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Uuringu eesmärk 

Otsekülvitehnoloogia on viimastel aastatel Eestis üha laiemalt levima hakanud. Põhjuseks on 
eeskätt kulude kokkuhoid mullaharimistöödel, kuigi samas peab kindlasti investeerima 
kvaliteetsesse otsekülvimasinasse. Varasemalt Eestis ja ka muudes riikides läbi viidud 
uuringud on näidanud, et otsekülvi kasutamine parandab muldade omadusi eeskätt 
suurendades mulla pealmise kihi süsinikusisaldust ja seega ka viljakust. Samuti aitab 
otsekülvi tehnoloogia kasutamisel mulla pinnale kogunev multšikiht säilitada muldade 
niiskussisaldust ja pärsib erosiooni negatiivset mõju. Piiratud muldade tallamine 
harimistöödel parandab muldade struktuuri ja vähendab tihese tekkimise võimalust. Seega 
aitab otsekülvi tehnoloogia parandada muldade viljakust ning tõsta nende saagipotentsiaali.  

Antud uuringu käigus hinnati erinevate maaharimistehnoloogiate (otsekülvi ja tavaharimise 
ehk künnipõhise tehnoloogia) mõju mullale nii füüsikaliste kui ka keemiliste indikaatorite 
kaudu. Analüüs viiakse läbi kolmel tasandil: esiteks võrreldakse erinevates piirkodades 
asuvate uurimisalade muldade omadusi, teiseks hinnatakse harimistehnoloogia mõju 
uurimisala võrdluspõldudel ning kolmandaks tasandiks on huumushorisondi erinevatel 
sügavustel asuvate kihtide võrdlemine. 

 

Metoodika 

Proovialad valiti välja erinevates Eesti piirkondades: Põlvamaal, Valgamaal ja Viljandimaal, 
et oleksid hõlmatud erinevad mullaliigid ja omadused (tabel 1). Proovialade valimisel võeti 
aluseks maaharimisviis - otsekülv ja tavaharimine (ehk künniga harimine, mis oleks 
võrdluseks otsekülvile). Tavaharimisega põllud valiti võimalikult otsekülvitehnoloogiaga 
haritavate põldude lähedale, et võrdluspaarid asuksid sarnastes mullastikulistes tingimustes. 
Uuringuks valitud otsekülvipõldudel on antud tehnoloogiat rakendatud juba vähemalt 10 
aastat. 

 

Tabel 1. Proovialade iseloomustus 2012. aastal 

Maakond Prooviala 
nimetus 

Kood Ala 
iseloomustus 

Mullaliik 
(mullakaardi 
alusel) 

Mullalõimis 
(mullakaardi 
alusel) 

Proovivõtu 
aeg 
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Viljandi Viljandi_künd K12 Tavamulla-
harimine, oder 

Kor, ko ls1 06.09.2012 

Viljandi Viljandi_künd
2 

K1 Tavamulla-
harimine, raps 

Ko(g) ls1 08.10.2012 

Viljandi Viljandi 3 O1 Otsekülv, oder Ko, KI ls1 06.09.2012 

Põlva Põlva 2 O5 Otsekülv, 
suviraps 

LP sl 10.10.2012 

Valga Õru 1 O3 Otsekülv, 
talinisu 

LP, LkI(g) sl 10.09.2012 

Valga Õru 2 K3 Tavamulla-
harimine, 
talinisu 

LP, LPg sl 10.09.2012 

 

Uurimisalal koguti mullaproovid 100 m trassilt kolmest uurimispunktist (mis paiknesid umbes 
30 m vahedega) kolmelt sügavuselt (0-5, 5-15 ja 15-25 cm) pappkarpidesse ja saadeti 
analüüsimiseks PMK agrokeemia laborisse. Proovidest määrati järgmised agrokeemilised 
omadused: pH (KCl-lahuses), liikuv P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn (Mehlich3 meetodil), mulla 
orgaaniline süsinik  (Dumas meetodil). 

Mulla füüsikaliste omaduste selgitamiseks koguti proovid samuti kolmest uurimispunktist ja 
kolmelt sügavuselt (kahes korduses) mulla lasuvustiheduse, üldpoorsuse ja 
aeratsioonipoorsuse (õhuga täidetud pooride osatähtsus) ning lõimise määramiseks (määrati 
EMÜ mullateaduse ja agrokeemia laboris).  
 

