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Milleks meile mullaelustik? 
150 (84%) 
Euroopas 
kasvatatavat 
põllukultuuri 
vajab putukatest 
tolmeldajaid.

http://www.step-project.net/img/uplf/STEP_factsheet_EST.pdf

Tolmeldavate 
putukate panust on 
Euroopas hinnatud 
22 miljardile eurole 
aastas.

Tolmeldajad on 
olulised!

Taim ja muld

Mulda ei ole 
taimedeta!

Toidukultuurid!



Milleks meile mullaelustik? 

http://www.step-project.net/img/uplf/STEP_factsheet_EST.pdf

Geisen etal, 2019

• Toidutootmine
• Viljakas põllumuld
• Kas jagub? Kauaks jagub? Mitu miljardit eurot aastas võiks olla 

viljaka mulla vahendatud ökosüsteemi 
teenused? 



Milleks meile mullaelustik? 

• Prognoos - 2050 kogu maailmas ühe 
inimese kohta vaid 0,2 hektarit 
haritavat maad, mida on ligi poole 
vähem, kui oli 20. sajandi keskpaiku

Fotod: K.Sammet, M.Rahi, M.Ivask.



Milleks meile mullaelustik? 

Kibblewhite etal,2008;  Guenola, Rutgers, 2012



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 Mitmele miljardile eurole aastas võiks 
hinnata viljaka mulla vahendatud 
ökosüsteemi teenuseid? 



Projekti SoilDiverAgro tutvustus

SoildiverAgro on Euroopa Liidu teadusprogrammi
Horisont2020 projekt, mis viiakse läbi aastatel 2019-
2024(2025) üheksas Euroopa pedoklimaatilises
piirkonnas.

Analüüsitakse bioloogilist mitmekesisust, mulla
omadusi, põllukultuuride kasvatustavasid,
kliimatingimusi ja kasumlikkust ning määratakse
kindlaks operatiivsed bioloogilise mitmekesisuse
eesmärgid.



Projekti tutvustus
Bioloogilise mitmekesisuse hindamine võimaldab
paremini mõista kliima, mulla omaduste ja
põllukultuuride süsteemide mõju. Lisaks
võimaldab mulla bioloogilise mitmekesisuse
geneetiline ja funktsionaalne analüüs luua seoseid
mullaorganismide olemasolu ja leviku ning
põllukultuuride tervise vahel.

Hinnatakse viljelussüsteemide keskkonnaalaseid,
majanduslikke ja sotsiaalseid mõjusid, võttes
arvesse lõppkasutaja vajadusi ja
põllumajandusettevõtete kasumlikkuse ootust.

SoildiverAgro
veebilehekülg: http://soildiveragro.webs.uvigo.es

Eestis viime läbi kaks juhtumiuuringut.

http://soildiveragro.webs.uvigo.es/


Projekti eesmärgid

SoildiverAgro projekti peamine eesmärk on leida 
põllukultuuride kasvatamisel võtteid, mis:

suurendavad mulla geneetilist ja bioloogilist 
mitmekesisust

vähendavad väliste sisendite kasutamist 

suurendavad taimekasvatustoodangut ja 
kvaliteeti. 



Projekti tegevused ja kaasatus
Keskendutakse mulla mükoriisal ja taimede kasvu 
soodustavatel bakteritel põhinevate uuenduslike 
majandamistavade katsetamisele ja töötatakse välja 
uued preparaadid mullaelustiku soodustamiseks. 

Lisaks selgitatakse välja sobivamad mullaharimise 
praktikad mullaorganismidele (nt seentoidulised), 
efektiivsemad külvikorrad, allakülve ja arendatakse 
kahjuritõrjesüsteem, katsetatakse erinevaid 
vahekultuure ning kultuure, mis töötaksid kahjurite nö 
püüdjakultuuridena ja katsetatakse 
mullaparandajatena erinevaid põllumajandustootmise 
kõrvalsaadusi. 



