
Mis on muld?
• Mullast oled sa tulnud...,sest esimene inimene, 

Aadam oli tehtud mullast (piibli järgi). Adam 
tähendab heebrea keeles inimest ja tuleneb sõnast 
adamash, mis tähendab savikas punane muld

• Muld on maakoore pindmine kobe kiht, millele 
kinnituvad taimejuured ja ammutavad sealt toitaineid 
ja vett

• Seega ümbritseb selline õhuke “mullakile” kogu 
planeeti

• Muld on tekkinud taimede, kivimite, 
mikroorganismide vastastikuse mõjutuse tulemusel 
erineva veereziimiga kliimatingimustes

• Pedoloogia-kr keelsest sõnast pedon-muld,maapind. 
Muld-algggermaani laen muldo

• Ladina keeles on humus mitmetähenduslik (muld, 
maa) ning sellest tuleneb inglise keeles human, 
prantsuse keeles homme, hispaania keeles hombre.  



Mulla ökoloogilised ülesanded
• Biomassi produktsioonis osalemine

• Filtreerimis-, puhverdus- ja 
akumulatsioonifunktsioon. Vähendab saaste 
sattumist põhjavette, akumuleerib C, viitsütikuga 
pommi ahelas osalemine

• Geneetiline funktsioon-mullas säilitatakse palju 
geneetilist ressurssi (floora ja fauna)



Inimesega seotud ülesanded
• Mullale rajatakse inimese füüsiline 

keskkond, sageli kõige viljakamatele 
muldadele

• Tooraineallikas-mullas leidub ohtralt vett, 
mineraalaineid ja süsinikku

• Mullas säilib meie arheoloogiline pärand-
muld kui meedia



Muldade kaitse

• Erosioon ja körbestumine

• Orgaanilise aine vähenemine

• Saastumine-tööstus, liiklus jne

• Sooldumine-Vahemeremaades

• Elurikkuse vähenemine

• Muldade täisehitamine

• Tihenemine



Maailmakell, muldade kaitse

• http://www.tranquileye.com/clock/

• Inimeste arv-7,230,553,500

• Viljakas maa-8,528,174,401 (ha)

• 1935a. USAs esimene mullakaitse akt

• Theodor Roosvelt-“Rahvas, kes hävitab 

mulla, hävitab iseenda“

• EL Mulladirektiiv



Kasutusest väljajäämine-ekstreemvariant
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Eesti muldade skalaar



Muldade arenemine rannikualadel 

(rannaniitudel)

Rannikumullad on 
õhukesed,

-erinevaid 
mullahorisonte ei ole 
veel välja kujunenud, 

-esineb õhukesi 
tumedaid 
huumusrikkaid kihte 
sügavamates kihtides



Muldade kujunemine rannikualadel

Pillirooga kaetud aladel on orgaanilise aine juurdetulek 
mulda suur kuid halbades lagunemistingimustes 
(liigniiskus) ei teki huumushorisonti vaid viib lagunemata 
või pool-lagunenud jäänuste kuhjumiseni – turba teke





Muldade peamised tunnused

• Mulla tüüp-12 tüüpi ja ligi sada liiki ja tuhandeid 
erimeid

• Lõimis-liiv...savi

• Struktuur-osakesed kleepunud vöi mitte

• Reaktsioon-happelised...aluselised

• Huumushorisondi tüsedus, huumusesisaldus

• Mineraalainete sisaldus

• Vee, õhu ja soojuse olemasolu

• Mullaelustik



Rähksed mullad - K

Karbonaatsed

• Koreserikkad

• Huumusrikkad

• Kõrge toitainete sisaldus

• Kasutussobivus sõltub 
koresesisaldusest (vähene 
veevaru mullas, raskesti 
haritavad)

• Kultuuridest sobivad 
paremini lutsern, mesikas, 
samuti oder ja rukis 
(rühvelkultuuridele ja 
kartulile eriti ei sobi)



Gleimullad - G

• Liigniisked, vajavad kuivendamist

• Huumushorisont kõrge 
huumusesisaldusega, kuid 
sisaldab ka lagunemata orgaanilist 
ainet

• On väga laialt levinud, eriti 
Lääne-Eestis ja saartel

• Kuivendatud gleimullad sobivad 
eelkõige heintaimede 
kasvatamiseks aga ka rukkile ja 
kaerale (leostunud ja leetjad 
gleimullad sobivad kõikide 
kultuuride kasvatamiseks)



  

Leet-gleimuld Sama muld aasta hiljem



Paepealsed mullad – Kh, Khg, Gh

• Koreserikkad, looduses 
koresevabad 

• profiil A-D

• Mullakiht õhem kui 30 cm

• Väga õhukesed (<10cm), 
õhukesed 

• Karbonaatsed

• Huumusrikkad 5-15%

• Kõrge toitainete sisaldus

• 1,2% Eesti muldkattest

• Põuakartlikud

• Boniteet 25-35 hp

• Puisniidud, looduslikud 
rohumaad, kadastikud

A

D















Saaremaa 5000-6000 a tagasi



https://athena.agri.ee/connect/ana

lyst/mobile/#/main?mapcfg=kult

_kasutussobivus&lang=et



Tänan


