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Minimeeritud harimise mõju muldade omadustele ja ke skkonna seisundile 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskus, Mullaseire büroo, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu 
Kolledž  

Uuringu eesmärk 

Otsekülvitehnoloogia on viimastel aastatel Eestis üha laiemalt levima hakanud. Põhjuseks on 
eeskätt kulude kokkuhoid mullaharimistöödel, kuigi samas on vaja investeerida kvaliteetsesse ja 
suhteliselt kõrge maksumusega otsekülvikusse. Varasemalt Eestis ja ka muudes riikides läbi viidud 
uuringud on näidanud, et otsekülvi kasutamine parandab muldade omadusi suurendades eeskätt 
mulla pealmise kihi süsinikusisaldust ja seega ka viljakust. Teisest küljest on aga 
otsekülvitehnoloogia puudusteks umbrohtude, haiguste ja kahjurite laialdasem levik, kuna neid 
enam künni ega muude harimisvõtetega ei hävitata. Lahenduseks on laialdasem pestitsiidide 
kasutamine, millega võib aga kaasneda taimekaitsevahendite jääkide suurem akumuleerumine 
mulda.  

Antud uuringu käigus hinnati erinevate maaharimistehnoloogiate (otsekülvi ja tavaharimise ehk 
künnipõhise tehnoloogia) mõju mullale nii füüsikaliste, keemiliste kui ka bioloogiliste 
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 mullakihtide võrdlemine. 

Metoodika 

Proovialad valiti välja erinevates Eesti piirkondades: Tartumaal, Jõgevamaal ja Viljandimaal, et 
oleksid hõlmatud erinevad mullaliigid ja -omadused (Tabel 1). Tavaharimisega põllud valiti 
võimalikult otsekülvitehnoloogiaga haritavate põldude lähedale ning võimalusel sama kultuuriga. 
Eesmärgiks oli lähtetingimustena leida võrdluspaaridele ka võimalikult sarnased 
mullastikutingimused ning lähedased külvikorrad. Uuringuks valitud otsekülvipõldudel on antud 
tehnoloogiat rakendatud juba vähemalt 10 aastat ja selline ajavahemik peaks võimaldama 
kirjeldada tehnoloogiast tulenevaid mullaomaduste erinevusi. Põldude väetamise ajad ja kogused 
on esitatud tabelis (Tabel 2). 
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Tabel 1. Proovialade iseloomustus 2013. aastal 

Maakond 
Prooviala 
nimetus 

Kood 
Ala 

iseloomustus 

Mullaliik 
(mullakaardi 

alusel) 

Mullalõimis 
(mullakaardi 

alusel) 

Proovivõtu 
aeg 

Viljandi Viljandi künd K2 
tavamulla-
harimine, 
taliraps 

LPg saviliiv 24.09.2013 

Viljandi Viljandi otse O2 
otsekülv, 
taliraps 

LP(g) saviliiv 24.09.2013 

Tartu Tartu künd K6 
tavamulla-
harimine, kaer 

LP 
 

saviliiv 24.09.2013 

Tartu Tartu otse O6 otsekülv, oder LP saviliiv 24.09.2013 

Jõgeva Jõgeva künd K7 
tavamulla-
harimine, kaer 

Ko kerge liivsavi 25.09.2013 

Jõgeva Jõgeva otse O7 otsekülv, kaer Ko kerge liivsavi 25.09.2013 

Tabel 2. Proovialade väetamine 2013 aastal 

Prooviala 
nimetus Kood Ala iseloomustus Väetamine 

      Kuupäev Liik N P K 

Viljandi künd K2 
tava mullaharimine, 
taliraps 22.04.2013 min. väetis 40    

      28.04.2013 min.väetis 39     

Viljandi otse O2 otsekülv, taliraps 22.04.2013 min. väetis 40    

      28.04.2013 min.väetis 39     

Tartu künd K6 tava mullaharimine, kaer 25.05.2013 min.väetis 78 6 19 

Tartu otse O6 otsekülv, oder 10.05.2013 min.väetis 63 0 0 

    30.05.2013 min.väetis 25 0 0 

      10.09.2013 vedelsõnnik 60 20 75 

Jõgeva künd K7 tava mullaharimine, kaer           

Jõgeva otse O7 otsekülv, kaer 29.04.2013 min. väetis 42 12 24 
      7.09.2013 min. väetis 4,5 22,5 45 

Uurimisalal koguti mullaproovid ca 100 m trassilt kolmest uurimispunktist (uurimispunktide vahe 
ca 30 m) 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 igalt põllult 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). Kahjuks oli K7 ala välitööde ajaks küntud ja seetõttu 
lasuvustiheduse proove ei olnud võimalik 2013. a koguda. 
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Mulla bioloogilise seisundi hindamiseks kasutati indikaatoritena vihmausside ja hooghännaliste 
ehk collembolat́e koosluste hindamise parameetreid, mis määrati TTÜ Tartu kolledži laboris. 

