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Miks on jääksoode 
isetaimestumine nii vaevaline:

• turba jääklasundi toitainete vähesus (K- ja P-
vaegus)

• toitainete tasakaalustamatus;

• ebasoodne mikrokliima (suured tasased 
lagendikud, sellest tingitud hili- ja 
varakülmade oht, kõrge temperatuur 
turbapinnal);

• ebasobiv niiskusrežiim. 
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• KIK-i projekt nr 3708 Ida-Virumaa ammendatud

freesturbaväljade turba toiteelementide bilansi

tasakaalustamine ja puude kasvu stimuleerimine

põlevkivituha ning põlevkivi- ja puutuha seguga

(2012-2013)

• IUT21-4 (juht V. Uri) Eesti metsade süsiniku

dünaamika ja jätkusuutlik majandamine (2014-2019)



KUS JA MILLEGA?

Maardu (Harju mk) 2016 – esimene katsetus Eestis granuleeritud tuhaga 

Puhatu (Ida-Viru mk) 2011, 2013 – puutuhk (PT), põlevkivituhk (PõT)

Ulila (Tartu mk) 2009 – puutuhk (PT), turbatuhk (TT)

Pindi (Võru mk) 2009 – puutuhk (PT)

Erinevad tuharetseptid:

PT2.5   PT5   PT8   PT10   PT15   PT20   PT25

PT10+PõT8   PT10+PõT15   PT15+PõT10   PT15+PõT15

PõT8 (tsüklontuhk)   PõT10 (lendtuhk)    TT5   TT10

Istutus: arukask, harilik mänd ja harilik kuusk (ca 4000 katseruutu)

Külv: arukask, harilik mänd ja hall lepp



PT15+PõT15 – puutuhk 15 t/ha + põlevkivituhk 15 t/ha

PT15+PõT10 - puutuhk 15 t/ha + põlevkivituhk 10 t/ha

PT10+PõT15 – puutuhk 10 t/ha + põlevkivituhk 15 t/ha

PõT10 - põlevkivituhk 10 t/ha

Kontroll – tuhaga töötlemata ala



PT15+PõT15 – puutuhk 15 t/ha + põlevkivituhk 15 t/ha

PT15+PõT10 - puutuhk 15 t/ha + põlevkivituhk 10 t/ha

PT10+PõT15 – puutuhk 10 t/ha + põlevkivituhk 15 t/ha

PõT10 - põlevkivituhk 10 t/ha

Kontroll – tuhaga töötlemata ala



1 kuu hiljem      9 aastat hiljem



Erinevate töötluste võrdlus

PõT8 t/ha  ja PT10+PõT8 t/ha





Arukase kõrguse juurdekasv (Puhatu)



Hariliku männi kõrguse juurdekasv (Puhatu)



Hariliku kuuse kõrguse juurdekasv (Puhatu)



Aastane biomassi juurdekasv (t ha–1 aastas–1) 

arukase ja männi puistus (Puhatu)



Põlevkivituha (kask) ja segutuha (mänd) 

mõju



Soontaimede ja sammalde katvus (%) 

erinevates katsetöötlustes (keskm ± st.viga)

PT10 ̶  puutuhk 10 t/ha

PT15 ̶ puutuhk 15 t/ha

PT10+PõT8  ̶ puutuhk 10 t/ha + põlevkivituhk 8 t/ha

PõT8 ̶ põlevkivituhk 8 t/ha

Kontroll ̶ tuhaga töötlemata kontrollala









Läti, Jelgava





Läti, Jelgava
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