Tulemused 

Otsekülvi tehnoloogia mõju mullale avaldub eeskätt süsiniku ladestumisena mulla 
huumushorisondi ülemisse kihti. Süsiniku ladestumine antud tehnoloogiaga on tingitud 
eeskätt sellest, et mulda ei segata harimisega  ning seetõttu on orgaanilise aine ja huumuse 
mineraliseerumine aeglasem. Kõige enam orgaanilist ainet koguneb taimse varisena mulla 
pealmisesse kihti, järgnevas 5-15 cm kihis on kõige aktiivsem juurte leviku tsoon ja alumine 
uuritud kiht iseloomustab suhteliselt puutumatut huumushorisondi osa, kus nii orgaanilise 
materjali lisandumine kui ka huumuse lagunemine mineraliseerumise tõttu on võrdlemisi 
tagasihoidlikud.  

Kui analüüsida otsekülvipõldude süsinikusisaldust kihtide kaupa, siis on selgelt näha 
süsinikusisalduste diferentseerumine uuritud sügavustel, kõige kõrgemad sisaldused esinevad 
kõige pealmises kihis ja kõige madalamad sügavamates kihtides. Kui vaadata lähedalasuvaid 
võrdluspõlde, siis võib öelda, et otsekülvipõld O1 oli üldiselt madalama süsinikusisaldusega 
(keskmine sisaldus 1,9% kogu uuritud sügavuses) võrreldes K1 alaga (keskmine Corg 2,3%) 
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– seega need alad süsiniku osas omavahel väga hästi võrreldavad ei ole. Siin saab hinnata 
pigem süsinikusisalduse muutumist aastate jooksul kui tehakse kordusanalüüs (näiteks 5 aasta 
pärast). Teise võrdluspaari (O3 ja K3) mullad olid süsinikusisalduse poolest sarnasemad ja 
siin tulebki selgelt välja, et otsekülvitehnoloogia on pindmiste kihtide süsinikusisaldust 
oluliselt tõstnud (joonis 1). 
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Joonis 1. Orgaanilise süsiniku sisaldus (%) otsekülvi (O1 ja O3) ja tavaharimisega (K1 ja K3) põldude 
huumushorisondi erineva sügavusega (0-5 cm; 5-15 cm; 15-25 cm) kihtides 2012. aastal 

 

Muldade karbonaatsuse näitajate analüüsil selgus, et uuritud piirkonnad (Viljandi ja Valga 
maakonnad) olid võrdlemisi erinevad nii pH kui ka Ca- ja Mg-sisaldustelt. Viljandi 
maakonnas on tegemist võrdlemisi karbonaatsete muldadega, mille pHKCl ulatub 6,4 kuni 6,7-
ni ning nii kaltsiumi- kui ka magneesiumisisaldused olid võrdlemisi kõrged. Seevastu uuritud 
alade mullad Valga maakonnas olid happelised pH-ga 5,2-5,6 ning samuti iseloomustas neid 
ka võrdlemisi madal Ca- ja Mg-sisaldus. Samas võib öelda, et otsekülvi võrdlusel 
künnivariandiga olulisi erinevusi välja ei joonistunud ning samuti ei olnud suuri erinevusi 
erinevates sügavuskihtides, kuigi künnivariandis on isegi pealmise 5 cm kihi Ca-sisaldused 
pisut enam langenud kui otsekülvil. Magneesiumisisaldustes oli Viljandimaa võrdluspõldude 
vahel mõningane erinevus. Nimelt oli künnivariandis Mg-sisaldus pisut kõrgem kui otsekülvil 
ja seda just sügavamates kihtides, kus künnivariandis Mg-sisaldus pisut suurenes (joonis 2). 
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Joonis 2. Ca- ja Mg-sisaldused (mg/kg) otsekülvi (O1 ja O3) ning tavaharimisega (K1 ja K3) põldudel 
erinevates huumushorisondi (0-5 cm; 5-15 cm; 15-25 cm) kihtides 2012. aastal 

 