Vihmaussid koguti igal põllul kolmelt uurimisalalt rahvusvaheliselt tunnustatud metoodika järgi, 
mille kohaselt proovilapi pinda (50x50 cm) töödeldi (piki transekti, lappide vahe 3 meetrit) 
vermifuugiga, milleks kasutati sinepipulbri 15%-lahust. Leitud isendid loendati, pesti ja pärast 48 
tunni jooksul hoidmist külmkapis (sel perioodi jooksul väljutavad vihamussid sooltorus oleva 
mulla) kaaluti ning määrati liigiti. Arvukus arvutati ühe transekti proovilappide keskmisena 1 m2 
maapinna kohta, samuti arvutati erinevate eluvormide (epigeiline, endogeiline, aneetsiline) ning 
dominantliigi (harilik mullauss Aporrectodea caliginosa) osatähtsus koosluses.  

Hooghännaliste proovid võeti iga prooviala keskelt 100 m transektina vahekaugusega 10 m. 
Mullaproovid võeti mullapuuriga (Ø 5 cm) kahelt sügavuselt: 0-5 cm ja 5-10 cm, mõlemalt 
sügavuselt kokku 10 proovi. Mullaproovid pandi valgustuse alla metallsõela peale ning 
hooghännalised koguti proovipudelisse, mis oli täidetud etanooliga. Mullaproove hoiti valgustuse 
all 48 h. Proovidest määrati hooghännaliste arvukus, hingamise aktiivsus ning liigiline 
mitmekesisus. Määratud hoohännaliste liikide nimekiri on esitatud lisas (Error! Reference 
source not found.). 

Mikroobikoosluse proovid koguti mullapuuriga 0-10 cm mullakihist. Proovidest määrati 
mikroobikoosluse biomass substraadi poolt indutseeritud hingamise (SIR) meetodil ja 
mikroobikoosluse üldine aktiivsus hingamisaktiivsuse alusel. 

Mulla huumusseisundile annab kompleksse hinnangu mulla Corg-varu ehk mass, mida arvutatakse 
Corg-sisalduse, lasuvustiheduse ja mullakihi tüseduse alusel. Selle näitaja abil saame jälgida kui 
suur on Corg-mass erinevates mullakihtides ja selle alusel võrrelda erinevaid mullaharimisviise 
omavahel. Corg-mass on tõepoolest ülemises mullakihis veidi suurem otsekülvi põldudel (Joonis1), 
kuid järgmistes kihtides oli seis vastupidine. Eriti suur vahe on kõige sügavama kihi Corg-
sisalduses. Kogu 25 cm mullakihi orgaanilise süsiniku varu oli K6 mullal ca 15% suurem kui O6 
mullal ja K2 mullal 7,5% suurem kui O2 mullal. 

 

Joonis1. Orgaanilise süsiniku (Corg) varu otsekülvi (O2 ja O6) ning tavaharimisega (K2 ja K6 ) põldudel 
erinevates huumushorisondi (0-5 cm; 5-15 cm; 15-25 cm) kihtides 2013. aastal  
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Mullaproovide mikrobioloogiliste analüüside tulemustest selgus, et üldiselt oli vastava näitaja 
kõrgem otsekülvi aladel (Joonis2). Kõrgeim mulla mikroobide biomass substraadi poolt 
indutseeritud hingamise (SIR) meetodil oli O6 proovialal ja madalaim näitajad olid K2 
proovialadel. Seega oli kõrgema niiskusega muldades ka kõrgemad biomassi aktiivsuse näitajad. 
Kui põllumuldades on mikroobikoosluse aktiivsuse näitajad >0,600 (SIR) ja >4,500 (hingamine), 
on ilmselt põllul olemas teatud häire ja tavaliselt on selleks liiga suur toitainete hulk. Väga kõrge 
SIR näitaja O6 alal viitab sellele otseselt ja eelnevalt selgus, et antud ala ülemises kihis on väga 
kõrge liikuva K sisaldus, sest enne proovide kogumist oli mulda lisatud vedelsõnnikut. 
Mikroobikooslus on üliaktiivne sellisel juhul, kui toitainete või orgaanilise aine sisaldus mullas on 
kõrge. 

