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1. Mullalahuse pH määramine kombineeritud indikaatoriga  

INFO:  

pH iseloomustab vesinikioonide ja hüdroksiidioonide vahekorda lahuses (negatiivne logaritm 

vesinikioonide kontsentratsioonist mol/l lahuses). Mida väiksem on pH väärtus, seda 

happelisem on uuritav lahus.  

Mulla happesus sõltub happeliste ja aluseliste soolade ning vabade hapete vahekorrast 

mullas. Lubajakivil kujunenud karbonaatsed mullad on enamasti aluselised, viljakad, hästi 

õhustatud, sõmeralised, kuid sageli kerge lõimisega ja põuakartlikud. Punasel liivakivil 

kujunenud mullad on neutraalsed või happelised, savikamad, hoiavad hästi vett ning on 

mineraaliderikkad, kuid taimedele on mineraalid raskemini omastatavad Al+3 ja Fe+3,+2 

ioonide toime tõttu. Liivmullad on sageli happelised, toiteelementidest vaesed ning väga 

põuakartlikud.  Paljudele taimedele sobivad mullad, mille pH on 6 läheduses. Kultuurtaimed 

on tundlikud sobiva pH suhtes, vajadusel saab muldi lubjata lubjakivitolmuga, 

tolmpõlevkivituhaga CaCO3 norm x1,2; lubjakivijahuga norm x1,1; kustutatud lubjaga norm 

x0,74; mulla neutraliseerimiseks võib kasutada kodus ka puutuhka, mis sisaldab K2CO3. Mulla 

hapestamiseks kasutatakse neutraliseerimata aianduslikku turvast. 

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 

 

Kaltsifiilid, lubjalembesed pH 6,5..8 – peet, lutsern, valge mesikas, kanep, peakapsas, kirss, 

ploom, sõstrad. 

Tundlikud happesuse suhtes pH 6…7 – suvi- ja talinisu, kaunviljad, oder, raps, mais, sibul, 

kurk, salat, õunapuu, pirnipuu, maasikas. 

Vähemtundlik happesusele pH 5,5…6 – rukis, kaer, heintaimed, lina, kartul, tatar, redis, 

tomat, porgand. 

Mullalahuse võib valmistada destilleeritud veega (vesileotise aktiivne happesus). Paremini 

iseloomustab mulla happesust 1mol/l kaaliumkloriidilahusega valmistatud leotis 

(neutraalsoolaleotise aktiivne happesus), muldade lupjamisel on aluseks leeliseliselt 

hüdrolüüsuva soolaga saadud lahus (hüdrolüütiline happesus). 
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Töövahendid: kausike või keeduklaas, lusikas, vesi või KCl lahus, indikaatori lahus; lahuse 

võib filtreerida katseklaasi (vaja umbes 10 ml) värvuse paremaks võrdlemiseks skaalaga. 

Tööjuhend: Lisa 1 tl mullaproovile keeduklaasi KCl 1M lahust või dest vett, kuni 50 ml-ni; 

sega hoolega ja jäta 15 minutiks (kuni 1 tunniks) seisma. Filtreeri või dekanteeri lahus 

sademelt puhtasse keeduklaasi või katseklaasi. Lisa mõni milliliiter rohelist indikaatori lahust, 

võrdle saadud tulemust värviskaalaga (kolorimeetriline meetod). 

Tulemused: Katses saadud indikaatori värvus:  

Järeldused: Lahuse pH 

Uuritud muld oli aluseline/ neutraalne/ happeline 

Mullas oli H+ ioonide kontsentratsioon kõrgem /madalam kui OH- ioonide kontsentratsioon. 

 

Kas uuritud muld vajab neutraliseerimiseks maaparandusvõttena lupjamist, hapestamiseks 

turbakomposti või on pH vahemikus, mis paljudele taimedele sobib?  

 

Vali õige vastus! pH taseme mõõtmist indikaatori värvusskaala järgi nimetatakse a) 

koloratiivseks   b) kolorimeetriliseks   c) trikoloori   d) bioindikatsiooni meetodiks. 