Kuhu oleme jõudnud, mida teinud
Projekti eesmärkide saavutamiseks analüüsitakse 9-s Euroopa pedoklimaatilises piirkonnas 90 
põllumajandusettevõtet

• 2019.a. mahe ja tavaviljelusviide mõju väljaselgitamine mullaelustikule

• 2020. a. regioonipõhised uuringud, Eestis pestitsiidijääkide väljaselgitamine erinevate mullaharimistehnoloogiate
rakendamisel

• 2019.a. viisime läbi põllumajandusettevõtetes viljelusviiside võrdlusena mullaelustiku proovide kogumise 
(valim 20 põldu)

• Kokku 10 tava- ja 10 maheviljelusviisiga suvinisupõllul Tartumaal (6 põldu), Pärnumaal (6 põldu), 
Viljandimaal (4 põldu), Valgamaal (2 põldu) ja Lääne-Virumaal (2 põldu). 

• Mullastikuliselt olid põllud erinevad, näivleetunud muld LP – 5 põldu, leetjas muld KI- 5 põldu, leostunud 
muld  Ko – 4 põldu, leostunud gleimuld- Go, 7 põllul esines gleistumist. 

• Valitud põldude metoodilise võrreldavuse aluseks on viljelusviis (mahe/tava) ja kasvatatav kultuur 
(suvinisu). 

• Lisaks koguti mullaproovid üle-euroopalisteks analüüsideks



Kuhu oleme jõudnud, mida teinud
Kogutud mullaproovide põhjal tehakse  

• arhede, bakterite ja seente geneetiline 
profileerimine

• nematoodide geneetiline profileerimine

• mikrobiaalne funktsionaalne mitmekesisus

Eestis viisime läbi vihmausside mitmekesisuse 
määramised (liik, isendite arvukus, kaal), 
määrati mikroobikoosluse hingamisaktiivsus ja 
mikroobide biomass (SIR meetodil) mullas. 

Selgitati välja mullalestade esinemine ja 
liigiline mitmekesisus

Fotod: K.Sammet, M.Rahi, M.Ivask.

Analüüsimisel, 
esimesed 
andmed 
hakkavad 
laekuma



Tabel 1. Vihmaussikoosluste keskmised näitajad 
(±SE) mahe- ja tavatootmispõldudel 2019.a. 

Näitaja Mahetootmispõllud Tavatootmispõllud

Vihmausside arv, isendit m-2 67,86±18,7 73,84±7,1

Vihmausside biomass, g m-2 27,29±7,1 35,71±7,2

Isendi keskmine mass, g 0,370±0,002 0,475±0,052

Liikide arv põllul 4,3±0,4 4,6±0,5

Põldudelt koguti 1063 vihmaussi isendit.

Mullalestadele oli eelistatum elukeskkond mahetootmispõldudel. 

Lestad on olulised orgaanilise aine algundajad, vahelüliks toiduahelates ja toiteelementide ringluses. 



Tabel 2. Vihmaussi liikide keskmised  näitajad (±SE) mahe- ja 
tavatootmispõldudel 2019.a. 

Näitaja Mahetootmispõllud Tavatootmispõllud

Harilik mullauss, isendit m-2 47,46±15,78 53,87±7,14

Roosa mullauss, isendit m-2 8,53±2,02 4,67±1,57

Roheline mullauss, isendit m-2 1,6±0,88 1,12±0,70

Suur mullauss, isendit m-2 5,6±1.76 6,4±3,50

*Harilik vihmauss, isendit m-2 0,27±0,18 1,6±0,48

punane vihmauss, isendit m-2 2,53±0,83 6,0±1,92

Tume vihmauss, isendit m-2 0,13±0,13 0,4±0,20

*Sinakas soouss, isendit m-2 1,73±1,73 0

Endogeiliste usside osakaal, % 83,14±3,29 84,99±4,22

Aneetsiliste usside osakaal, % 11,45±2,90 8,152±2,79

Epigeiliste usside osakaal, % 5,39±1,81 7,22±2,38

*Keskmiste erinevus on statistiliselt usaldusväärne

Põhiosa meie põllumuldades elavatest 

vihmaussidest on endogeilise

eluviisiga, nad asustavad ülemist 

mullakihti, kus asub taimejuurte 

põhimass. 

