MULD
PÕLLUMAJANDUSE KÕIGE VÄÄRTUSLIKUM VARA

WHEN FARMING
MEANS BUSINESS
Põllumajanduse potentsiaali täielik ärakasutamine
tähendab äritegevuse kasvu ja arendamist, ning mitte
ainult põllukultuuride või kariloomade, vaid ka kasumi
suurendamist. Parandage tootlikkust ja kasumlikkust,
keskendudes tugeva ja pühendunud juhtimise kaudu
positiivsetele näitajatele ning ebasoodsate asjaolude
vähendamisele.
Edukus tuleneb otsustavusest ja selgetest
eesmärkidest, nagu asjakohase strateegia
kohaldamisest ja õigetest tulevikuinvesteeringute
määratlemisest. Kvaliteetsed tulemused vajavad õigeid
ideid ja seadmeid. Iga vajaliku töö tegemiseks tuleb
leida parimad seadistused ja nutikad lahendused, mis
toetavad tööde lihtsamat ja tasuvamat teostamist.
Vaja on lahendusi, mis teevad rasked ja nõudlikud
tingimused vähem keerukamaks.
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Muld on alati olnud peamine tegur, mis on
andnud põllumajandustootjatele vajalikud
tingimused saagi tootmiseks.
Tööstuse nõudlus erinevate mullatüüpide
koosseisu ja nende struktuuri suuremate
teadmiste järele on järsult kasvanud koos
vajadusega mõista, kuidas me saame kaasaegse
põllumajandustava abil mulda mõjutada ja
parandada.
Käesoleva trükise eesmärk on anda
põhiteadmised mulla struktuuri ülesehitusest
ning meie praeguste põllumajandussüsteemide
kasulikest ja kahjulikest mõjudest.
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AUSTATUD LUGEJA,
MULLAD ON PIIRATUD VAHENDID
Mullad pakuvad bioloogilist mitmekesisust, toitu, sööta, riideid, peavarju ja energiat. Nad hoiavad ja filtreerivad vett,
taaskasutavad toitaineid, säilitavad süsinikku ja majutavad 25% meie bioloogilisest mitmekesisusest. Kõigi nende omaduste
täitmiseks on oluline mulla tervis. Elusates muldades on piisavalt jäätmetest ja kattekultuuridest pärinevat orgaanilist ainet.
Mullakasutus, mis suurendab huumusesisaldust, võib toetada savi-huumuskomplekside teket ja suurendada biootilist arengut,
luues mullaorganismidele hea keskkonna. Seetõttu on mitmekesine ja rikkalik mullaelu võtmeks jätkusuutlikule tervislikule
mullale, mis suudab rahuldada väga produktiivse põllumajanduse nõudmisi..
Peaaegu kõiki meie ees seisvaid agronoomilisi probleeme, nagu umbrohud, haigused, putukad, viljakus jne võib seostada ökosüsteemi
protsesside probleemidega. Me peame tunnistama mullaharimise hävitavat mõju mullale ja veele ning mitmekesisuse puudumisele.
Muld peaks olema mitte CO2 allikas, vaid neelukaev. Leiame, et maakasutusest tingitud oksüdeerimisprotsesside tulemusena on viimaste
aastakümnete jooksul toimunud CO2 heitkoguste järsk suurenemine. Parima kaitse liikide kadumise ja biotüübi resistentsuse vastu
tagavad mittejärjekindla välbaga või järjestusega külvikorrad. Suurepärane võimalus süsteemi taaskäivitamiseks on mitmeaastased
järjestused. Mitmekesisuse ja sekkumise suurenemine peab olema tasakaalus kasumlikkusega ja algama mulla tervise parendamisega.
Põllumehed teevad kõiki jõupingutusi, et saavutada murenev struktuur, pooride järjepidevus sügavamatesse kihtidesse, mulla
tekstuurist tulenev tasakaalustatud pH-väärtus ja optimeerida mulla orgaanilist ainet. Me loome kliimasõbralikke süsteeme,
suurendades innovatsiooni, teadmiste jagamise ja kiirema rakendamise kaudu säästva põllumajanduse (Conservation Agriculture)
juurutamist.

Prof. Dr. Thomas Weyer, Fachhochschule Süd-Westfalen, Soest (Germany)
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MIKS ME VAJAME HEAD MULLA STRUKTUURI?
VÕIMALUS SUURENDADA TULU
Hea taimede ja juurestiku areng
Saak võib olla otseselt seotud mulla hea või halva
struktuuriga. Tundliku juurestikuga taimed, nagu
ristõielised, on äärmiselt tundlikud tihendamisele ja
põuale, samas kui teravilju mõjutab suuresti jääkide
segunemise ebaühtlus mulla horisontides.

