Hea lugeja,
Tänasest edasi, järgnevates Liiviranna lehtedes, anname mõned nõuanded,
kuidas aiatöödel kergemini hakkama saada, st mitte õhtul kanget selga
kannatada. Igas lehes tutvustame ühte abivahendit, mis just selles ajahetkes
Teile oluline võiks olla, abiks selles on meile Tanni metsa- ja aiatehnika
kaupluse müügijuht Eero Post.
Mullafrees kobestab peenrad ja põllumaad aiapidaja eest
Kevade saabudes hakkab nii suuremates kui väiksemates aedades vilgas toimetamine, sest
veel enne viljakat külvamis- ja istutamisaega tuleb põllumaad ja peenrad korralikult ette
valmistada ja kobestada. Iga aiaomanik teab, et käsitööriistadega kaevamine ja kobestamine
on raske töö ja kulutab palju väärtuslikku aega. Paljud aiaomanikud aga ei ole tuttavad ühe
motoriseeritud tööriistaga, mis aitab selle töö kiirelt ja kergesti ära teha – mullafreesiga.
Kellele ja milline mullafrees?
„Mullafrees on kasulik ja aega säästev abivahend absoluutselt igasse majapidamisse, kus
tegeletakse väiksemal või suuremal määral aiasaaduste kasvatamisega. Kui ühe paraja (nt 3 x
7 meetrit) põllulapi kobestamine labidaga võtaks mitu tundi, siis mullafreesiga harib sama lapi
kõigest 4 minutiga „ ütleb Eero.
Olenevalt haritavate peenarde ja põllulappide suurustest on võimalik valida erinevate
mullafreeside vahel, mis varieeruvad väiksematest suuremateni ning erinevad ka selle poolest,
kas tööorgan asub mullafreesi taga- või esiosas.
Eero lisab: „Lihtne reegel ütleb, et mida suurem on haritav aiapind, seda suurema töölaiusega
peaks olema ka mullafrees. Tööorgani paiknemise määrab aiatööde iseloom: kui mullafreesi
on vaja kergemaks maastikukujunduseks, näiteks lillepeenarde ja aiaosade
ettevalmistamiseks, siis peaks valima ees asuva tööorganiga mudeli; kui mullafreesi oleks
vaja tihedalt pressitud pinnastel ja ka muruplatsidel, siis peaks eelistama taga asuva
tööorganiga eksemplari“
Kuidas mullafreesi kasutada?
Mullafreesi kasutatakse üldiselt kaks korda aastas: kevadel peenarde ja põllumaa
ettevalmistamiseks ja ka kevadväetise lisamiseks, ning sügisel peale aiasaaduste koristamist
peenarde kobestamiseks.
Masina kasutamine on väga lihtne ja erilisi teadmisi ei eelda, küll aga natuke jõudu! Olenevalt
mullafreesi töölaiusest, on väiksema laiusega masinat isegi keerulisem ohjata ning seetõttu
vajab väiksem masina kasutamine rohkem jõudu kui suurema masinaga töötamine. Freesi

transportimiseks on masinal transpordiratas, mis aitab vedada freesi ühe peenra juurest teiseni
või hoiustuspaigast peenrani. Alati on oluline enne kasutamist tutvuda ka kasutamisjuhendiga!
Lisavarustus laiendab freesi kasutusvõimalusi
Iga mullafreesiga on võimalik osta juurde lisavarustust, mis laiendab oluliselt mullafreesi
kasutusala. Olenevalt konkreetsest freesist on masinaga sobituv lisavarustus mõnevõrra
erinev.
Mõned võimalikud variandid on aga: lisasahk kartulite ülesvõtmiseks, murureha või
samblareha, muruõhutaja muru hooldamiseks, või näiteks koguni muldaja köögiviljaaias või
kasvuhoonetes taimete muldamiseks. Samuti on võimalik osta juurde künniatra, aga näiteks
ka lisaterasid mullafreesi töölaiuse suurendamiseks.
„Ühesõnaga – mullafrees on üks väga tänuväärne abimees mitmeteks aiatöödeks. Kaupluses
on meil neid mitmes suuruses ning mitmes hinnaklassis, kindlasti leiab igaüks endale sobiva
variandi“, lõpetab vestluse üle 25 aastase tehnikakogemusega Eero Post Tanni kauplusest.
Kui tekib küsimusi või vajate nõu misiganes aiatehnika osas, võtke ühendust.
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