Liikuvate põhitaimetoiteelementide analüüs näitas, et Viljandi maakonna võrdluspõldudel oli 
nii fosfori- kui ka kaaliumisisaldus otsekülviala mullas kõrgem kui tavaharimisega mullas 
ning mõlemas variandis oli ülemise 5 cm kihi toiteelementide sisaldus kõrgeim ning vähenes 
alumistes kihtides. Fosfori väetistarve (kasutades PMK väetistarbe gradatsiooni) oli 
Viljandimaa otsekülvi põllul väga väike ja künniga põllul väike ning kaaliumitarve oli 
otsekülvi alal väike ning künniga alal ülemises kihis samuti väike ja alumistes kihtides 
keskmine. Valgamaa uurimisalade muldi iseloomustasid kõrged fosforisisaldused, kuid siin 
käitus liikuva fosfori sisaldus huumushorisondi erinevates kihtides erinevalt. Kui otsekülvialal 
oli kahe esimese kihi fosforisisaldused võrdsel tasemel (177 mg/kg), siis sügavamas kihis 
langes P-sisaldus 146 mg-ni kg kohta. Künniga alal seevastu võis täheldada fosforisisalduse 
järk-järgulist tõusu sügavuse suunas.  

Kaaliumisisaldus varieerus uuritud aladel keskmisest kuni kõrgeni ja ka kaaliumi puhul oli 
sisalduste muutumine huumushorisondi erinevates kihtides, sõltuvalt harimistehnoloogiast, 
erinev. Kui otsekülvil toimus sisalduse järk-järguline vähenemine sügavuse suunas, siis 
künnipõhise tehnoloogia puhul oli madalaim sisaldus keskmises uuritud kihis ja sügavamas 
kihis toimus kaaliumi suurenemine (joonis 3). 
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Joonis 3. P- ja K-sisaldused (mg/kg) otsekülvi (O1 ja O3) ning tavaharimisega (K1 ja K3) põldudel 
erinevates huumushorisondi (0-5 cm; 5-15 cm; 15-25 cm) kihtides 2012. aastal 

 

Pool-mikro- ja mikroelementide sisaldusi vaadates võib öelda, et mangaani (Mn) osas on 
muldade elemendi vajadus väike kuni keskmine (PMK väetistarbe gradatsiooni alusel), 
kusjuures Viljandi maakonna võrdluspõldudel on jällegi erinevus võrdlemisi suur, sealne 
otsekülviala muld oli ka mikroelementide poolest oluliselt rikkam. Viljandi maakonna 
künniga põld ja Valga maakonna võrdluspõllud olid mikroelementide suhtes võrdlemisi 
vaesed ja seega nende muldade vajadus vastavate väetiste suhtes on suur (joonis 4).  
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Joonis 4. Mn-, B- ja Cu-sisaldused (mg/kg) otsekülvi (O1 ja O3) ning tavaharimisega (K1 ja K3) 
põldudel erinevates huumushorisondi (0-5 cm; 5-15 cm; 15-25 cm) kihtides 2012. aastal 

 

Muldade lõimis on uuritud muldadel üldiselt kerge, jäädes Valga maakonna aladel saviliiva ja 
kerge liivsavi ning Viljandi maakonna võrdluspõldudel kerge kuni keskmine liivsavi piiresse. 
Võrreldes mullakaardi andmetega, kus uuritud muldade lõimisteks saviliiv ja kerge liivsavi, 
oli antud määramiste järgi tegu ühe astme võrra raskemate lõimistega. Siin peab aga 
arvestama ka sellega, et lõimise määramise metoodika on vahepealsetel aastatel muutunud (et 
ühilduda FAO ja WRB klassifikatsioonidega) ja seetõttu ka vanade lõimiseklassidega 
võrdlemine raskendatud. Viljandi maakonna uurimisala muldi iseloomustab suhteliselt kõrge 
tolmufraktsiooni (0,002-0,063 mm suurusega osakesed) sisaldus, kusjuures künniga alal on 
lõimis pisut kergem, ehk siis liivafraktsiooni (>0,063 mm) osatähtsus on kõrgem võrreldes 
otsekülvi alaga. Valga maakonnas on mullad lõimise poolest võrdluspõldudel väga sarnased 
ning liivafraktsiooni osatähtsus on siin suhteliselt kõrge ulatudes peaaegu 70%-ni. 
Huumushorisondi piires erinevatel sügavustel olulisi erinevusi lõimisefraktsioonide 
osatähtsustes ei esine (joonis 5). 
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Joonis 5. Erineva suurusega lõimisefraktsioonide osatähtsus (%) otsekülvi (O1 ja O3) ning 
tavaharimisega (K1 ja K3) põldudel erinevates huumushorisondi (0-5 cm; 5-15 cm; 15-25 cm) kihtides 
2012. aastal 

 