http://greatlakeswormwatch.org/identification/ecology_groups.html



Tabel 3. Mikroobikoosluste keskmised näitajad (±SE) 
mahe- ja tavatootmispõldudel 2019.a. 

Näitaja Mahetootmispõllud Tavatootmispõllud

*Mikroobikoosluse BA, 

mg O2 kg-1 kuiva mulla kohta tunnis

2,379 ±0,159 1,332±0,095

Mikroobne süsinik (SIR), 

mg g -1 kuiva mulla kohta

2,208±0,009 0,190±0,013

Mullaniiskus, % 6,92±0,88 7,63±0,28

*Keskmiste erinevus on statistiliselt usaldusväärne

… vihmaussikoosluse elupaiga iseloomustamiseks kasutatakse sageli mitmeid mikroobikoosluse näitajaid, kuna on 

tõestatud vihmausside ja mullamikroobide vaheline vastastikune nii otsene kui ka kaudne seos, samuti mahetootmise 

positiivne mõju mikroobikoosluste aktiivsusele ja biomassile

… on järeldatud, et mikrobioloogilised parameetrid eristasid hästi erinevatest agrotehnilistest võtetest tulenevat mõju mulla 

mikroorganismide aktiivsusele



Meie tulemused Esialgsed üle-euroopalised tulemused

Proovivõtu põldudelt leiti kokku 8 liigist 
vihmausse, nende koosluste arvukus 
erinevatel põldudel oli 8 – 201 isendit m-2, 
biomass 1-76 g m-2.

Vihmausside kooslusi mõjutas kuiv ilm, mis 
tõttu olid need pigem madalamate 
väärtustega

Mulla mikroobikoosluste näitajad on seotud 
tootmisviisiga, mis olid mahepõldudel 
kõrgemad.

Leiti üks Eestile seni kirjeldamata mullalesta 
liik

Uuritud mullaseente kooslused olid sarnased 
nelja piirkonna põldudel (atlantiline, 
kontinentaalne, nemoraalne ja boreaalne),

Seente kooslusi mõjutas mulla süsiniku ja 
lämmastiku sisaldus, orgaaniline aine, mulla 
niiskus. 

Ka oli oluline mulla lõimis (savi ja tolmja 
fraktsiooni vahekord)

Mullatüübil on oluline mõju erinevatele seene 
kooslustele. 

Mida järeldada 2019.a. põhjal? 

2019.a.  Soome partnerite poolt läbiviidud uuringud vihmaussi koosluste arvukuse ja liigirohkuse 
kohta ei andnud üheseid seoseid tootmisviisiga  (mahe/tava võrdlusena). 



Kuhu oleme jõudnud, mida teinud
2020.a. kirjeldasime tootmispõllud (otsekülv/minimeeritud külv) 
pestitsiidide uuringu tarbeks. 

Traditsioonilises põllumajandustootmises on ajalooliselt kasutatud 
intensiivset mullaharimist, kuid üha enam on Euroopas hakanud 
populaarsust koguma mullaharimiseta või minimeeritud 
harimisega põllumajandustootmine, mille tagajärjel moodustub 
mulla peale kõdukiht. 

Pestitsiidide kasutamisel akumuleeruvad jäägid kõdukihti, kust 
need vabanevad mulda. 

See võib vähendada mulla funktsionaalset mitmekesisust ning 
pikas perspektiivis on ohustatud mulla seisund. 