Mõju keskkonnale tihendamine ja erosioon
Tihendamine takistab juurekasvu ning piirab vee ja õhu
imbumist mulda. Samuti võib see suurendada mulla
äravoolu, mis põhjustab mulla erosiooni ning toitainete ja
pestitsiidide lekkimist pinnavette.

Kasu mulla ökosüsteemile

Riskide haldamise võime

Hea mullastruktuur sisaldab suure osakaaluga orgaanilist
ainet koos suurema koguse mikro- ja suurorganismidega,
mis pakuvad väärtuslikke taimetoitaineid.

Äärmuslike ilmastikumustrite ja õiguslike suuniste tõttu
muutub põllukultuuride mitmekesisuse, külvikordade ja
kõlvikute rajamise paindlikkuse vajadus üha suuremaks.
Hea mullastruktuur suurendab olemasolevaid võimalusi
saagikust ohverdamata.

Optimaalne taimekasv sõltub füüsiliste, keemiliste ja
bioloogiliste omaduste keerulisest struktuurist.
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MULLA TÜÜBID
MINERAALSETE OSAKESTE ERINEVATE SUURUSTE ALUSEL

Liivmuld –
(kerged mullad)

Savimuld –
(rasked mullad)

Tolmmuld –
(Kerge kuni keskmine lõimis, suure viljakusega)

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Happelisemad ja vähe toitaineid.
Väike erikaal, millest suurem osa on liiv ja väiksem
osa savi.
Hea vee äravool, kiiresti soojenev ja kuivav.
Kevadel on lihtsam töödelda kui savimuldi, kuid
suvel kipuvad need kuivama.
Erosioonile tundlikud, kui on jäetud lahti ja avatud.
Lisatud orgaaniline aine võib aidata suurendada
toitainete sisaldust, parandades mulla toitainete ja
vee hoidmise võimet.

•
•
•
•
•
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Kasuks on suurem toitainete sisaldus.
Suurem toitainete sisaldus, pH piiramine on
otsustava tähtsusega.
Talvel võib jääda märjaks ja külmaks ning suvel
kuivada.
Suurem erikaal, üle 25% savi, milles on suure
veepeetusega osakesed.
Aeglasem vee äravool ja soojeneb kauem, eriti
kevadel.
Vajab tähelepanu tõhusale kuivendusele ja tallamise
piiramisele.
Need on ühed kõige keerulisemad ja ilmast
sõltuvamad mullad, kuna on tundlikud
pragunemisele suvel ja vee kogumisele talvel.

•
•
•
•
•
•

Keskmise suurusega osakesed, hästi kuivendatav ja
niiskust säilitav.
Peened osakesed, mida saab kergesti tihendada.
Tundlik vee-erosioonile.
Orgaanilise aine lisamisega saab tolmuosakesi
siduda püsivamateks osadeks.
Vihmasajule järgnevad kuivad tingimused võivad
põhjustada pinna sulgumist.
Väike metalli kulutav mõju.
Kõige tõhusam taimede veevarustus kõigis vee
pindpinge tasemetes.

MULLA TÜÜBID

Kriitmuld –
(kerge või raske)

Liivsavimuld –
(Suure viljakusega liiva, tolmu ja savi segu)

Turbamuld –
(Kõrge viljakus, eriti pinnakihis)

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kõrge leelisus tänu struktuuris olevale
kaltsiumkarbonaadile või lubjale.
Õhukesed mullad, tavaliselt paksusega alla 30 cm.
Suur lubjakivi sisaldus tuleneb lubjakivist või
kriitkivist aluskivimist.
Tavaliselt väikese orgaanilise aine ja toitainete
sisaldusega.
Vaba vee äravool väikese veepeetusega.
Suur metalli kulutav mõju.

•
•
•

Koosneb 40% liivast, 40% tolmust, 20% savist.
Hea kuivendatavuse ja niiskuse säilitamisega.
Sõltuvalt liiva ja tolmu suhtest võib nimetada
liivsaviks või saviliivaks.
Mullaosakeste tasakaalu loetakse ideaalseks
kasvukeskkonnaks.
Suure orgaanilise aine ja toitainete sisaldusega.
Võivad olla nii kergesti töödeldavad kui kleepunud
osakesed.

Orgaanilise aine sisaldus võib ületada 20%.
Suur lagunenud taimse materjali sisaldus.
Kuivades piirkondades tundlik tuuleerosioonile.
Raskesti töödeldav.
Looduslikult küllastunud, suure veepeetusega.

