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Propionaat mängib olulist rolli mäletsejate metabolismis ning ratsiooni koostamisel oleks vaja 

arvestada kõiki propionaadi allikaid. Propanool on lähteaine propioonaadiks, kuid silo rutiinsel 

analüüsil seda sageli ei määrata. Magistritöö eesmärgiks oli määrata propanoolisisaldus nii  

rohu-  kui maisisilodes ning leida seoseid propanooli ja teiste silo fermentatsiooni näitajate 

vahel. Antud uurimistöö raames analüüsiti ühe aasta jooksul 1687 siloproovi. Liskas 

fermentatsiooninäitajatele määrati silodest ka propanooli- ja isopropanoolisisaldus. Keskmised 

propanooli-, propüleenglükooli- ja propioonhappesisadused uuritud silodes olid vastavalt 1,3; 

1,4 ja 1,0 g/kg kuivaines (KA). Statistiliseks analüüsiks valiti proovid, kus propanoolisisaldus 

oli ≥ 0,5 g/kg KA. Silod jagati grupideks järgmiste tunnuste järgi: silotüüp, kuivainesisaldus, 

niide, hoidla tüüp  ja silokindlustuslisandi kasutamine. Gruppides leiti keskmised 

propanoolisisaldused ja võrreldi omavahel konkreetse tunnusega seose leidmiseks. Madalama 

kuivainesisaldusega silodes oli propanoolisisaldus oluliselt suurem (p < 0,01). Statistiliseks 

analüüsiks valitud proovidega viidi läbi korrelatsioonanalüüsi fermentatsiooninäitajate vahel 

ning ka eraldi propanoolisisalduse ja fermentatsiooninäitajate vahel mainitud gruppides. Seos 

leiti propanooli, äädikhappe ja prorioonhappe vahel. Äädikhappe korrelatsioonikordaja nii 

propanooliga kui ka propioonhappega oli r = 0,64 ning propanooli ja propioonhappe vahel r = 

0,49. Esimese niite puhul oli propanooli ja sekundaarsete fermentatsiooniproduktide vaheline 

seos tugevam kui teise ja kolmanda niite puhul.  Silokindlustuslisandi mõju 

propanoolisisaldusele selle töö raames ei leitud. Uurimistöö raames selget seost 

propanoolisisalduse ja sekundaarste fermentatsiooninäitajate vahel ei  leitud. Kõikide 

siloproovide keskmine propanoolisisaldus oli võrreldav propioonhappe ja 

propüleenglükoolisisaldusega, seega propanooli määramine tuleks võtta kasutusele silo 

fermentatsiooninäitajana. 
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Propionate is an important compound in metabolism in ruminants, and one should consider all 

sources of propionate when preparing rations. It is necessary to consider the amount of 

propionate that animals obtain from silage, which is the main feed for dairy cattle in Estonia. 

Propanol is a precursor for propionate, but it is not measured routinely. The aim of this study 

was to evaluate propanol contents in grass and maize silages, and to examine relationships 

between propanol and other silage fermentation parameters. In this study, 1,678 silage samples 

were analysed over a one year period. Propanol and isopropanol were measured in addition to 

other routine fermentation parameters. Mean concentrations of propanol, propylene glycol and 

propionic acid were 1.3; 1.4 and 1.0 g/kg in dry matter (DM) respectively. For statistical 

analysis only samples with propanol concentrations of more than 0.5 g/kg DM were selected. 

These samples were divided into groups according to their characteristics: silage type dry 

matter content, silage cut, storage type and silage additive used. Mean concentrations of 

propanol were measured and compared within the groups to examine the relationship of each 

characteristic to the propanol content. Statistically significant differences in the propanol 

contents were found in the group with different silage DM (p < 0.01). Correlation analyses 

between the fermentation parameters, and also separately between propanol and other 

fermentation parameters within the groups, were performed. The correlation coefficient of 

acetic acid with both propanol and propionic acid was r = 0.64, while between propanol and 

propionic acid this was r = 0.49. Correlation analyses showed a higher correlation coefficient 

between propanol contents and secondary fermentation products for the first cut. No impact of 

the type of additive used on the propanol content was observed in this study. No clear 

relationships between propanol and secondary fermentation parameters were found. The mean 

propanol contents in all silages were related to contents of propionic acid and propylene 

glycol. The propanol content should be considered a fermentation parameter of silage. 

