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Erodeeritud ja turvasmuldade omaduste muutumine 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskus, mullaseire büroo 

Uuringu eesmärk 

Eestis rakendatakse alates 2015. aastast MAK 2014-2020 KSM toetusskeemi kuuluvat 

piirkondlikku mullakaitse meedet. Piirkondliku mullakaitsemeetme objektiks on erodeeritud 

mullad (E) ja turvasmullad (M – madalsoomullad, S – siirdesoomullad, R – rabamullad, AM –

 lammimadalsoomullad) ning peamiseks tegevuseks on nende muldade püsirohumaadena 

kasutamise soodustamine. Kui turvasmuldi ohustab harimisel peamiselt orgaanilise aine 

vähenemine mullas ja suurem KHG heidete emiteerumine, siis erodeeritud muldadel on 

peamiseks ohuks vee-erosioon, mille tõttu kallakulistel aladel paigutatakse laskuvate vetega 

ümber mulla orgaaniline aine ja taimede toiteelemendid. Käesoleva uuringu eesmärgiks on 

selgitada erinevate mullaparameetrite muutusi erodeeritud ja deluviaalmuldade ning 

turvasmuldade nii jätkuval kasutamisel püsirohumaana kui ka maakasutuse muutumisel 

põllumaast püsirohumaaks.  

Metoodika 

Erodeeritud ja turvasmuldade omaduste muutumise hindamiseks tehti vastavalt lähteülesandele 

tootjate maafondi analüüs maakasutuse ja mullastikukaardi alusel ja valiti uurimisalad järgmiste 

kriteeriumite alusel: turvasmullal jätkub maakasutus püsirohumaana (6 ala), turvasmullal 

põllukultuuride all olevale maale rajatakse püsirohumaa (5 ala), erodeeritud mullal jätkub 

maakasutus püsirohumaana (5 ala), erodeeritud mullal rajatakse põllukultuuri asemel 

püsirohumaa (1 ala). Neile alade, kuhu põllukultuuride asemel rajatakse püsirohumaa, leiti 

võimalusel uurimisalad ka samades tingimustes olevatel aladel (nn referentsalad), kus jätkub 

endine maakasutus põllumaana (7 ala). Uurimisalasid kokku oli 2015. aastal 23 ja nende 

paiknemist kujutatakse allpool asuval Eesti kaardil (Joonis 1). 2016. aastal leitakse uurimisalasid 

täiendavalt, sest toetust saab taotleda lisaks ka 2016. aastal. Uute uurimisalade tulemusi 

analüüsitakse koos meetmeperioodi lõpus võetud kordusproovidega 2020. aastal ja selgitatakse 

mullas toimunud muutusi. 

Praeguse uuringuga fikseeritakse uurimisalade mullaomaduste algseis. Mullapuuriga künnikihist 

u 20 cm sügavuselt võetud mullaproovidest teostati agrokeemiliste omaduste (pHKCl, P, K, Mg, 

Ca, Cu, B, Mn) uurimiseks täisanalüüs (Mehlich III meetodil) ja leiti mulla orgaanilise süsiniku 

sisaldus (Corg) Dumase meetodil. Füüsikaliste omaduste selgitamiseks määrati uurimisala ühes 

uurimispunktis lasuvustihedused kahel erineval sügavusel (10-15 ja 20-25 cm), erodeeritud 

muldadele arvutati mulla poorsused ja lisaks arvutati nii turvasmuldadele kui erodeeritud 

muldadele Corg varu, mille suurenemine peaks püsirohumaadel eelduste kohaselt toimuma.  

Lasuvustiheduse ja agrokeemiliste omaduste analüüside proovid koguti uurimisaladele rajatud 

trassidelt pikkusega 50 m. Trassil mõõdeti neljast punktist turvasmuldadel turbahorisondi ja 

erodeeritud muldadel huumushorisondi tüsedused. 