Suurenenud muldade mitmekesisus
tähendab erinevaid nõudmisi.
KVERNELAND
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MULLA KOOSSEIS
MILLEST SEE SUURIM VARA KOOSNEB?
Mulla põhiosa koosneb mineraalainetest, veest, orgaanilisest ainest, gaasidest ja
mikroorganismidest, mis moodustavad umbes 50%. Ülejäänud on pooride maht 40-60%.
Mineraalid
Mulla tekstuuri ja orgaanilise aine põhielemendid panevad aluse mullatüübile.
Mulla tekstuuri määrab peamiste mineraalide savi, tolmu ja liiva suhteline mass.
Niiskus/vesi
Vesi on mulla oluline koostisosa toitainete jaotamiseks ja orgaanilise materjali lagunemise
toetamiseks.

Terve muld sisaldab 50%
tahket ainet ja 50% pooride
mahtu, kusjuures 50% kuni
75% pooridest peaks olema
täidetud veega.
Allikas: Kahnt

Orgaaniline aine
Toitaineid tarnival orgaanilisel ainel, mis koosneb lagunenud taimede ja loomade
jäätmetest, on ka väga suur veepidamisvõime.
Õhk
Mullaprofiilis olev õhk sisaldab looduslikke gaase, nagu lämmastikku, süsinikdioksiidi ja
hapnikku, millest viimane võimaldab mullas olevatel taimedel ja organismidel hingata..

Kõige olulisem on õige koostis.
Mikroorganismid
Muld võib sisaldada väga palju mikroorganisme, alates vihmausside suurustest kuni
seenteni, kuid need ei ületa 1% mulla mahust. Need tarbivad ja töötlevad orgaanilist ainet,
tagades seeläbi taimetoitainete olemasolu ja mulla seisundi paranemise.
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Mulla tekstuuri diagramm aitab määrata, millist 12 mullatüübist mulla kolmnurgas antud proov
esindab. Antud näide, kus proov sisaldab 13% tolmu, 21% savi ja 66% liiva viitab liivsavimulla
tekstuurile.
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ORGAANILINE AINE
TOIMIB TOITAINETE JA VEE SALVESTINA
Mulla kõikidest koostisosadest on orgaaniline aine tõenäoliselt kõige olulisem ja kõige rohkem vääriti mõistetud.
Orgaaniline aine sisaldab mulla toitainete ja vee varu, aitab vähendada tihendamist ja pinnakooriku teket ning
parendab vee sissepääsu mulda. Ometi seda eiratakse sageli ja jäetakse tähelepanuta. Uurime mulla orgaanilise
aine panust ja räägime sellest, kuidas seda säilitada või suurendada.
Mis on orgaaniline aine?
Sageli me mõtleme orgaanilise ainena mulda jäetud taime- ja loomajäätmeid. Me näeme lehe-, sõnniku- või
taimeosade kuhja ja mõtleme: „Vau! Ma lisan mulda palju orgaanilist ainet.” See on tegelikult orgaaniline materjal,
mitte orgaaniline aine.
Milline on orgaanilise materjali ja orgaanilise aine erinevus? Orgaaniline materjal on midagi, mis oli elus ja on praegu
mullas või mulla peal. Orgaaniliseks aineks muutumiseks peab see huumuseks lagunema. Huumus on orgaaniline
materjal, mille mikroorganismid on muutnud vastupidavasse lagunemisolekusse. Orgaaniline materjal on mullas
ebapüsiv, see muudab lagunemisel kergesti oma vormi ja massi. Kuni 90% sellest kaob kiiresti lagunemise tõttu.

See on mullas püsiv.
Orgaaniline aine on mullas püsiv. See on lagunenud tasemeni, kus on edasise lagunemise suhtes vastupidav.
Tavaliselt mineraliseerub sellest aastas ainult kuni 5%. See kiirus suureneb, kui temperatuuri-, hapniku- ja
niiskustingimused on lagunemiseks soodsad, mis sageli juhtub liigse mullaharimise korral. Mullakatses analüüsitakse
püsiva orgaanilise aine sisaldust.
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Milles seisneb orgaanilise aine
kasulikkus?
1. Toitainete varu
2. Veepidamise võimekus
3. Mulla struktuuri koondamine
4. Erosiooni vältimine
5. Kiire mullatemperatuuri tõus
6. Mullaelustiku säilitus
KVERNELAND SOIL
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Millised on mikroorganismide tegevused?
1. Lagundavad orgaanilist ainet
2. Võtavad toitaineid ringlusse
3. Tekitavad huumust
4. Loovad mulla struktuuri
5. Seovad lämmastikku
6. Edendavad taimekasvu
7. Piiravad kahjureid ja haigusi
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MIKROORGANISM
MULD ON ELAV
Mullas elavad suured ja väikesed elusorganismid, nagu vihmaussid, ümarussid,
bakterid ja seened, on mulla hea tervise tagamisel olulise tähtsusega.
Miljardid mullas sisalduvad organismid aitavad mineraliseerida olemasolevat orgaanilist
ainet ja toitaineid, et teha need taimejuurtele kergesti imenduvaks ja kasulikumaks.
Hinnanguliselt hoitakse 70–80% mulla organismidest ülemises 4–6 cm paksuses
mullahorisondis. Lisaks mulla tervise säilitamisele saab mulla temperatuur kiiremini
tõusta, mis on eriti kasulik kevadel kõlvikute rajamisel ja kasvuperioodi pikkuse
tagamisel.