Keywords: ensiling, propionate, fermentation quality 
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SISSEJUHATUS 

Kvaliteetsed põhisöödad ja loomade tasakaalustatud söötmine on oluline  looma tervise ja 

toodangu seisukohalt. Looma tervisest ja toodangust sõltub otseselt ka loomakasvatuse 

sektoris töötavate inimeste sissetulek. Viimased uuringud näitavad, et  kõrge 

propanoolisisaldus piimalehmade ratsioonis mõjutab negatiivselt piima rasvasisaldust. Samas 

propanool mõjutab atsetaadi ja propionaadi taset vatsas ning tõstab vere glükoositaset. Kuna 

Eestis propanooli silo rutiinanalüüsil ei määrata, siis ei ole teada, milline on propanooli 

kontsentratsioon meie silodes ja kas sellel võib olla mõju looma tervisele, söömusele ja 

toodanguvõimele. Antud töös selgitatakse, kuidas propanool fermentatsiooniprotsessi käigus 

silosse tekib ja kuidas söödast pärinevad propanooli mäletsejaliste ainevahetuses kasutatakse. 

Töö eesmärgiks oli määrata propanoolisisaldus nii rohu-  kui maisisilodes ning leida seoseid 

propanooli ja teiste silo fermentatsiooni näitajate vahel. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

Silo mängib olulist rolli põllumajandusloomade, eriti piimlehmade söötmisel. Suurem osa 

Eesti piimafarme kasutavad pidamissüsteemi, kus loomad on aasta läbi laudas ja ratsioon 

koosneb silost, heinast ning jõu-, proteiin- ja mineraalsöötadest. Kui maailmas on rohkem 

levinud maisisilo, siis Eestis on peamiselt kasutusel rohusilo. Silo kvaliteet on oluline nii 

loomade tervise ja jõudluse seisukohalt, kui ka majanduslikust aspektist. Kvaliteetse siloga 

saab katta rohkem loomade energia- ja proteiinitarvet ja seeläbi vähendada jõusööda osakaalu 

ratsioonis, mis omakorda on seotud ratsiooni hinnaga. Sama oluline on kasutada kvaliteetset 

silo lehmade söötmiseks poegimisjärgsel (post partum) perioodil, kuna siis on loomadel kõige 

suurem oht haigestuda ainetevahetushaigustesse. 

Silo kvaliteet on seotud erinevate teguritega. Silo valmistamine on mitme etapiline ja igal 

etapil on omad tegurid, mis võivad mõjuda silo kvaliteeti ja põhjustada majanduslikke 

kadusid.  

 

1.1 Silo valmistamise etapid 
 

1.1.1 Aeroobne faas põllul 

 

Silo valmistamine algab sileeritava materjali niitmise, närvutamise ja koristamisega. Kui 

taimne materjal on maha niidetud, siis proteolüütilised protsessid taime rakkudes veel 

jätkuvad, kuid valkude süntees peatub. Taime rakkudes olevad proteaasid hüdrolüüsivad valke 

peptiidideks, aminohapeteks ja amiidideks (Buxton et al. 2003,). Lisaks toimub peale niitmist  

taimerakkude respiratsioon ehk nn hingamine, mis on suhkrute kasutamine energia saamiseks 

ning see suurendab toiteaine kadusid.  Respiratsioon toimub ajani, mil saab otsa 

respiratsiooniks vajalik ensüüm või keskkond muutub anaeroobseks ning seejärel taimerakk  

sureb (Selgar 2003). Närvutamata materjali sileerimine võimaldab vähendada respiratsioonist 

tingitud toiteainete kadusid, kuid närvutamisel on omad eelised. Väga märja materjali 

sileerimisel on suurem ebasoovitava fermentatsiooni esinemise tõenäosus ja seega suurem risk 
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silo riknemisele. Teiselt poolt võivad ilmastiku tingimused närvutamisel suurendada 

toiteainete kadusid. Tugev vihm peseb välja osa sileeritava materjali toiteainetest ning 

suurendab mullaga saastumise tõenäosust. Materjalis, mis on mullaga saastunud on 

klostriidide arvukus suurem ja see võib põhjustada klostriidide domineerimist fermentatsioonil 

ja säilitamisperioodil (McDonald et al. 2011). 