Happelise mulla neutraliseerimise katse 

Kui mulla proov osutus happeliseks, proovi seda neutraliseerida, lisades indikaatoriga 

mullalahusele puutuhka!  

• Kas mullaproov hakkas mullitama? Milline aine lagunes? Milline gaas tekkis? 

• Kuidas muutus indikaatori värvus? 

Mulla kaardi joonistamine 

Jäta kaardi paremasse serva puhtaks 5 cm legendi jaoks. Värvi katses olnud mullaga osa 

krundi plaanist ja vali sinna sobivad kultuurtaimed (2-3). Kirjuta kaardi paremasse serva 

legend mulla määratud omadusega ja kultuuride tähistega.  
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2. Mulla veemahutavuse määramine 

INFO:  
Taimede kasvuks on oluline, et muld sisaldaks vett nii poorides kui mullaosakestesse seotult. 
Osa sellest on taimedele omastatav. 1 g orgaanilise aine moodustamiseks vajavad taimed Eesti 
tingimustes 300-1000g vett. Taimed närbuvad, kui liivmullas on vett alla 3% ja savis alla 
12%. Veemahutavust suurendavad mulla poorsus, saviosakesed ja huumus.  
 
Võrdluseks erinevate muldade veemahutavusi ( vee massi%  mullas) (Kask 1986). 
Muld Savi% Huumus% Täielik 

veemahutavus 
Liivmuld 2,7 1,4 32,5 
Saviliivmuld 15,0 1,6 40,8 
Kerge liivsavimuld 23,8 1,3 41,0 
Turvas 0 Toorhuumus, turvas 513 
 
Määra kuiva ja märja mulla masside erinevust kasutades uuritava mulla võime vett 
siduda! 
 
Hüpoteesi püstitamiseks kirjelda oma mullaproovi värvust: 
palju saviosakesi - punakaspruun; palju liivaosakesi – kollane; palju huumust - hall või must. 
 
Sõnasta hüpotees vastavalt oma mulla värvusele ja koostisele mulla veemahutavuse 
kohta: Kuna mullaproovis on palju …………………osakesi, siis on mulla veemahutavus 
(suur/väike) ………… 

Ära unusta protokolli märkimast arvutustehteid! 

Töövahendid: kolb, keeduklaas, lehter, filter, kaalud, vesi, klaaspulk, mullaproov, lusikas. 

Mulda (paar tl) ja vett võib kaaluda keeduklaasis. Lehtril olev filter tuleb niisutada enne 
sellele mulla asetamist.  

Arutage rühmas, kuidas katset teostada, et saada teada mullas seotud vee massiosa 
niiske mulla kogumassist! 

Katse tulemused: 

Kuiva mulla mass (g) 
Seotud vee mass (g) 
Arvutage vee massi% mullas ja võrrelge seda infolõigu tabeli andmetega. Andke hinnang 
uuritud mulla veemahutavusele. 

Kas alguses püstitatud hüpotees pidas paika?  
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3. Mulla lõimise määramine sõrmeproovi meetodil 

INFO:  
Mullaosakeste suuruse ja vahekorra iseloomustamiseks kasutatakse mõistet lõimis. 

Liivaosakeste läbimõõt on 0,05-2mm, sellised mullad kuivavad kergesti.  Füüsikalise savi 

osakesed on tolm ja ibe läbimõõduga 0,0001-0,05mm, mis liidavad mulla sõmerateks ja 

tagavad hea vee ja õhuga varustatuse ning taimede tootlikkuse. Füüsikalise savi (osakesed 

0,01 mm) sisaldus iseloomustab mulla lõimist. Turbas on palju lagunemata taimeosi.  Lõimist 

saab määrata niiske mulla rullimisel peos. 