70 kuni 80% tegutsevad ülemises mullakihis.
Mulla struktuuri ja orgaanilise aine sisalduse parandamisele ning erosiooni
vähendamisele keskendunud põllumajandustavad võivad aidata suurendada
organismide sisaldust mullas ja selle viljakust, mis toob üldiselt kaasa suurema
saagikuse.
Mulda tuleks käsitleda ja töödelda tervikliku elusorganismina ja hoida selle tervist, mis
omakorda kasvatab tervemaid taimi.

KVERNELAND
KVERNELANDMULD
SOIL

15

16

KVERNELAND MULD
SOIL

MULLA KOOSSEIS

ÕHU OLUKORD MULLAS
AEROOBSED JA ANAEROOBSED MULLAD
Enamik muldasid on aeroobsed. See on oluline, sest taimejuured tarbivad süsinikdioksiidi, vabastades hapnikku ja
süsivesikuid ning mullas peab olema piisavalt õhku - eriti hapnikku - et toetada enamiku mulla eluvorme.
Anaeroobsed mullad
Anaeroobseid tingimusi tekitavad enamasti liiga märg muld või juuri mädandavate organismide olemasolu ning neid
ei põhjusta ainult mulla sügavus. Kui vesi ei leia võimalust mullast välja valguda, ei saa muld värsket hapnikku sisse
tõmmata. Selle tagajärjel kasutavad mulla bioloogilised talitlused, orgaanilise aine lagunemine ja puujuured kogu
olemasoleva hapniku. (See erineb väikese hapnikusisaldusega muldadest, kus vesi imbub mullast, kuid liiga aeglaselt).
Seetõttu võivad anaeroobsed tingimused esineda mistahes mulla sügavusel. Juured vajavad kasvamiseks üldiselt
umbes 10% hapnikku. Piisavalt kuivendatud ning tervest ja kergelt tihendatud mullast istutusala loomine peaks tegema
anaeroobsete tingimuste riski äärmiselt madalaks, isegi olenemata sügavusest. Mulla hapnikuvarustuse piirangud.
See võib juhtuda mitmel põhjusel: halvasti kuivendatud mullad, üleharimine, raske tekstuuriga mullad, tihendamine ja
tugevad sademed koos halva äravooluga.

Hea vee sissepääs tagab aeroobse seisundi.
Mulla anaeroobsed tingimused mõjutavad nii taimekasvu
kui ka orgaanilise aine ja toitainete muutusi. Samuti
mõjutab see tõsiselt taimede juurestikku ja piirab
sellist tüüpi keskkonnaga mittekohanenud taimede
kasvu. Mõju taimedele hõlmab lehtede ja juurte
kasvu aeglustumist, vanemate lehtede kolletumist,
närbumist ja haigestumist, mis omakorda põhjustab
toodangu vähenemise. Anaeroobsetes muldades on suur
biolagundavate mikroobide sisaldus, mis taandavad ja
toodavad mürkaineid. Nendel muldadel on suurem mulla
kaudu levivate haiguste tase, mis vähendab toodangut.

Hapnik

Hapnik

NO

NH

CO
N

CO
CO

NO

Hästi õhutatud muld

Liigniiske muld

Nitrifikatsioon

Denitrifikatsioon
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Liiv
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Savi

Tolm

MULLA HORISONDID

MULLA HORISONDID
JA NENDE OMADUSED
Hästi struktureeritud muld võimaldab õhu, vee ja toitainete takistamatut liikumist
struktuuriüksuste vaheliste lõhede kaudu. Hea mullastruktuur on oluline riskide
haldamiseks, näiteks niiskuse säilitamisega kuivadel perioodidel ja tallamise tõttu.
Mulla moodustamisega seotud erinevad protsessid toovad kaasa asjaolu, et muld ei
ole kogu sügavuses ühtlaselt struktureeritud, vaid on jagatud pinnaga enam-vähem
rõhtsateks horisontideks.

PINNASE KIHT

Igal mullatüübil on selle erilised omadused.
Kõdukiht (O-horisont) ja huumuskiht (A-horisont). 			
Kõdukiht on tavaliselt kõige tumedam mullakiht, mis sisaldab palju orgaanilist ainet ja
on seetõttu suurima bioloogilise ja mikroorganismide aktiivsusega.