 

1.1.2 Aeroobne faas hoidlas 

 

Silo valmistamisel mängib olulist rolli kui kiiresti on silohoidla täidetud ja kui tihedaks on 

materjal tallatud ning kui kiiresti hermeetiliselt kaetud. Isegi väga hästi tallatud taimse 

materjali vahele jääb mingi kogus õhku, samuti silo pealmise kihi ja kile vahele. Seda õhku  

kasutatakse taimede respiratsiooniks kuni saavutatakse anaeroobne keskkond. Tuleb meeles 

pidada, et respiratsiooni jooksul eraldub soojus, mis tõstab temperatuuri silohoidlas. Kõrgema 

temperatuuri juures toimub proteolüüs kiiremini. Ka klostriidide ja enterobakterite kasvuks 

optimaalne temperatuurivahemik on kõrgem kui piimhappebakteritel. Seega, mida vähem 

õhku jääb silohoidlasse peale kilega katmist, seda paremad on tingimused piimhapebakteritele 

(Buxton et al. 2003). 

 

1.1.3 Anaeroobne faas hoidlas 

 

Kui kogu õhuhapnik on silohoidlas ära kasutatud, hakkavad tegutsema anaeroobsed 

mikroorganismid. Sellel fermentatsiooni etapil on oluline viia pH kiiresti alla (joonis 1). 

Madala pH juures klostriidide, enterobakterite ja teiste sekundaarset fermentatsiooni 

põhjustavate organismide aktiivsus on pärsitud. Kui säilitamisperioodil jääb silohoidlas 

keskkond anaeroobseks ja pH püsib madal, siis on võimalik sööta säilitada pikka aega 

(McDonald et al. 1991). 

Silokindlustuslisandeid kasutatakse selleks, et  viia kiiremini sileeritava materjali pH alla. 

Happelised keemilised lisandid viivad rohumassi pH tasemele, kus sekundaarset 

fermentatsiooni põhjustavad bakterid ei ole enam aktiivsed või nende tegevus on pärsitud. 

Mõnikord langeb pH väga madalale ja isegi piimhappebakterite tegevus aeglustub. Seega 

keemiliste silokindlustuslisandite kasutamisel räägitakse tavaliselt nn piiratud 

fermentatsioonist.  
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Joonis 1. Silo anaeroobse fermentatsiooni suunad (Kung 2007). 

 

Teine võimalus on kasutada bioloogilisi silokindlustuslisandeid. Bioloogiliste 

silokindlustuslisanditega suurendatakse piimhappebakterite arvukust, et saaks kiiremini toota 

rohkem piimhapet,  alandamaks  sekundaarse fermentatsiooni vältimiseks silo pH-d. 

Bioloogilistes silokindlustuslisandites kasutatakse nii homo- kui heterofermentatiivseid 

piimhappebaktereid. Peamine eesmärk on viia silo keskkonnas piimhappebakterid 

domineerivateks. Lisaks piimhappebakteritele sisaldavad mõned bioloogilised 

silokindlustuslisandid ka ensüüme. Ensüümid aitavad piimhappebakteritel lõhustada 

sileeritavast materjalist täiendavaid suhkruid, luues piimhappebakteritele soodsama 

elukeskkonna (Buxton et al. 2003).  

Üheks võimaluseks on lisada rohumassile kergesti lõhustuvaid süsivesikuid (näiteks melassi). 

Nii saavad piimhappebakterid kiiremini toota piisavalt piimhapet, et viia silo pH soovitud 

tasemele (McDonald et al. 1991). 

Kui fermentatsiooniperioodil madalat pH taset ei  saavutata, siis on suur oht, et silo rikneb. 