Alateema raames selgitatakse välja pestitsiidide jäägid, mis 
akumuleeruvad mulda teraviljakasvatusel.



Kuhu oleme jõudnud, mida teinud
Eesmärk on teada saada pestitsiidijääkide sisalduse määr ning
mõju mulla faunale otsekülvi ja minimeeritud mullaharimisega
tootmispõldudel.

Põllumajandustootjatele tehakse ülevaade leitud pestitsiidide
järjestusest, normist ja tüüpidest ning antakse
piirkonnaspetsiifilisi andmeid, et nad saaksid kohandada
pestitsiidide kasutamist teraviljakasvatuses.

Läbi pestitsiidijääkide seiramise luuakse konkreetsed
soovitused nende sihipäraseks kasutamiseks
teraviljakasvatuses.

Paranema peaks mulla bioloogiline mitmekesisus, mille
tulemusel on põllukultuurid tervemad ja saagikus suurem.
Suurem eesmärk on kaasa aidata mullaelustiku mitmekesisuse
püsimisele.



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

• Pedoklimaatiline piirkond: nemoraalne
• Põldude asukohad: 5 põldu üle Eesti

• Lääne-Viru maakond
• Põlva maakond
• Pärnu maakond
• Saare maakond
• Viljandi maakond

Kuhu oleme jõudnud, mida teinud

Mullaliik

Viljandi1 LP(g)

Viljandi2 LPg

Põlva1 LkI(g)

Põlva2 LPg

Lääne-Viru1 KIg

Lääne-Viru2 LPg

Saaremaa1 Ko(g)

Saaremaa2 Ko

Pärnumaa1 GI

Pärnumaa2 GI

Riigipõhine uuring: mullaharimistehnoloogiate mõju pestitsiidijääkide 
akumuleerumisele teravilja põldudel



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

Põldkatsete metoodika
• Mulla proovid koguti kuni 25 cm sügavuselt, et 

hinnata mulla elustiku mitmekesisust.

Analüüsid, mida teeme:

- Arhede, bakterite ja seente geneetiline profileerimine

- Nematoodide geneetiline profileerimine

- Mikrobiaalne funktsionaalne mitmekesisus

- Vihmausside mitmekesisus

- Mulla olulisemad füüsikalised, keemilised 

parameetrid

• Vihmausside mitmekesisuse määramiseks kaevasime 

ühelt katsealalt kolm avatud poolkaevet (25x25x25 

cm3)/põllu kohta, mille abil selgitasime välja 

vihmausside mitmekesisuse näitajad. 

Perspektiiv-

boniteet

Viljandi1 46

Viljandi2 38

Põlva1 37

Põlva2 38

Lääne-Viru1 55

Lääne-Viru2 37

Saaremaa1 60

Saaremaa2 53

Pärnumaa1 40

Pärnumaa2 40



Pestitsiidide uuringu esialgsed tulemused 
vihmaussi- ja mikroobikoosluse iseloomustamiseks

Olulisemad vihmaussi- ja mikroobikoosluse 
mõjutavateks teguriteks on maaviljelusviis, 
mulla lõimis ja huumushorisondi tüsedus. 

Saaremaa põllud eristuvad selgelt 
teineteisest, kuid Viljandi ja Põlvamaa põllud 
on pigem sarnased. 

Kui võrrelda selle aasta tulemusi eelmise 
aasta samade parameetritega võib öelda, et 
käesolev aasta toetas mitmekesise 
vihmaussi- ja mikroobikoosluse arengut.

Järjestiktunnused maaviljelusele: 
minimeeritud mh.-1; otsekülv- 3. 

Järjestiktunnused lõimisele: liiv-1, saviliiv-2, 
liivsavi-3, savi-4.



Üldiselt, mida näitab varasem Eestit puudutav valdkonna teaduskirjandus 
vihmaussikoosluse suuruse kohta? 