Orgaaniline

Sisseuhtekiht (B-horisont).
		
See kiht sisaldab rohkem mineraalaineid ja vett kui huumuskiht ja vähem orgaanilist
materjali.

Pinnale

Mulla lähtekivim (C-horisont) ja aluskivim (R-horisont).
Allpool läheb mullakiht tavaliselt üle lagunemata lähtekivimiks või aluskivimiks. Nende
füüsilised omadused, nt. mineraalide sisaldus ja tera suurus ning nende keemilised
omadused, nagu ilmastikukindlus, mõjutavad mulla moodustumist.

Aluspinnasl

Mulla arengu käigus tekkinud mullahorisondid moodustavad koos iseloomuliku
mullaprofiili. Suuresti identsete profiiliomadustega mullad koondatakse üheks
mullatüübiks.

Substraat

Aluspõhi

Orgaaniline aine
Mineraalainetega
segatud orgaanilised
ained

Segu liiv, tolm või
savi

Põhikivim
Mittevajalik
algmaterjal
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Mulda jäänud niiskus pärast tagumise topelt DD rulliga sügavkobesti Kverneland Flatliner kasutamist.
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VEE JA TOITAINETE LIIKUMINE
KERGED JA RASKED MULLAD
Vee, õhu ja toitainete liikumise takistused tekivad tihendatud kihtide (tihese) ja erinevate poorisuuruste
mulla agregaatide vahel.
•

Vee kapillaarne liikumine (1) läbi puistetiheduste või agregaatide suuruste üleminekute on tõsiselt piiratud,
kui just muld ei ole küllastunud, kus võib saada otsustavaks gravitatsioon.

•

Väiksema või suurema poorisuurusega agregaadid (2) on sageli mullaharimisest mõjutatud.

•

Kihid 1 kuni 4 kujutavad tüüpilist küntud ja freesitud profiili mitmetel mullatüüpidel.

•

Küllastumata olekus on vee liikumine (3) väikestest pooridest suurtesse aeglane (Eagleman, 1962), kuna vett
hoidev kapillaarrõhk on väikeste pooridega agregaatides suurem.

•

Kihtide (3) all olevates tsoonides (4) võib olla piiratud vesi (üks näide on ümbritsevast kõrgem veetase).

•

Suure tihedusega tihendatud kihid (5) piiravad ka vee, õhu ja toitainete liikumist.

•

Tihendatud kihtide all olevad tsoonid (6) ei ole juurtele kergesti kättesaadavad.

•

Kuivadel suvedel võib olla kaunade või terade täitumine piiratud, mis põhjustab varajast küpsemist ning
saagi väärtuse ja saagikuse kadu.

•

Vee või õhu ülespoole liikumine (7) on samuti piiratud kas tihesega või agregaatide suuruse üleminekutega.
See võib avaldada märkimisväärset mõju kuivadel hooaegadel, kus vee kapillaarne üles liikumine võib
soodustada madala juurestikuga põllukultuuride kõlvikute rajamist. Kogu mullaharimine peaks seega
kajastama vajadust luua õige mulla struktuur ja vältida agregaatide suuruse järske üleminekuid.
KVERNELAND
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MULLA STRUKTUUR

MULLA STRUKTUUR
KERGED JA RASKED MULLAD
Kõige olulisem vahend hea mulla struktuuri säilitamiseks on labidas või penetromeeter. Mulla struktuuri ja
probleemide lahendamist ei ole võimalik kindlaks määrata ilma mulla profiilide kaevamiseta. Pealegi, kui
mullaharimist ei tehta mullale sobivas olekus, ei saa ühtegi otsustatud tegevust edukaks lugeda.

RASKE MULD HALB STRUKTUUR

RASKE MULD HEA STRUKTUUR

•

•

•
•
•

•

•
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Pind (1) on ebatasane ja pankas ning
seemnete kokkupuude mullaga on halb.
Pind (2) on liiga peen, kaldub niiskuse
kadumisele ja erosioonile.
Alas (3) on selge tsoonide vaheline
üleminek, mis takistab niiskuse liikumist.
Pinna all olevad kihid (4) on tihedad ja
tõkestavad ning praod ja lõhed on üldiselt
rõhtsad.
Mullaharimise tihesed (5) võivad
moodustada tõkkeid juurtele, veele,
õhule ja toitainetele. Kui taimesasi
pööratakse selliste kihtide peale, muutub
see anaeroobseks, tekitades juurekasvule
täiendavaid takistusi.
Kui need struktuurid on muredas olekus,
plastsuse alumise piiri lähedal, ei pruugi
olla võimalik selle mullakamakaid käsitsi
ega 1000 mm kõrguselt kindlale pinnale
kukutamisega kergesti lõhkuda (vt lk 24).

