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Muld
• Mullaks nimetatakse maakoore pindmist kobedat kihti, mida 

kasutavad ja muudavad aktiivselt taimed ja muud elusorganismid 
ning nende laguproduktid kogu ülejäänud keskkonna osalusel ja 
mõjutusel.
Muld on eluta (kivimid) ja elusa looduse vahelüli ning nende pikaajalise vastastiktoime 
tulemus, mis on vajalik elu eksisteerimiseks maismaal.



Muld
Mulla teket ja arengut mõjutavad:

1. lähtekivim, 

2. rohelised taimed, mikroorganismid 
ja teised elusorganismid, 

3. kliima, 

4. reljeef, 

5. aeg (mulla vanus), 

6. inimtegevus.

Ökosüsteemi aluse moodustavad taim ja muld 
põhjuslikult ja talituslikult seotud ning vastastikku 
sõltuva ühtse kogumi – taim-muld-süsteemina. 



Mullateke
• Kui kiiresti/aeglaselt muld tekib?

1. Paepealne muld
2. Näivleetunud muld
3. Nõrgalt leetunud leedemuld
4. Sügav siirdesoomuld



Mulla teke ja areng 
• Mullateke on äärmiselt aeglane protsess ja viljaka mulla kujunemiseks 

võib kuluda sajandeid, peetakse mulda taastumatuks loodusvaraks. 

• Küll on aga inimese võimuses majandada, hoolitseda mulla eest 
jätkusuutlikult, kestlikult! 

• Meil kõigil on mulda vaja! Me kõik sööme vähemalt kolm korda 
päevas ☺ mõnikord ka tihedamalt. 

Iga inimene vajab vähemalt 3 x päevas 
põllumeest?



Muld ja tema olemus
Inimese võimuses on majandada, hoolitseda 
mulla eest jätkusuutlikult, kestlikult! 



Lõimis



pH



Mulla pH

• pH mõjutab 
taimede toiteelementide 
kättesaadavust mullast.

• Sobiv elementide 
kättesaadavus on muldades 
pH vahemikus 5,5 kuni 7,5. 



Mulla pHMineraalväetised  jätavad mulda nii happelisi 
kui leeliselisi ühendeid.
Mulla pH mõjutab eriti Fe, Mg, P-ühendite 
omastamist. 

Aluselistel muldadel põhjustab Fe-puudus 
taimedel kloroosi. Fe lahustuvus on seda 
suurem, mida happelisem on muld. Toksiliseks 
muutub Fe tugevalt happelistel ja liigniisketel 
muldadel. 
Aluselises keskkonnas väheneb Ca, Mg, Mn, Cu 
sisaldus ja fosfaatide lahustuvus.

Tugevalt happelistes muldades võib taime 
kasvu aeglustada Al ja Mn mürgisus, Ca, Mg jt 
tähtsate elementide (P, Mo) puudus.

• . 



Vaatame põllukultuure



Mulla struktuur ja elustik
eAgronoom



Mulla struktuur ja elustik

eAgronoom

Ivask, 2020. Mulla ABC. Mullaelustik.



Mitu miljardit eurot aastas võiks olla 
viljaka mulla vahendatud ökosüsteemi 
teenused? 



Milleks meile mullaelustik? 

Kibblewhite etal,2008;  Guenola, Rutgers, 2012

Mullaelustik kui „bioloogiline universum“ toetab mulla talitlemist 
seega kogu muld-taim süsteemi tootlikkust. 



Milleks meile mullaelustik? 
• Mullaelustik annab olulise 

panuse ökosüsteemi 
teenustesse, kuna mullaelustik 
osaleb peaaegu igas mullas 
toimuvas protsessis!

• Lisaks on leitud, et 
põllukultuuride saagikus 
suureneb vihmausside 
elutegevuse tagajärjel: rukis 
15%, oder 25%, ristik 47%, 
karjamaarohi 70%.  

Kibblewhite etal,2008;  Guenola, Rutgers, 2012



https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/4471/Muldade_valiuurimine_veeb.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Muldade määramise maatrikstabelid



• Eesti mullastik



Muld on kirju! 
• Kas Sina tead, kui kirju on 

muld Sinu kodukohas? 
• Aiamaal? Vanaisa-vanaema 

juures maal? 

• Vaatame koos. 

https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Mullastiku-kaart-p33.html

Aadressilt http://geoportaal.maaamet.ee leiab mitmeid kaardirakendusi.



Mullastiku kaardirakendus näitab

• Mullastiku kaardirakendus (selle kaudu saab kaardirakenduse 
käivitada) juurest INFO:



Mullastiku kaardirakendus näitab
Mulla šiffer 

LPg – gleistunud pruun näivleetunud muld

LkII – keskmiselt leetunud muld

GI – leetjas gleimuld
Mida see meile ütleb? 
10, 7 ha ja kolm erinevat mulla liiki? 
Millised need mullad on? 
Mida nendel muldadel annab kasvatada? 
Kuidas me sobilikke kultuure nendel muldadel kasvatame? 
Kuidas me neid muldi kaitseme? 



Mullastiku kaardirakendus näitab
Mulla šiffer 

LPg – gleistunud pruun näivleetunud muld

LkII – keskmiselt leetunud muld

GI – leetjas gleimuld

Mida see meile ütleb? 
10, 7 ha ja kolm erinevat mulla liiki? 
Millised need mullad on? 
Mida nendel muldadel annab kasvatada? 
Kuidas me sobilikke kultuure nendel 
muldadel kasvatame? 
Kuidas me neid muldi kaitseme? 