Lõimis eristatakse järgmiselt :  

Voolimine lõimise lühend mullakaardil Füüsikalise savi sisaldus 

D<0,01mm 

kuulikest ei saa veeretada, sest 

muld praguneb enne või 

pudeneb laiali 

liiv (l) Sõre liiv, savi  alla 5%; sidus liiv, 

savi 5-10% 

mullast saab voolida kuulikese, 

kuid mitte vorstikest 

saviliiv (sl) Savi 10-20% 

mullast saab voolida 2-3 mm 

jämeduse vorstikese, mis 

painutamisel murdub 

kerge liivsavi  (ls1) 20-30% 

vorstike painutamisel praguneb 

ja enne ringi moodustumist 

murdub 

keskmine liivsavi  (ls2) 30-40% 

vorstikese saab painutada 

ringikujuliseks, kuid 

moodustuvad praod 

raske liivsavi (ls3) 40-50% 

vorstikese saab vabalt 

painutada ringikujuliseks 

savi (s) Üle 50% 

Kui õnnestub mullast voolida vorstike ja seda natuke ilma pragunemata painutada, siis on 

mulla lõimis taimekasvatuseks optimaalne. 

Töövahendid: kauss, lusikas, vesi 

Juhend: Lõimise määramiseks võetakse teelusikatäis niisutatud mulda ja muditakse sõrmede 
vahel ühtlaseks massiks. Seejärel püütakse mullatükki voolida peopesas kuulikeseks. Kui see 
õnnestub, siis edasi voolitakse 3-5 mm läbimõõduga vorstiks. Kui see õnnestub, proovitakse 
vorsti painutada ringiks. Järgmise etapi juurde ei asuta, kui eelmine vorm praguneb või 
murdub!      

Sõrmeproovi tulemus: mulla lõimis oli…………………………………………… 
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Mulla kaardi joonistamine 

Jäta kaardi paremasse serva puhtaks 5 cm legendi jaoks. Värvi katses olnud mullaga osa 

krundi plaanist ja vali sinna sobivad kultuurtaimed (2-3). Kirjuta kaardi paremasse serva 

legend mulla määratud omadusega ja valitud kultuuride tähistega.  

 
INFO:  
Näiteid mõnede taimede eelistustest mulla lõimise osas 
Taim Mulla lõimise eelistus 
Valge peakapsas Turvas, kerge või keskmine liivasavi; 

parasniiske, huumuserikas 
Porgand Saviliiv või kerge liivsavilõimis, kivideta; ei 

ole põuakartlik, ei vaja palju huumust 
Hernes Kerge kuni keskmine liivsavi, vajab palju 

niiskust, eriti kasvu alguses 
Õunapuu Raskem lõimis, huumusrikas, parasniiske 
Kirsipuu Kergem lõimis, liiv, saviliiv, kerge liivsavi 
Mänd Kergem lõimis, kasvab ka liival ja saviliival 
Kuusk Liivsavi, parasniiske 
Rododendron Turvas 
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4. Mulla karbonaatsuse määramine happega 

INFO: Mulla karbonaatsust põhjustavad aluselise reaktsiooniga soolad CaCO3  ja MgCO3, mis 
on vajalikud mulla sõmeralise, poorse struktuuri moodustamiseks. Karbonaatsed mullad 
kujunevad lubjakivil või lubjakivirikkal moreenil. Nende pH on neutraalse lähedane või 
aluseline (pH>7).  

Karbonaatsel mullal kasvavad kaltsifiilsed taimed: 

puud ja põõsad: jugapuu, kadaks, pukspuu, sarapuu, magesõstar, kikkapuu, verev kontpuu, 
kukerpuu, tuhkpihlakas, tamm, amuuri toomingas, tuhkpuu (H Sarapuu 1983, Puud ja põõsad 
haljstuses); 

rohttaimed: lubikas, kuukress, angerpist, verev kurereha, lutsern, mesikas, koldrohi, valge 
kukehari. 

Karbonaadid lagunevad hapete toimel, eritades mullidena lahusest süsihappegaasi. 

