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LISAINFOKS ÕPETAJALE   

1. pH määramiseks 

Mulla kolloididelt vesinikioonide paremaks eraldamiseks kasutatakse KCl 1M lahust. Selle 

valmistamiseks kaaluda 74,5g KCl (pH5,6) ja lahustada see destilleeritud vees, nii et lahuse 

ruumala oleks 1 liiter. Lahust valatakse mullale suhtega umbes 1osa mulda :2,5-3 osa lahust. 

Segatakse ja lastakse seista võimalusel kuni 1 tund enne pH määramist. 

Happesus pHKCl (A.Astover, 2006) 

Alla 4,5 Tugevalt happeline 

…5,5 Mõõdukalt happeline 

…6,5 Nõrgalt happeline 

…7,2 Neutraalne 

Üle 7,2 Leeliseline 

 

2. Kombineeritud indikaatori (Aljamovski) lahust kasutatakse mulla pH määramisel nii 

välikatsetes kui laboris. Indikaatorit on hea kasutada ka teiste ainete pH määramisel keemia 

praktilistes töödes – näiteks heledad mahlad, sülg, majapidamiskeemia, kraanivesi, järvevesi 

jm. 

Link: erinevate toitude mõju organismi pH tasmele 

http://www.trans4mind.com/nutrition/pH.html 

Sobivate toonidega pH skaala pilt  http://mslavenda.com/best_hydroponic.htm 

 

 
 

 

 

 

FOTO (A.Vitsut, 2013)  Aljamovski pH indikaatori skaala klaasampullides. 

 

Indikaator koosneb metüülpunasest ja broomtümoolsinisest, lahuste mahuvahekorras 1:2. 

Saadud kontsentreeritud segu lahjendatakse KCl  1M lahusega 1:3. 
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Metüülpunase lahuse valmistamine: kaaluda 0,02 g metüülpunast ja lahustada 60 ml 

etanoolis; lisada 1,48 ml 0,05M NaOH lahust ja täita kolb destilleeritud veega 100 ml-ni. 

Broomtümoolsinise lahuse valmistamine: kaaluda 0,08g broomtümoolsinist ja lahustada 41,6 

ml etanoolis; lisada 2,56 ml 0,05M NaOH lahust ja täita kolb dest. veega 200 ml-ni. 

Neutraalne toon on roheline, vajadusel täpsustada lahust tilga väga lahja (0,1M) NaOH või 

HCl-ga. 

 

3. Mulla karbonaatsuse määramiseks sobib toiduäädikas, kuid see haiseb ja klassis on halb 

kasutada. Siseruumides sobib paremini soolhappe HCl lahus; selle valmistamiseks mõõta 

77ml kontsentreeritud soolhappe lahust ja valmistada sellest 1 liiter lahust (kontsentratsioon 

umbes 1M). 
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4. Põllukultuuride sobivus erineva pH-ga mullale (joonis oli kasutusel õppepäeval EMÜ-s). 

 

5. Vihmausside kogumiseks mullast valmistada lahus 75g sinepipulbrist ja 5 liitrist veest. Lahus 

valada 50x50 cm ruudule, mis on eelnevalt taimkattest puhastatud. Lahuse mulda 

imbumiseks ja vihmausside ilmumiseks võib veidi aega kuluda (oodata 10-15 min), koguda 

vihmaussid eelnevalt kaalutud mullaga karpi. Mass määrata lisandunud massi arvestades. 

Vihmaussid tuleb hiljem mulda tagasi lasta. (Piret Vacht, 2015, GLOBE ekspeditsiooni 

seminar). 

Arvutuseks: 1 ha = 10000 m2 = 100000000 cm2; vaatlusruudu pindala on 2500 cm2; seega 

kaalutud prooviruudu vihmausside massi modelleerimiseks hektarile peab massi (ühik kg) 

korrutama 40000-ga. 

Hinnangu andmiseks: vihmausside mass põllumullas võib kõikuda 350…2500 kg/ha. 

 