See omakorda toob kaas suured nii toitainete- kui  majanduslikud kaod. Sama puudutab ka 

hapniku lekkeid silohoidlasse, mille tulemuseks on kõrgem silo pH  ja edasine silo riknemine 

(Jones 2004). 
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1.1.4 Aeroobne faas hoidla avamisel söötmiseks 

 

Kui anaeroobne sileerimisprotsess on lõppenud ja silohoidla avatakse söötmiseks, siis algab 

taas aeroobne faas. Avatud silo puutub kokku õhuga ning aeroobsed mikroorganismid 

aktiviseeruvad. Peamiselt hakkavad tegutsema äädikhappebakterid ja pärmseened. Need 

organismid kasutavad suhkruid, piimhapet ja teisi happeid, metaboliseerides neid 

süsihapegaasiks ja veeks. Mikroobide aktiivsuse tõus väljendub soojuse eraldumisega. Hapete 

metaboliseerimisega kaasneb pH tõus, mis omakorda teeb võimalikuks batsillide ja 

hallitusseente aktiviseerumise. Selles faasis on oluline silo aeroobne stabiilsus, see tähendab 

vähendada silo riknemise kiirust. Seda on võimalik saavutada kõrgema äädikhappe (ka 

propioonhappe) kontsentratsiooniga silos. On leitud, et äädikhape takistab pärmseente arengut 

ning aeglustab avatud silodes pH taseme tõstmist (Buxton et al. 2003). 

 

1.2 Anaeroobne fermentatsioon 
 

1.2.1 pH 

 

Silo pH on seotud kuivaine- ja piimhappesisaldusega ning sekundaarse fermentatsiooni 

ulatusega. Teades silo kuivainesisaldust (KA) ja pH-d on võimalik  ennustada, kas 

anaeroobses faasis toimus sekundaarne fermentatsioon või mitte. Iga kuivainesisalduse juures 

on oma kriitiline pH tase ehk  happesus, mille korral sekundaarset fermentatsioon ei toimu 

(tabel 1). 

 

Tabel 1. Kriitilise pH näitajad erineva kuivainesisaldusega silodes (Weissbach 1968). 

 

Kuivainesisaldus Kriitiline pH 

15 4.10 

20 4.20 

25 4.35 

30 4.45 

35 4.60 

40 4.75 

45 4.85 

50 5.00 
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Kuna piimhape on kõige tugevam hape silos, siis just piimhape mõju pH-le on kõige olulisem. 

Tuleb meeles pidada, et erinevatel silokultuuridel on erinev puhverdusvõime ehk võime 

takistada pH muutumist. Mida suurem on puhverdusvõime, seda rohkem on vaja toota 

piimhapet, et viia silo happesus soovitud tasemeni. Maisisilo puhverdusvõime on madal, seega 

kvaliteetse maisisilo pH on tavaliselt vahemikus 3,5…3,8. Seevastu sama 

piimhappesisaldusega liblikõielistest tehtud silo pH on vahemikul 3,9…4,2. Erinevus tuleneb 

puhverdusvõimest, sest liblikõielistel on suurem proteiinisisaldus ja aminorühmad seovad 

vesinikioone.  

Silo pH on seotud ka lehmade kuivaine söömusega (McDonald et al. 2011). Madal pH 

vähendab silo söömust ja see on seotud silo koguhapete summaga. Silo kuivaine söömuse 

vähenemisel on negatiivne majanduslikku mõju, sest silo on põhisööt ja kui loom ei taha seda 

piisavalt süüa, tuleb looma energia- ja proteiinivajadust kompenseerida jõusöödaga, mis on 

kallim sööt kui silo. 

 

1.2.2 Primaarne Fermentatsioon 

 

Primaarseks fermentatsiooniks nimetatakse käärimist, mille korral on 

fermentatsiooniproduktiks piimhape. Piimhappe tootmise eest silos vastutavad 

piimhappebakterid. Piimhappesisaldus on üks olulistest silo kvaliteedi näitajatest ja  tugeva 

happena mõjutab silo pH-d kõige rohkem. Teine oluline omadus on see, et piimhape on 

mõnedele vatsa mikroobidele energia allikaks ja vatsafermentatsioonil propioonhappele 

lähteaine. Tuleb meeles pidada ka seda, et kuna piimhape on tugev hape, siis väga suured 

kontsentratsioonid võivad viia vatsa pH liiga madalaks ja põhjustada atsidoosi. Tavaliselt on 

atsidoos seotud pigem tärklise kiire lõhustumisega püruvaadiks ja seejärel laktaadiks 

(McDonald et al. 2011), kuid ka silost pärit piimhape võib avaldada oma mõju. 

