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1. Kaltsiumivaene muld on teovõimetu

Nii nagu iga elusorganismi puhul, on kaltsiumil täita 
elutähtis roll ka mullas, kus kaltsium reguleerib 

toitekeskkonda, soodustab toitainete ja vee kasutamist jne. 
Rohkem teatakse oma põllu pH-d, kuid kaltsiumile 

pööratakse lubamatult vähe tähelepanu ja seda juba 
muldade lupjamise planeerimisel. 

Nii nagu iga elusorganismi puhul, on kaltsiumil täita 
elutähtis roll ka mullas, kus kaltsium reguleerib 

toitekeskkonda, soodustab toitainete ja vee kasutamist jne. 
Rohkem teatakse oma põllu pH-d, kuid kaltsiumile 

pööratakse lubamatult vähe tähelepanu ja seda juba 
muldade lupjamise planeerimisel. 





On teada, et happelisel mullal omastavad taimed 

vähem toitained, eriti lämmastikku ja fosforit. Näiteks 

mulda viidud fosforist omastavad taimed pHKCl 4,5 

juures ainult 30%, pH 5,5 puhul 50% ja pH 6,0 juures 

100%. Seega arvestades väetiste maksumust, siis on 

ilmne, et enne väetamist on vaja happelisi muldi lubjata, 

et vähendada mitteefektiivseid kulusid. 

Kaltsiumi viiakse mullast välja saagiga, samuti 

leostub väetiste ja sademete toimel. Eemaldunud 

kaltsiumi asendamiseks ja mulla küllastusastme 

optimaalsel tasemel hoidmiseks on vaja mulda 

viia aastas keskmiselt 0,8 t CaCO3 t hektarile.



Põld pH P K Ca Mg SSO4 
1 3,9 192 103 122 11 21 
2 3,8 126 124 151 21 33 
3 4,0 450 76 105 11 18 
4 3,9 156 80 202 15 25 
Optimaalne 6,0-6,5 46-90  1500   
Näiteks: Põlvamaa on kõige happelisem ja ka ühtlasi kõige suurema osakaaluga (56%) P-rikaste muldade 

poolest. 













Lubjatarbeklasside pindade osatähtsus 

aastate lõikes



Lubjatarbeklasside osatähtsus lubjatavast pinnast



Mulla happesuse muutus lühema (kuu) ja pikema

(aasta) perioodi jooksul erinevate lubiväetiste

korral



Mulla pH erinevatel aegadel 2020. aastal



0-30 cm pH võrdlus 2021. aastal 



pH kahe aasta võrdlus juunis



Väävel mullas ja selle muutumine

• Kõige rohkem on väävlit turvasmuldades (hiljem näide)

• Kõige vähem liivastes madala Corg sisaldusega muldades

• Loomulikult on teda enam orgaanilise aine koostises ehk 
huumuskihis

• Taimed omastavad väävlit peamiselt sulfaadina e SO4- ioonina

• Mineraalne S muudetakse mikroorganismide ja keemiliste 
reaktsioonide tulemusena väävelhappeks, eriti happelistes 
muldades

• Aluselistes muldades seda reaktsiooni ei toimu, seal võib tekkida 
kips

• Üldiselt soodustab väävelhappe teke muldade hapestumist kuni 
toksilise staadiumini

• pH ca 6,5 korral SOODUSTAB väävel Ca väljasurumist 
neelavast kompleksist ja parandab K ja P omastamist 
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Mulla väävli (S) algsisaldus ja muutus lühema

(kuu) ja pikema (aasta) perioodi jooksul erinevate

lubiväetiste korral



Haritava mullakihi all oleva mullakihi (30-40 cm) 

väävlisisalduse muutus pikema (aasta) perioodi 

jooksul



Järeldused uuringust

• Lubiväetistest avaldab mullareaktsioonile nii lühiajaliselt kui pikema aja 

jooksul positiivsemat mõju tuha ja sõelmete segu, suurim lühiajaline mõju 

on Enefixi tuhal monoväetisena.

• Ühelgi seirealal ei saavutatud lupjamisega aasta jooksul olukorda, 

kus mulla liikuva Ca sisaldus oleks saavutanud optimumi lähedase 

taseme, va ühel turvasmullal.

• Enefixi tuha kasutamisel suurenenud S sisaldus mullas keskmisena 5 

korda.

• Mulla liikuva P ja K sisalduse muutused lupjamise järgselt olid pigem 

väikesed.

• Sügavamal mullas suureneb oluliselt Ca sisaldus Enefixi tuhka kasutades 

ja see on kordades suurem kui ülemises, nö aktiivses mullakihis.

• Mulla alumise kihi väävlisisaldused suurenevad kõikide erinevate 

lubiväetiste gruppide kasutamisel.

• Enamusel põldudel olid mullad liiga happelised ning ühekordne 

väetamine ei suutnud neid viia pH osas heasse seisundisse.

• Parimaks lubiväetiseks tuleb pidada põlevkivituha ja sõelmete segu, mis 

omab nii lühiajalist kui ka pikaajalist mõju mullale



S väetamine ja muutus 



S väetamine ja muutus
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S sisaldus Haljava alal ja väetamine
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• Lubiväetiste valik läbi lupjamissoovituse töhusamaks-Enefiti tuhk, 

dolokivi jne

• Tootjatel puudub ülevaade kasutatavatest lubiväetisest

• Lubjatakse ka mittevajavaid pindu

• Lubiväetiste analüüs vähene

• Puudub lupjamist jälgiv-kontrolliv asutus

• Uuringud uute lubiväetiste ja segude kohta

• Aluseliste muldade neutraliseerimine Enefixi tuhaga??!!

• Lupjamistoetus?



Tänud

kuulamast!

Aasta muld

2022

Tehismuld