Määra happe lahust kasutades, kas vaadeldav muld on karbonaatne! 

Vahendid: kauss, lusikas, mullaproov, äädika või HCl lahus 

Tunnus: happe valamisel mullale algab „kihisemine“. 

Katse tulemus: esines/ ei esinenud „kihisemist“ 

Järeldus: muld oli/ei olnud karbonaatne. 

 

Mulla kaardi joonistamine (kui muld osutus karbonaatseks) 

Jäta kaardi paremasse serva puhtaks 5 cm legendi jaoks. Värvi katses olnud mullaga osa 

krundi plaanist ja vali kaltsifiilsed taimed (2-3). Kirjuta kaardi paremasse serva legend mulla 

määratud omadusega ja valitud kultuuride tähistega.  

Kui muld ei osutunud karbonaatseks, võib valida mõne eelnevalt määratud tunnuse põhjal 

(pH, lõimis) kultuure. Legendi märgi kõik katses olnud mulla määratud omadused.  
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5. Vihmausside hulga ja massi määramine 

INFO: 

Mulla elustik koosneb mikroorganismidest (läbimõõduga alla 0,1 mm), mesoorganismidest 

(läbimõõduga 0,1 … 2 mm) ja makroorganismidest (läbimõõduga üle 2 mm). Mulla omaduste 

seisukohalt on olulisemateks mikroorganismideks bakterid, seened, algloomad ja vetikad. Nii 

näiteks võib 1 cm3 mulda sisaldada 90 miljonit bakterit, 200 tuhat seenorganismi, 5 tuhat 

ainurakset jt mikroorganisme. Ühtekokku võib mullaelustiku mass olla 1 ha suurusel alal 2 … 

20 tonni, millest põhimassi moodustavad seened ja bakterid. Meso- ja makroorganismide 

hulka kuuluvad tõugud, mardikad, pisiämblikud, mitmed sipelgaliigid, vihmaussid jm. Lisaks 

on mullaga seotud mõningad imetajad, nagu näiteks mutid, hiired jt. 

(http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/haljasalade_kasvupinnased_ja_multsid.pdf ) 

Eesti muldades on levinumateks vihmaussiliikideks harilik mullauss, punane vihmauss, roosa 

mullauss, roheline mullauss, harilik vihmauss (kokku Eestis 13 liiki). 

Vihmaussi mass on keskmiselt 0,3-0,5g ja vihmausside mass hektaril võib varieeruda 

19…924kg/ha ; vihmausside arv on katsetes olnud 8…70 tk/m2, kogumass 6…32 g/m2. 

Kündmine mõjub vihmausside arvukusele halvasti.  

(E.Reintam, K.Sulp, D.Chima, A.Luik 2014 – Talviste vahekultuuride kasvatamise mõju 

vihmaussidele, http://orgprints.org/27691/1/reintam%20et%20al.pdf ). 

(K.Allik, P.Penu 2014 –Sissejuhatus mulla elurikkusesse… , http://goo.gl/Ly2j0t ). 

Määra uuritaval maatükil vihmausside arv ja mass hektari kohta, kasutades vaatlusruudu 

andmeid. 

Vahendid: sinepilahus, ämber, vesi, puupulk vms, vaatlusruut 50x50 cm, tops vihmausside 

kogumiseks, kaal. 

Töö käik: vala sinepilahus ühtlaselt taimedest puhtaks kitkutud vaatlusruudule, oota mõned 

minutid ja kogu ilmunud vihmaussid kogumistopsi. Loenda ja kaalu vihmaussid, eristades 

noorjärgu ja täiskasvanud isendid. 

Tulemused: vihmausside kogumass, noorjärgu ja täiskasvanute mass ja vastavad 

loendusandmed. Koosta tulemustest tabel. Tee järeldus vihmausside arvukuse kohta. Arvuta 

vihmausside mass kg/ha ja tee järeldus, kas neid oli mullas vähe või palju, kasutades 

infolõigu andmeid. 

 


