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kotid saavad selle võrra kergemad, kui
muist kraami kasvab koduaias. Ent aiapidamine on ka harjumus: tuleb osata
ise toitu kasvatada.
Niisiis, püüdlikke harimisvõtteid,
põhjalikku kündi ega kahjuritõrjet
ei ole ma peenramaal rakendanud
ega hoolikalt rohinud. Olen tavatsenud aiamaa korra kevadel mullahargi sügavuselt läbi kaevata, lisada naaberküla hobusekarja toodetud
sõnnikut ning suvel peenravahedesse
heina ja muruniidet tuua. Tuginedes
geoloog Aivo Averini küllaltki tunderikkale kirjutisele, tasubki vältida
liigset mullapööritamist. Tema artikkel põhineb David Montgomery raamatul mullast. Saame karmi ülevaate, kuidas inimene on mullaga ümber
käinud, seda rohkem rikkudes kui
hoides. Hoiataval viisil käsitleb muldi
ka meie ülevaatekaart maailma muldade hävingust.
Mullaõhutuses püüan edaspidi loota
rohkem vihmaussidele, aga seda tööd
teevad mu aialapil ka mügrid, kes üldjuhul tulevad siis, kui midagi on juba
saada. Loomulikult ei ole neid nutikaid
loomi lihtne eemal hoida. Osa saaki
tuleb paratamatult mügridele loovutada. Mügrist ja mullamutist, aga ka teistest maa-all askeldavatest suurematest
loomadest on novembrinumbris andnud ülevaate Uudo Timm.
Muld on elupaik veel tuhandetele organismidele, keda me üldjuhul
ei märka. Paljud neist mikroskoopilistest tegelastest on seotud juurtega. Juureteadus on omaette põnev
teema, sellega saame tutvuda Ivika
Ostoneni artikli vahendusel ja
lugedes intervjuud Mari Mooraga.
Taimede maa-sisene osa on taimekasvatuses kindlasti vähemalt niisama tähtis kui maapealne lehestik
ja viljad.
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n ilmselge, et üks inimese esmavajadus on toituda, ja muld on meie toitja.
Seepärast on möödapääsmatult vajalik tunda mulda ja selle toimimist,
osata mullaga mõistlikult ümber käia;
aga ka teadvustada, et suurt saaki
nõutades võib inimene paljutki ära
rikkuda. Austav hoiak mulla ja maa
suhtes pole esivanemate kaudu meile
siiski võõras, aga see on ajapikku tuhmunud, jäänud tagaplaanile. Kuidas
muld kui meie eluks tarvilik keskkond tähelepanu keskmesse saada?
See ei ole lihtne, sest kinnistunud
arusaama järgi on muld igavast igavam, teeb poriseks ja seal ei leidu
suurt midagi. Palju kasu tooks võimalus ise sageli mullas sonkida.
Mul on oma maalapp – aiamaa,
kus saan näpud alatihti mulda pista.
See pisipõld paistab mulle köögiaknast. Tahaks öelda, et rammusalt
mustav vaatepilt, aga suurema osa
ajast see rohetab. Ka nüüd sügisel,
sest seal on kasvukoha leidnud nii
mõnigi taim. Nad on kõik umbrohu
staatuses, sest aiamaa pole ju nende
jaoks. Nii me neisse kipume suhtuma.
Kui võrdlen oma alailma rohtunud
maad mõne teisega, kus pärast sügiskoristust ei jää silma ainsatki liblet,
pean ilmselt tunnistama: ma ei ole
olnud osav kasutama aega nii, et jõuaks
maalappi eeskujulikult harida. Aga
mõni põld on isegi suviti pühendunult puhtaks rohitud. Ei ole olnud huvi
süveneda, kas nii saab suurema
ja kaubanduslikuma saagi.
Küllap nii on.
Mina oma aialapilt
suurt saaki ei oota, tuleb
mis tuleb. See on osalt
mugavuse asi: saan vältida
sõitmist 20 km taha poodi,
et sealt porgandeid, kogu
ra
:e
kurke või näiteks
to
o
F
aedmaasikaid
tuua; ka poe-

73. aastakäik Nr 11, november 2022

NOR
DI

Torgake näpud
sagedamini mulda

Trükitoode
4041 0820

This product is from
sustainably managed
forests and controlled
sources
PEFC/19-3-3

www.pefc.org

Trükitud trükikojas Printall