•

•

•

Pinnakiht (6) on ühtlase agregaadi
suurusega ja orgaanilise aine sisaldusega
ning on tihendatud hea seemne ja mulla
kokkupuute, niiskuse säilitamise ja
ilmastikukindluse saavutamiseks.
Järgmistes horisontides (7) on näha
järkjärgulist üleminekut sügaval suurema
struktuuriga agregaatidele, mille struktuuri
erineva suurusega avatud poorid hoiavad
vett, õhku ja toitaineid ning võimaldavad
juurtele nendele takistusteta juurdepääsu.
Praod ja lõhed on üldiselt püstised, mis
viitab sellele, et vesi, õhk ja juured võivad
seejärel läbi profiili sügavamale tungida.
Selliseid lõhesid täiendatakse tavaliselt
usside kanalitega.
Selliste struktuuride kaevamisel on
võimalik suuremaid agregaate kergesti nii
käsitsi murda, kui ka mulda (jälle muredas
olekus) 1000 mm kõrguselt kindlale
pinnale kukutades murendada.

MULLA STRUKTUUR

KERGE MULD HALB STRUKTUUR

KERGE MULD HEA STRUKTUUR

•

•

•
•

•

Pind (1) võib olla kaanetatud ja struktuuritu,
mis takistab tärkavaid taimi, soodustab
erosiooni ja ärakannet ning takistab
ülemise kihi kuivatamist pärast vihma (või
kevadel). See võib külvamist edasi lükata
või nõuda pinna avamiseks täiendavat
mullaharimist. Lisasõidud võivad suurendada
sellises seisukorras mulla traktoriratastega
tihendamise riski
Tsoonide vahel (2) võib olla selge kihtide
üleminek, mis takistab niiskuse liikumist.
Pinna all olevad kihid (3) võivad olla tihedad
ja tõkestavad, mille tulemuseks on halb
juurekasv ning vee ja toitainete juurdepääs.
Praod ja lõhed on sageli rõhtsad, mitte
püstised.
Mullaharimise tihesed (4) on sagedased,
moodustades tõkkeid juurtele, veele,
õhule ja toitainetele. Kui taimesasi on
sisse pööratud, on see sageli anaeroobne,
tekitades juurekasvule täiendavaid takistusi.

•

•

Pinnakiht (5) on ühtlase agregaadi
suurusega ja orgaanilise aine
sisaldusega, tihendatud heaks seemne
ja mulla kokkupuuteks. Kaanetamisele
kalduvatel muldadel tagab orgaaniline
aine püsivuse ja on olemas mulla
tihendamise meetodid, mis vähendavad
pinna kaanetamist ja takistusi seemnete
tärkamisele.
Järgmistes horisontides (6) on näha
järkjärgulist üleminekut sügaval avatud
teralise struktuuriga agregaatidele, mille
struktuuri erineva suurusega avatud
poorid hoiavad vett, õhku ja toitaineid
ning võimaldavad juurtele juurdepääsu
nendele. Kogu sügavuses pole juurtele
ja usside käikudele soodsaid eristuvaid
kihte. Praod ja lõhed on üldiselt
püstised.
Struktuuride avamise osas kehtivad
raske mulla jaotisega samad
põhimõtted.
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MULLA SEISUKORRA HINDAMINE
KUNA ON ÕIGE AEG MULLAHARIMISEKS?
Mulla seisundi tuvastamiseks alumise plastsuse piiri alusel on lihtsaks
välimeetodiks väikese käsitsi tehtud mullapalli laiali rullimine.
Kui pikk rull moodustub kergesti, siis on muld plastsuse piirist niiskem ja tiheneb
rohke tallamise tagajärjel, isegi kui erisurve on vaid 40 kuni 80 kPa (6 kuni 12 psi).
Savipõhised mullad kalduvad sellises olekus harimisel kõige rohkem kahjustuma. Kui
rulli ei ole võimalik veeretada, kuid muld määrib kergesti, on see plastsuse piirist
palju niiskem ning sõitmine ja harimine on üldiselt igas olukorras kahjulik. Kui mulda
saab lihtsalt rullida ilma murenemiseta, kuid see hakkab murenema, siis on see
plastsuse piiril. Selles seisukorras mulda võib nimetada muredaks.