Piimhappebakterid toodavad piimhapet silo fermentatsiooni käigus anaeroobsetes tingimustes 

(McDonald et al. 1991).  

 

Homofermentatsioon  

 

Homofermentatiivsete piimhappebakterite fermentatsiooni peamiseks produktiks on piimhape. 

Kõik homofermentatiivsed piimhappebakterid toodavad piimhapet heksoosidest, kuid mõned 
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on võimelised tootma piimhapet ka pentoosidest, kuid selle protsessi kõrvalproduktiks on 

äädikhape. Pentooside sisaldus silodes on tavaliselt madal. Homofermentatiivsetest 

piimhappebakteritest on kõige arvukamalt silodes leitav Lactobacillus plantarum (McDonald 

et al. 1991).  

Homofermentatiivseid piimhappebaktereid kasutatakse bioloogiliste silokindlustuslisandite 

koostises. Ka Lactobacillus pentosus, Pediococcus pentosaceus (Kristensen et al. 2010) ja 

Lactobacillus Casei (Nishino et al. 2004) tüvesid on kasutatud sileerimisel, mille tulemusena 

on saavutatud kõrge piimhappesisaldus ja teiste produktide madalad sisaldused silos.  

 

Heterofermentatsioon  

 

Heterofermentatiivsed piimhappebakterid toodavad piimhapet heksoosidest, pentoosidest ja 

disahhariitidest. Heterofermentatiivse sileerimise käigus kasutatakse suhkruid ka teiste 

produktide tootmiseks, nagu etanool ja äädikhape. Mõnede piimhappebakterite ainevahetuse 

lõpp-produktideks on ka 2,3-butaandiool (McDonald et al. 1991) ja propüleenglükool (1,2-

propaandiool) (Nishino et al., 2004; Oude Elferink et al. 2001). Lactobacillus buchneri, 

Lactobacillus parabuchneri ja Lactobacillus brevis tüvesid kasutatakse 

heterofermentatiivsetes silokindlustuslisandites. Uuringud (Dherius et al. 2001; Nishino et al. 

2004; Kristensen et al. 2010) on näidanud, et L. buchneri kasutamisel tekib fermentatsiooni 

käigus rohkem äädikhapet kui homofermentatiivsel käärimisel. Homofermentatiivse käärimise 

korral produtseeritakse äädikhapet ainult pentooside fermenteerimisel, kuid 

heterofermentatsiooni puhul pärineb äädikhape nii pentoositest, heksoosidest kui ka 

disahhariitidest (McDonald et al. 1991). Äädikhape on otseselt seotud silo aeroobse 

stabiilsusega tänu omadusele inhibeerida seente kasvu aeroobsetes tingimustes (Dherius et al. 

1999). Uuringud kinnitavad, et homofermentatiivselt sileeritud silode aeroobne stabiilsus on 

halvem kui heterofermentatiivse piimhappebakteri L. buchneri kasutamisel (Nishino et al. 

2004). 

 

1.2.3 Äädikhape 

 

On leitud, et kõrge äädikhappesisaldus silos on seotud kuivaine söömusega. Ratsiooni kõrge 

äädikhappesisaldus võib mõjutada veistel söömust, kuid väga kõrge kontsentratsiooni korral. 
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Anil (Anil et al. 1993) näitas katsetega, et naatriumatsetaadi lisamanustamisel otse veise vatsa, 

vähendas oluliselt silo söömust. Daniel (Daniel et al. 2013) näitas samuti söömuse olulist 

vähenemist äädikhappe lisamisel ratsioonile (5% kuivainest). Teisalt, nii kõrged äädikhappe 

kontsentratsioonid ei ole tavapärased. Schmidt (Schmidt 2014) leidis, et on oluline teada, kust 