Tulemusi analüüsiti kahes grupis vastavalt mullatüübile. Ühes grupis on turvasmullaga alad, mis 

omakorda jagunevad 2014. aastal põllukultuuride (EP – enne põllumaa) all olnud ja 2015. aastal 

püsirohumaaks muudetud uurimisaladeks ja nendele vastavad referentspõllud (referentspõld, 

ref), mille maakasutus oli 2015. aastal jätkuvalt põllumaa ning jätkuva püsirohumaaga (ER – 

enne rohumaa) alad. Teise gruppi kuuluvad erodeeritud mullad, mille uurimisalad jagunevad 

maakasutuse järgi sarnaselt turvasmuldadega. 
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Joonis 1. Erodeeritud ja turvasmuldade urimisalad 2015. aastal  

Kokkuvõte 

• Turvasmuldade keskmine turbahorisondi tüsedus põllumaadele rajatud püsirohumaadel 

oli 42,5 cm ja nende referentsaladel 35,7 cm. Erodeeritud muldade keskmised 

huumushorisontide tüsedused olid jätkuvatel püsirohumaadel 23,5 cm, endisel põllumaal 

ja referentsalal vastavalt 20,5 ja 21,3 cm. 

• Turbahorisondi orgaanilise süsiniku sisaldus põllumaadele rajatud püsirohumaadel oli 

25,6%, vastavatel referentsaladel 18,1% ja kõige kõrgem püsirohumaadel 34,2%. 

Erodeeritud muldade vastav näitaja oli kõige kõrgem põllul (3,4%), püsirohumaadel oli 

keskmine orgaanilise aine sisaldus 1,5%. 

• Mulla happesus oli üldiselt turvasmuldadega püsirohumaadel (põllumaad, püsirohumaad) 

madalam kui endiste põllumaade referentsaladel, jäädes vahemikku mõõdukalt kuni 

nõrgalt happeline (pH=4,6…6,5). Erodeeritud muldade happesused olid võrreldes 

turvasmuldadega neutraalsema reaktsiooniga.  

• Turvasmuldadest enamus kannatavad kaaliumipuuduses ning nende fosforiga varustatus 

oli oluliselt halvem kui põllumaadel tervikuna.  

• Erodeeritud muldade liikuva fosfori sisaldused on võrreldes turvasmuldadega kõrgemad.  

• Turvasmuldade liikuva kaltsiumi (Ca) kui magneesiumi (Mg) sisaldused on kõigil 

uurimisaladel valdavalt piisavad, olles vastavalt üle 5500 mg/kg ja 300 mg/kg. 

Erodeeritud muldade Ca sisaldused jäävad uurimisaladel peamiselt alla optimaalse 

taseme (1500 mg/kg) ning Mg sisaldus on keskmine kuni kõrge.  

• Turvasmuldade Cu sisaldus jäi alla taimedele vajaliku optimumi (˂1,5 mg/kg). Kuigi Cu 

omastatavus on happelistes muldades parem, siis madal Cu sisaldus on turvasmuldadele 

omane. Keskmine boorisisaldus on kõigis maakasutuse gruppides selgelt kõrge (˂1,8 

mg/kg). Kuna B on mullas seotud peamiselt orgaanilise ainega, siis on turvasmuldade 
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kõrge B sisaldus ootuspärane. Erodeeritud mullas on kõigi kolme maakasutuse korral Cu 

sisaldus väga madal ning B sisaldus madal.  

• Turvasmuldadel Mn sisaldus on madal ehk alla 75 mg/kg. Erodeeritud muldade Mn 

sisaldus on madal kuni keskmine (75-150 mg/kg).  

• Keskmine endiste põllumaade lasuvustihedus turvasmuldadel oli 0,47 g/cm3, 

referentspõldudel 0,85 g/cm3 ja jätkuvatel püsirohumaadel 0,43 g/cm3. Keskmine Corg 

varu oli kõige suurem püsirohumaadel (423 t/ha) ning suhteliselt võrdsed tulemused 

ilmnesid endistel põllumaadel (313 t/ha) ja referentspõldudel (317 t/ha).  

• Erodeeritud muldadel oli keskmine lasuvustihedus jätkuvatel püsirohumaadel 1,78 g/cm3 

ning põllumaadel 1,80 g/cm3, mis viitab tugevale tihenemisele. Keskmine Corg varu 

püsirohumaadel oli 63 t/ha ning kõige suurem Corg varu 97 t/ha oli endise põllumaa 

referentsalal.  

• Uurimisalade eri kihtide üldpoorsus oli valdavalt alla optimaalse, vaid ühel alal oli see 

optimaalne. Erodeeritud muldade ülemise ja alumise kihi üldpoorsused on sarnased ega 

varieeru kuigivõrd. Aeratsioonipoorsuse arvutuslikud tulemused näitavad, et hästi 

õhustatud on vaid ühe uurimisala muld.  