Mulla plastsuse piirid: Kuna harida.
Harimine on tavaliselt tõhus, kuid üle 100 kPa (15 psi) erisurved võivad mulda
teatud määral tihendada. Kui mulda ei saa rullida, vaid see mureneb ja puruneb
kõvadeks tükkideks, jääb see plastsuse piirist allapoole ja tihenemine tavapärase
talutranspordiga ei ole tõenäoline. Eriti kuivades olukordades tuleb hoolitseda selle
eest, et mullaharimine (näiteks seemendusala ettevalmistus) oleks kulutõhus, sest
võivad moodustada pangad, mis ei lagune enne mulla niiskuse suurenemist. Aga,
kui muld on kerge ja muutub tolmuks, siis on tingimused tõhusaks harimiseks liiga
kuivad ning mulla kahjulik tolmustumine tekitab tuule- või vee-erosiooni riski.
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MULLA ANALÜÜS

Vaadake oma mulla omadusi
1. Pinna struktuur
2. Juurte mulda tungimine
3. Makropoorid ja biopoorid
4. Mulla struktuuri ja tihenemine
5. Orgaanilised jäätmed
6. Värvus ja lõhn
KVERNELAND SOIL
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RISKIDE HALDAMINE
HEAD MULLA STRUKTUURI SÄILITAMISEKS
Hea mulla struktuur suurendab võimet hallata äärmuslikke tingimusi, nagu ilm, liikluskoormus
ja mulla võime niiskust imada.

Püsiva mulla struktuuri eelised:
•

Ilmastikukindlus

•

Puhverdamine äärmuste vastu

•

Paindlikkus riskide haldamiseks

•

Külvikorra võimalused

1.

Kuivad tingimused:
•
Juured vajavad kasvamiseks vett
•
Niiskuse säilitamine hea struktuuri ja harimiste abil
•
Toitainete transport on piiratud
•
Orgaanilise aine ja agregeerimise tugi

2.

Niisked tingimused:
•
Anaeroobsed probleemid - denitrifikatsioon
•
Õhu/vee mürgisuse tasakaalustamatus, aeglane gaasi transport ja CO2 salvestamine
•
Mõnede mineraalidest eraldunud või erosiooni tõttu kadunud toitainete leostumine

Esmatähtis on õige tasakaal.
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•

Kuivendus

•

Külvikorrad

•

Jäätmete haldus

•

Kõlvikute rajamise tava ja sätted

MULLA ANALÜÜS

KUIDAS ME SAAME MULLA STRUKTUURI MÕJUTADA?
PARAMEETRITE HALDAMINE MÕJU AVALDAMISEKS
Mulla viljakuse säilitamise ja edendamise meetmeid tuleb alati kaaluda pikemas
perspektiivis. Oluline on alati arvesse võtta kogu mullastiku, taimestiku ja masinate
haldussüsteemi. Ainult sel viisil saavutatakse jätkusuutlikkuse seisukohalt soovitud
mõju.
Kuivendus
Hea kuivendus on jätkuvalt oluline, et vältida vihma järel anaeroobseid tingimusi
ning säilitada muldade vee ja õhu tasakaal. Liigniiskusest tuleneva võimaliku mulla
struktuuri kahjustamise vähendamise korral on välitööd ja toitainete kasutamine palju
tõhusamad.
Külvikorrad
Külvikordade valik ja kõlvikute rajamise aeg võivad olla mulla struktuurile nii kasulikud kui ka kahjustavad. Võtmetegurite hulka kuuluvad tööde õigeaegsuse juhtimine,
kattekultuuride juurutamine ja agronoomia tava.
Jäätmete haldus
Eemaldatud, pinnale jäetud või mulda viidud taimejäätmete vaheline tasakaal mõjutab oluliselt mulla struktuuri suurema arvu töökäikude tihendusmõju, tõkestavate
kihtide või kõlvikute nõutud rajamistava tüübi kaudu.
Kõlvikute rajamistava ja sätted
Kõlvikute rajamissüsteemi valik, õigeaegsuse juhtimine, masinate spetsifikatsioon ja
seaded võivad olla mulla säilitamisele, parendamisele või tallamisele kas kasulikud
või kahjulikud. Esmatähtis on tähelepanu pisiasjadele.
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MULLAHARIMISSÜSTEEMID

TEIE KVERNELAND
INTELLIGENT FARMING SOLUTIONS
Valige enda ja teie maa jaoks parim põllumajanduslik lahendus. Ühildage kõrgeim võimalik saagikus jätkusuutlikkusega. See algab
õige mullaharimisega. Teie valikud sõltuvad erinevatest teguritest ja peaksid vastama teie kohalikele asjaoludele, nagu mulla
struktuur, külvikord, jäätmehaldus, majanduslikud ja ökoloogilised elujõulisuse tegurid.

Valik on teie!