Mullastiku kaardirakendus näitab
Mulla šiffer 

LPg – gleistunud pruun näivleetunud muld

Tüüpprofiil: A-Baf-Elg-ElgB-2Bg-2BCg-2Cg

LkII – keskmiselt leetunud muld

Tüüpprofiil: (O)-A-(Ea, EaB)-B-C

GI – leetjas gleimuld

Tüüpprofiil: (O,T) –AT-El-BtG-CG



Mullastiku kaardirakendus näitab
Mulla šiffer 

LPg – gleistunud pruun 
näivleetunud muld

LkII – keskmiselt leetunud muld

GI – leetjas gleimuld

Kuidas  neid muldi kasutada? 
Taimkate? 



Mullastiku kaardirakendus näitab
Mulla šiffer 

LPg – gleistunud pruun 
näivleetunud muld

LkII – keskmiselt leetunud muld

GI – leetjas gleimuld

Kuidas  neid muldi kasutada? 
Taimkate? 



Muldade kasutussobivus
• Maakasutuse ja 

põllumajandustootmise 
planeerimisel on vaja arvestada 
mullastiku iseärasustega ning 
muldade kasutussobivusega 
põllumajanduskultuuride 
kasvatamiseks. 

• Põllumajandusuuringute Keskuse 
(PMK) veebirakenduse kaudu saab 
põllumajandustootja külvikordi 
paremini planeerida ja rakendada 
sobivamat agrotehnikat vastavalt 
mulla lõimise ja veerežiimile.

https://pmk.agri.ee/et/kaardirakendused/muldade-kasutussobivus



Muldade kasutussobivus

https://pmk.agri.ee/et/kaardirakendused/muldade-kasutussobivus



Kas need mullad sobivad puittaimedele? 

Mulla šiffer 

LPg – gleistunud pruun 
näivleetunud muld

LkII – keskmiselt leetunud muld

GI – leetjas gleimuld

https://kasvukohatyybid.emu.ee/



Kas need mullad sobivad puittaimedele? 
Mulla šiffer 

LPg – gleistunud pruun 
näivleetunud muld

LkII – keskmiselt leetunud muld

GI – leetjas gleimuld

https://kasvukohatyybid.emu.ee/



Kas need mullad sobivad puittaimedele? 

https://kasvukohatyybid.emu.ee/

Mulla lähtekivimiks on karbonaatne liivsavi-
, saviliiv- või tüse rähkmoreen, harvem 
karbonaadivaene moreen. Põhjavesi või 
sellest tõusev kapillaarvööde ulatub 
mullaprofiili, mistõttu taimed on pidevalt 
veega hästi 
varustatud. Muldadest domineerivad metsal
e soodsa veerežiimiga (niiske kuni 
värske) gleistunud mullad: gleistunud 
leetjas (KIg) või gleistunud leostunud (Kog) 
muld; harva esineb naadi tüüp gleistunud 
lammimullal (Ag), gleistunud keskmise 
sügavusega rähkmullal (K´´´g) või 
gleistunud nõrgalt leetunud mullal (LkIg). 

Mulla šiffer 

LPg – gleistunud pruun 
näivleetunud muld

LkII – keskmiselt leetunud muld

GI – leetjas gleimuld



Kas need mullad sobivad puittaimedele? 

https://kasvukohatyybid.emu.ee/

Mulla šiffer 

LPg – gleistunud pruun 
näivleetunud muld

LkII – keskmiselt leetunud muld

GI – leetjas gleimuld Mulla šiffer – mulla 
nimetus, 
omadused
Protsessid, mis 
mõjutavad mulla 
omadusi



Igaühe mullakaitse

• Erosioon on kõige levinum mulla kahjustumise 
viis. 

• See on sageli tingitud valest maakasutusest. 
• Põhja-Ameerikas leidis 1930. aastatel preeriaalade 

ülekarjatamise, mulla ülesharimise, monokultuuride 
kasvatamise ja põua koosmõjul u 400 000 
ruutkilomeetril aset ulatuslik mulla tuuleerosioon (ingl 
Dust Bowl, Mullateadus 2012).



Mida saad Sina teha mullakaitseks?
• Kompostimine/vermikompostimine/orgaaniline väetis

• Tark biojäätmete käitlemine

• Multšid, ka aias kultuuride vaheldumine

• Taimekasvatus- aknalaual, kodus. Ise kasvatad, ise tarbid!

• Kas Sa oskad ise oma komposti kvaliteeti hinnata? 

• Taimede kasvatamine aiamaal, linnaaias – võimalusel väldi 
kivisillutist.



Rikkus meie jalgade all

4. detsember, 2020

Põllumajanduse kogutoodangu väärtuseks kujunes 2020.a 981 
miljonit eurot, mis oli 2% võrra väiksem võrreldes mulluse 
näitajaga. 
Taimekasvatustoodangu väärtus moodustab sellest ligi 48%, 
loomakasvatustoodangu väärtus 42% ja teenuste ning 
lahutamatute kõrvaltegevuste väärtus 10%.

2020. a toodeti umb. 1,55 miljonit tonni teravilja ja rapsi- ja rüpsiseemet.
Piima aastaseks toodanguks hinnati 849 000 tonni.



KOKKUVÕTE
• Mulda on meile kõigile vaja, sest me kõik vajame toitu!

• Kuidas tuua toit tänapäevases muutuvas keskkonnas lauale ja hoida 
viljakat põllumulda?!

• Orgaaniline väetis ja biojäätmetest tehtud kompost – toitelemendid 
tuleb saata ringlusesse! 

• Julge tegeleda mullaga! 



Tänan tähelepanu eest! 
Olete oodatud osalema!
XII Mullapäev
Süsinikupõllunduse ootused ja reaalsus
3. detsember 2021
Konverents toimub üle veebi.