 

Joonis 2. Mulla mikroobide aktiivne biomass, mg / biomassi C / g kuivaine (KA) kohta (substraadi poolt 
indutseeritud hingamise (SIR) meetodil) 2013. aastal 

Tabelis (Tabel3) on toodud seirepõldude hindamisskaala põhjal seirealade hindepunktid. Elustiku 
põhjal tehtud hinnangu analüüs näitab, et valdavalt oli 2013. a proovipõldude hinnang keskmine 
või hea. Suhteliselt kõrged punktid on proovialadel K6 ja O7 (28 punkti), madalaim seirepunktide 
summa oli vahetult proovikogumise eel küntud K7 proovialal (16 punkti), mis näitab kündmise 
lühiajalist negatiivset mõju mullaelustikule. 
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Tabel 3. Seirepõldude hinnang mullaelustikunäitajate alusel 2013. aastal 

Parameeter O2 K2 O6 K6 O7 K7 
Vihmaussid  

Arvukus 3 3 3 3 3 1 
Liigiline 
koosseis 

3 3 3 2 2 1 

Liikide arv 3 2 3 2 2 1 
Dom. liigi 
osatähtsus  

2 2 2 2 2 3 

Ökoloogiline 
strukruur 

2 2 2 2 2 1 

Mikroobid 
SIR  2 1 1 3 3 2 
Hingamine 2 3 3 2 2 1 

Hooghännalised 
Arvukus 0-5 cm 1 1 2 3 3 1 
Arvukus 5-10 
cm 

1 1 1 3 3 1 

Liikide arv 3 2 3 3 3 2 
Dom. liigi 
osatähtsus 

3 3 3 3 3 2 

KOKKU 25 23 26 28 28 16 
<18 halb 
18…26 
keskmine 
>26 hea 

keskmine keskmine keskmine hea hea halb 

Mikroobikoosluse hingamise aktiivsusel kriitilist piiri ei ületatud, proovikohad jäid hindeskaalal 
2-3 piiridesse, välja arvatud K7 värskelt küntud põld. Vihmausside hinnangu analüüsil on madalad 
hindepallid põllul K7. Reeglina otsekülv mõjutab vihmaussikooslusi positiivselt, suurem 
hindepunktide summa esines otsekülviga põldudelt. Hooghännaliste koosluste erinevused on 
suuresti põhjustatud piirkondlikust erinevusest (Viljandimaa) kui ka kasvatatud kultuurist – 
rapsipõldudel O2 ja K2 olid arvukuse hindepallid madalamad.  

Järeldused 

• Suurimad mullaomaduste erinevused otsekülvi ja künnitehnoloogia võrdlemisel avalduvad 
mulla huumushorisondi süsinikusisaldustes. Otsekülvi tehnoloogia kasutamisel toimub 
orgaanilise aine (ka süsiniku) kogunemine eeskätt pindmisse kihti (0-5 cm), järgneb 
keskmine uuritud kiht (5-15 cm) ja kõige madalama orgaanilise süsiniku sisaldusega on 
alumine kiht (15-25 cm). Künniga harimisel jaotub Corg-sisaldus kihtide vahel ühtlasemalt. 

• Vaatamata madalamale Corg-sisaldusele ülemises mullakihis, on 25 cm mullakihi Corg-varu 
keskmiselt 5,7 t/ha suurem künnipõhise harimisega muldadel. 

• Sarnaselt Corg-sisaldusele langes 2013 aastal ka taimetoiteelementide sisaldus otsekülvi 
põldudel alumistes kihtides. 
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• Mulla füüsikaliste omaduste analüüs näitas, et üldiselt olid 2013. a kõikidel aladel üldine 
poorsus ning aeratsioonipoorsus optimaalne. Otsekülvipõldudel lasuvustihedus suurenes ja 
pooride osatähtsust vähenes sügavuse suunas. 

• Taimekaitsevahendite jääke oli enam otsekülvi põldude muldades ja enamlevinud 
toimeaineks oli trifluraliin. 

• Mulla niiskusesisaldus oli keskmiselt 4,3% kõrgem otsekülvi põldudel. 

• Mullaproovide mikrobioloogiliste analüüside tulemustest selgus, et üldiselt oli vastav 
näitaja kõrgem otsekülvi aladel. Mikroobikooslus oli üliaktiivne vedelsõnnikuga väetatud 
alal, kus toitainete ja orgaanilise aine sisaldus mullas oli kõrge. 

• Vihmausside arvukus ja biomass oli üldiselt suurem otsekülvipõldudel, välja arvatud K2 
põllu kõrge juveniilsete vihmausside arvukus.  

• 2013. a seirepõldude hooghännaliste arvukus on sarnastes mullastik-klimaatilistes 
tingimustes suurem tavamullaharimisega põldudel. Põllukultuuride võrdluses oli 
hooghännaliste suurim arvukus kaeral ja väiksem rapsil. 

• Elurikkuse koondhinnangu alusel selgus, et 50% aladest oli mullaelustiku seisund 
keskmine, 33% oli hea ja 17% halb. Mullaelustiku halb seisund oli tingitud ühe põllu 
kündmisest enne proovide kogumist. Hea seisund oli ühel otsekülvi põllul ja ühel künniga 
haritaval põllul. 

 
 

 

 