Kaaluge keskkonna- ja õigusküsimusi. Tavapärastelt meetoditelt säästvale mullaharimisele: kõrge saagikuse saavutamiseks tuleb leida
toimingute vähima energia-, aja- ja rahakuluga õigeaegne tasakaal mulla parima seisundi (õhk, niiskus, bioloogiline aktiivsus jne)
suhtes. Kverneland pakub selleks täielikku sarja arukaid põllumajanduslahendusi.

TAVAPÄRANE
MULLAHARIMINE

SÄÄSTEV
MULLAHARIMINE

Tavapärane mullaharimine

Multšimine

• Jõuliselt sekkuv harimismeetod
• Täielik mulla ümberpööramine, nt.
adraga
• Mulla pinnale jääb alla 15-30%
taimejäätmetest
• Seemendusala luuakse aktiivse tööriista
või erilise kultivaatoriga
• Kõrge fütosanitaarne toime umbrohuja seenhaiguste surve vähendamise
tõttu - vajatakse vähem herbitsiide ja
fungitsiide
• Parem kuivamine ja mullatemperatuuri
kiirem tõus tagavad toitainete parema
imendumise
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• Sügavuse ja sageduse osas vähendatud
sekkumine
• Mulla pinnale jääb üle 30%
taimejäätmetest
• Pikem mulla puhkeaeg
• Kultivaator ja/või randaal viib
taimejäätmed mulla püsivuse
tagamiseks ülemisse 10 cm paksusesse
kihti
• Lausharimine – seemendusala
ettevalmistamine ja seemendamine ühel
töökäigul
• Kaitse mulla erosiooni eest; väiksem
mulla kadu äravoolu tõttu ja parem
veemahutusvõime.
• Mulla niiskuse salvestuse parenemine

Ribasharimine

• Paikne ribadena kobestamine enne
külvamist või külvamise ajal kuni 1/3 rea
laiusest (Loibl, 2006). Kuni 70% mulla
pinnast jääb puutumata
• Ribasharimine ühildab tavapärase
mullaharimise mulla kuivamise ja
soojenemise eeliseid tüükülvile
omaste mulla säästmise eelistega,
häirides mullapinda ainult seemnete
paigutusalas
• Täpne väetisekasutus
• Mulla kaitse erosiooni ja põua eest

Paikne/künnivaba mullaharimine

• Vähesekkuv meetod
• Mulla paikne (vertikaalne) töötlemine
väldib rõhtsaid kihte või tiheduse
üleminekuid
• Parem vee sissepääs, juurte areng ja
toitainete kasutamine
• Taimejuured tagavad taime üldise
tervise, sest nad annavad kogu hooaja
jooksul toitaineid ja vett, mis suurendab
saagikust
• Tugev juurekava teeb taimed tuulele ja
põuale vastupidavamaks.
• Väiksem energiatarve

MULLAHARIMISSÜSTEEMID

KVERNELANDI NUTIKAS PÕLLUMAJANDUSLAHENDUS

Mulla
pööramisega
Mulla
pööramiseta
Mulla
pööramiseta
Ribasharimine
Õhuke harimine

up to 15%

Tavapärane

15 - 30%

Vähendatud maks
Ribasharimine

Multšimine

Sügavharimine (pole kohutustuslik)

Paikne

Mulla katmine pärast seemendamist
ulatuslik

SÄÄSTEV
I

> 30%

KÕLVIKUTE RAJAMISSÜSTEEMID

TAVAPÄRANE

intensiivne

Meetod

Põhiharimine

Seemendusala ettevalmistus

Külvamine

Laotamine

Pritsimine

KVERNELANDi MULLAHARIMISMEETODITE LIIGITUS (Allikas: KTBL kohandus)
Käesolevas brošüüris esitatud teave on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks ja ülemaailmseks ringluseks. Võib esineda ebatäpsusi, vigu või puudusi ning teave ei pruugi olla aluseks Kverneland Groupi vastu esitatud
õiguslikele nõuetele. Mudelite, spetsifikatsioonide ja lisavarustuse kättesaadavus võib riigiti erineda. Palun konsulteerige kohaliku edasimüüjaga. Kverneland Group jätab endale õiguse igal ajal teha muudatusi
näidatud või kirjeldatud projekteerimises või spetsifikatsioonides, lisada või eemaldada funktsioone ilma ette teatamata või kohustusteta. Masinate funktsioonide paremaks tutvustamiseks võib masinatest ainult
illustratsiooniks eemaldada ohutusseadmed. Vigastusohu vältimiseks ei tohi ohutusseadmeid kunagi eemaldada. Kui kaitseseadmete eemaldamine on vajalik, nt. hooldamise eesmärgil võtke palun ühendust tehnilise
assistendi nõuetekohase abi või. © Kverneland Group
® = trade mark protection in the EU				
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