Olenevalt vihmausside tüübist, 
mõjutavad viljeletav kultuur, 
viljelussüsteem, mulla lõimis ja 
mullaharimisviis vihmausside arvukust
erinevalt!



Üldiselt, mida näitab varasem Eestit puudutav valdkonna 
teaduskirjandus vihmaussi arvukuse kohta? 

Järeldused: erineva eluviisiga vihmaussidele 
on maaharimisviisil, kasvatataval kultuuril,  
mullalõimisel erinev mõju!

Metaanalüüs näitab, et otsekülv mõjutab vihmausside
arvukust (isendit m-2) ja mikroobide biomassi. 



Milleks meile mullaelustik? 

Mullaelustik osaleb peaaegu igas mullas toimuvas protsessis. 

Tootja tunneb kasu mullaelustikust nii keeruliste ilmastikuolude 
korral kui taimede toitumisel. 

Teadus kasutab mullaelustikku oma huvides nii uute väetusainete, 
mullaparandajate kui ka taimekasvustimulaatorite arendustöös. 

Täna veel, ei ole teadus jõudnud kirjelda kõiki mullaelustiku liike!

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



Kui nüüd mõelda, et …. 
2008 analüüsiti 3 olulisema looduskaitsebioloogiaga ja looduskaitsega tegeleva ajakirja
sisu: loomade teemaga tegelevatest artiklitest 8% käsitles ka mullaselgrootuid. 
Praeguseks - ca 10%

Mullafauna esindajate esindatus liigikaitses – väga vähene.

Maailma looduskaitseliit ehk Rahvusvaheline Looduse ja Loodsvarade Kaitse Ühing 
(IUCN) punastes nimekirjades on mullaselgrootuid 1%

CITES ehk Washingtoni (1973) konventsioon loodusliku loomastiku ja taimestiku 
ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse kohta nimekirjades 8 liiki
mullaselgrootuid (3 liiki skorpione, 4 liiki tarantleid, 1 liik põrniklasi – eremiitpõrnikas
Osmoderma eremita)

Bioloogilise mitmekesisuse ülevaadetes mullaelustikku reeglina ei käsitleta

Probleemiks: liikide määramine on keeruline tehniliselt, suure morfoloogilise, vanuselise, 
elupaigaga seotud varieeruvuse tõttu, ekspertide vähesus

NB! Viimastel aastatel on EL hakanud mullaelustiku vastu huvi tundma, sellest
tulenevalt ka mõningane suurenenud tähelepanu teadlaste, kuid vähem poliitikute poolt. 

https://www.khaosok.com/national-park/thai-black-tarantula/; Geisen etal., 2019; Giangregorio etal, 2015  

https://www.khaosok.com/national-park/thai-black-tarantula/
https://www.researchgate.net/profile/Patrizia_Giangregorio?_sg%5B0%5D=M2qvBE0SThK-FNFuBE-7X-UUkVFd50SMmV8VRGzZsVErGGfCHqJHBTtgU26iAhmdQG9yHxE.qUJBpSWxNaK6aEtz0TuFdQFnXX5vk_l2y1hGCAeG2v4iX1dtfqaBTRuEYnD5gWsOFcBQeT1xUgZZ8Bfdr14Ewg&_sg%5B1%5D=ys6j4cSnWeU9ld6szC8SRKnKpL49BQRW5CYo0XwzaqCYouzEXJ55Q7A3n89N_9E9Iz9LZRQ.a-zVAm9tVnH-fj_tXQ9ed-YGw-Bmqd4hLtg88kXMCfAWtqgZ_u7OO0bC7nUCqbj9Hxbv9ud1RrrZBhP0Ted-Sw


Fotod: K.Sammet, M.Rahi, M.Ivask, K.Loit
Koostöö: J.Raamets, A.Kuu
TÄNAN!

TÄNAN TÄHELEPANU 
EEST!

KAS ON KÜSIMUSI?