Mulla füüsikalistest omadustest on väga tähtis ka mulla struktuursust iseloomustavad 
poorsuse näitajad. Mullapoorid võivad olla täidetud kas õhu või veega ja seetõttu arvutati ka 
eraldi väärtustena üldpoorsus ja õhuga täidetud pooride osatähtsus. Üldpoorsused jäid uuritud 
aladel peamiselt 40-50% piiresse ja õhuga täidetud pooride osatähtsus varieerus 8%-dist 
Viljandi maakonna otsekülvi mulla pealmises kihis kuni 28%-ni Valga maakonna otseküvi 
mulla pealmises kihis. Mulla poorsuse näitajad on ka seotud lasuvustihedusega, mida tihedam 
muld, seda vähem poore mullas on. See tendents on hästi jälgitav Viljandi maakonna 
otsekülvi alal (O1), kus lasuvustihedus, võrreldes teiste uuritud aladega, oli kõrgem (joonis 7), 
samas antud ala nii üldine poorsus kui ka õhuga täidetud pooride osatähtsus olid madalamad 
kui teistel uuritud aladel (joonis 6). 
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Joonis 6. Üldine poorsus ja õhuga pooride osatähtsus (%) otsekülvi (O1 ja O3) ning tavaharimisega 
(K1 ja K3) põldudel erinevates huumushorisondi (0-5 cm; 5-15 cm; 15-25 cm) kihtides 2012. aastal 

 

Oluliseks mulla füüsikaliseks näitajaks on lasuvustihedus, mis näitab muldade tihenemist ning 
väga oluline on ka jälgida, millisel sügavusel tihedam kiht on tekkinud. Üldiselt olid uuritud 
mullad normaalse tihedusega või sügavamates kihtides ka nõrgalt tihenenud, ainult Viljandi 
maakonna otsekülvi põld oli keskmiselt tihenenud. Kui võrrelda otsekülvipõldude muldade 
tihenemist kihtide kaupa, siis on näha, et tihedaim kiht oli 5-15 cm sügavusel, mis näitab 
seda, et kasutatavate põllutöömasinate surve mõjutab seda kihti ja kuna sügavamat harimist ei 
toimu, siis võibki sinna kihti tihes tekkida. Samas on selles kihis kõige ohtram juurestiku 
levik, mis võiks omakorda mulda kobestada. Künniga aladel on kõige tihedam kõige alumine 
15-25 cm sügavune kiht, mille põhjuseks võib olla künnialuse tihese teke juhul, kui 
künnisügavus jääb 15-20 cm piiresse (joonis 7). 
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Joonis 7. Lasuvustihedus (g/cm3) otsekülvi (O1 ja O3) ning tavaharimisega (K1 ja K3) põldudel 
erinevates huumushorisondi (0-5 cm; 5-15 cm; 15-25 cm) kihtides 2012. aastal. Skaala: normaalse 
huumushorisondiga mulla lasuvuste skaala oleks järgmine: alla 1,30-normaalne; 1,31-1,4 nõrgalt 
tihenenud; 1,41-1,5- keskmiselt tihenenud; 1,51-1,6 tugevasti tihenenud; üle 1,6 ülitihenenud 

 

Kokkuvõte 

• Kõige suuremad erinevused mullaomadustes otsekülvi ja künnitehnoloogia rakendamisel 
avalduvad mulla huumushorisondi süsinikusisaldustes. Otsekülvi tehnoloogia kasutamisel 
toimub orgaanilise aine (ka süsiniku) kogunemine eeskätt pindmisse kihti (0-5 cm), 
järgneb teine uuritud kiht (5-15 cm) ja kõige madalama orgaanilise süsiniku sisaldusega 
on alumine kiht (15-25 cm). 

• Taimetoitainetest olid uuritud võrdluspõldude fosfori ja kaaliumisisaldused 2012. a 
kõrged ulatudes fosfori puhul 68-197 mg/kg ja kaaliumi puhul 115-271 mg/kg, mis 
tähendab, et väetiste vajadus on väike. Samas olid Viljandi maakonna tavaharimisega 
põllul ja Valga maakonna otsekülvi ja tavaharimisega põldudel mikroelementide ( B ja 
Cu) sisaldused väga madalad jäädes boori puhul 0,2-1 mg/kg ja vase puhul 0,6-1,6 mg/kg 
piiresse. 

• Mulla füüsikaliste omaduste analüüs näitab otsekülvialadel keskmise uuritud kihi (5-15 
cm) suuremat lasuvustihedust ja madalamat pooride osatähtsust. 


