisaldus 

(66,2 ppm) madalam võrreldes spektromeetriliste määramiste keskmisega (72,7 ppm), siis 

kõrgeimad PO4
3- sisaldused (135,4 ppm) on siiski saadud ioonkromatograafilisel määramisel. 

Kuna määramiseks kasutati sama ekstrakti, siis ei saa erinevuse põhjuseks olla erinevused 

ekstraheerunud PO4
3- sisalduses. Seetõttu võib eeldada, et kahe määramise tulemuste vahe on 

põhjustatud analüüsitava proovi käitlemisest. Spektromeetrilisel analüüsil kasutati läbi 

filterpaberi filtreeritud ekstrakti. Ioonkromatograafiliseks analüüsi proovi kogusele tehti aga 

lisafiltreerimine kasutades 0,2 µm poori läbimõõduga nailonfiltrit. Seetõttu sisaldas 

spektromeetriliseks määramiseks kasutatav lahus >0,2 µm suuremaid osakesi, mis võisid 

osaleda fosfaat molübdaatkompleksi tekkes. Selle kasuks räägivad enamuse proovide 

kõrgemad PO4
3- sisaldused spektromeetrilisel määramisel (joonis 20).  

Porg sisalduse määramisel kogu ekstraheerunud (P-H3A4-MP-AES) ja spektromeetriliselt 

määratud fosfori vahena ilmnes, et kuue proovi (proovid 7, 9 – 13 joonised 20 ja 21) puhul 

H3A-4 meetodil valmistatud ekstraktid ei sisaldanud määratavas koguses orgaanilist P. Nendest 

kaks proovi (10 ja 11) on madala P sisaldusega, mis jääb 10 ppm piirkonda. Ülejäänud neli 

proovi on aga keskmise P sisaldusega - 56 – 80 ppm. Proovid, mille ekstraktidest ei õnnestunud 

Porg  leida, sisaldavad 1,59 kuni 2,95%. Katses kasutatud proovide süsiniku sisaldus oli 

vahemikus 1,23 kuni 3,55%. Seega ei erinenud need proovid oma süsiniku sisalduse poolest 
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teistest katses kasutatud proovidest ning selgusetuks jääb põhjus, miks neis proovides ei 

ekstraheerunud määratavas koguses Porg.  

Korrelatsioonianalüüsi tulemusel ilmneb, et puudub seos määratud Porg ja mullas sisalduva 

orgaanilise süsiniku sisalduse vahel. Selle üheks põhjuseks võib olla katses kasutatud proovide 

piiratud hulk, eriti arvestades, et kuue proovi puhul ei õnnestunud Porg sisaldust määrata.   

Saadud tulemuste põhjal võib väita, et kuna keskmiselt sisaldasid proovid 16,4 %, kohati aga 

kuni 28,5%, siis samavõrra on MP-AES kasutamisel saadud P sisaldused kõrgemad. Sellisel 

juhul on taimedele omastatava  P-PO4
3- sisaldus mullas aga analüüsitulemustest madalam. 

Samas, kui ekstraheerunud Porg = 0, siis aatomemissioon ja spektromeetrilise analüüsi 

tulemuste vahel erinevus puudub ja tulemused on mõlemal juhul korrektsed. Seni, kuni puudub 

teadmine, kui suur on analüüsitavas mullas ekstraheeruva Porg sisaldus peab olema ettevaatlik 

aatomemissioon analüüsil saadud taimedele omastatava P sisalduse tulemuste 

interpreteerimisel. 
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KOKKUVÕTE 

 

Antud uurimustöö eesmärkideks oli uurida H3A-4 meetodit Eesti muldades taimedele 

omastatava taimetoiteelementide sisalduse määramiseks; selgitada, kuidas mõjutavad erinevad 

mulla parameetrid korrelatsiooni erinevate seni kasutusel olevate määramismeetodite vahel; 

leida, kui suur osa ekstraheerinud fosforist on fosfaatses vormis; kontrollida, kas erinevatel 

analüüsimeetoditel määratud fosfaatse fosfori tulemused langevad kokku ning uurida seost 

mulla orgaanilise aine sisalduse ja orgaanilise fosfori fraktsiooni vahel.  

Seniloodud meetodid põhinevad mulla taimetoitainete ekstraheerimisel soolade või hapete 

vesilahustega. Kuna ekstraheerimiskeskkond erineb oluliselt taime juure keskkonnast looduses, 

siis on ka ekstraheeritav toiteelemendi kogus taimele reaalsest kättesaadavast erinev. 

Ekstraheeruv elemendi kogus sõltub ka mulla omadustest. Sellest tulenevalt peaks 

analüüsimeetodi valikul lähtuma mulla omadustest. Mullalaborite töö kiirendamiseks ja 

lihtsustamiseks sobiksid meetodid, millega saab ühest ja samast lahusest määrata mitu elementi.  

Selleks, et saada universaalne ekstraheerimislahus, mis sobiks kõikidele muldadele ja millega 

oleks võimalik ekstraheerida lisaks fosforile ka teisi makro- ja mikroelemente on välja töötatud 

taime juureeritiste koostisele sarnase koostisega ekstraheerimislahus H3A-4. Lahus koosneb 

õun-, sidrun- ja oblikhappest, ning omab väikest puhvermahtuvust. Seetõttu toimub 

toiteelementide ekstraktsioon mulla loomulikul pH väärtusel ehk taime juure loodusliku 

keskkonna tingimustes.  

Hüpotees 1 leidis kinnitust. H3A-4 meetod võiks sobida Eestis kasutamiseks, kuid vajab 

lisauuringuid ja meetodile omast gradatsiooni.  

Hüpotees 2- H3A-4 meetodil määratud P sisaldused korreleeruvad Me3 ja AL meetodil saadud 

tulemustega, kuid korrelatsioon meetodite vahel sõltub mulla omadustest (savi ja tolmu 

sisaldusest). Parem on korrelatsioon AL meetodi tulemustega.  

Hüpotees 3 leidis kinnitust, kuid esines erinevusi spektromeetrilise ja kromatograafilise 

määramise tulemustes. Põhjus vajab selgitamist.  
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Hüpotees 4- ekstraheerinud orgaanilise fosfori fraktsioon on sõltuvuses mulla orgaanilise C 

sisaldusest. Ei leidnud kinnitust.  

Saadud tulemuste põhjal saab järeldada, et meetod võib sobida taimedele omastatava fosfori 

sisalduse määramiseks mullast. Meetodi tarvis oleks vaja teha rohkem võrdlevaid analüüse ning 

koostada gradatsioon mis põhineks taimkatsetel ja mitte ainult mullaanalüüside võrdlusel. 
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