äädikhape pärineb. Kõrge äädikhappe kontsentratsioon silos võib olla seotud rohumaterjali 

madala kuivainesisaldusega, väga pika fermentatsiooniga, silomaterjali kõrge 

puhverdusvõimega ja sekundaarse fermentatsiooniga. Sellised silod võivad olla kõrge 

äädikhappesisaldusega ning vähendada loomadel söömust. On ka võimalus, et koos 

äädikhappega on fermentatsioonil toodetud kõrvalprodukte, mis võivad samuti avaldada mõju 

söömusele. Teised uuringud näitasid (Driehuis et al. 1999b; Taylor et al. 2001), et 

heterofermentatiivsel käärimisel piimhappebakteriga L. buchneri ei vähenenud loomadel 

söömus, kuid äädikhappe kontsentratsioon oli silos siiski kõrge. L. buchneri kasutamine 

sileerimisel tõstis  silo aeroobset stabiilsust. Seega on mõistlik uurida kõrvalprodukte, mis 

võivad olla toodetud koos äädikhappega.  

 

1.2.4 Propüleengükool 

 

On leitud, et L. buchneri fermentatsiooni kõrvalproduktideks on ka propüleenglükool ja 

propanool (Dherius et al. 1999; Nishino N. et al. 2004; Kristensen et al. 2010; Buxton et al. 

2003). Oude Elferink (Oude Elferink et al. 2001) näitas, kuidas anaeroobsetes tingimustes 

võivad L. buchneri tüved toota piimhappest propüleenglükooli (joonis 2).  

Propüleenglükool on C3 kahealuseline alkohol. Seda esineb nii silos, kuid on kasutatud ka 

eraldi söödalisandina piimlehmadele poegimisjärgsel (post partum) perioodil, et vähendada 

ketoosi ohtu (Nielsen, Ingvartsen 2004; Lien et al. 2010). Propüleenglükoolil on 

glükoneogeensed omadused ehk see soodustab glükoosi sünteesi maksas. Uuringud näitavad, 

et propüleenglükooli lisamine ratsioonile tõstab propionaadi kontsentratsiooni vatsas, mille 

tulemusena suureneb propionaadi absorbtsioon verre ning on suurem propionaadi ja laktaadiga 

varustatus glükoneogeneesiks. Suurem varustatus glükoneogeneesiks viib kõrgema glükoosi 

tasemeni, millega koos tõuseb ka insuliini tase veres ja väheneb rasvkoest vabade rasvhapete 

(NEFA) vabanemine. Propüülatsetaadi lisamine ratsioonile vähendab β-hüdroksübutüraadi ja 

NEFA taset veres. Selline mõju aitab piimlehmadel vähendada ketoosi tõenäosust ning 

kiiremini väljuda negatiivsest energiabilansist.  
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Joonis 2. Piimhape degradeerimise reaktsiooni suunad äädikhape, etanooli ja propüleenglükooli 

tekkega (Oude Elferink et al. 2001). 

 

Propüleenglükooli vatsas lõhustamise lõpp-produktiks on propioonhape (joonis 3), kus 

propanaal  ja propanool on olulised vaheproduktid (Czerkawski et al. 1973; 1984). Kristensen 

(Kristensen et al. 2007) näitas, et propüleengükooli lisamisel otse veise vatsa oli propanaali ja 

propanooli kontsentratsioon vatsas maksimaalne vastavalt kolmandal ja neljandal tunnil peale 

manustamist. Ent propüleenglükooli kontsentratsioon oli neljandaks tunniks juba väga madal. 

Propioonhappe maksimum saavutati viiendaks tunniks, samas kui propanaali ja propanooli 

kontsentratsioonid olid selleks ajaks järsult vähenenud. Siit võib järeldada, et osa propanoolist 

ja propanaalist, mida ei absorbeeritud verre, konverteeriti propioonhappeks. Propanool, mis 

absorbeeriti verre konverteeritakse maksas propioonhappeks (joonis 4). See tähendab, et 

propanooli võib vaadata kui lähteainet propionaadiks ning sellega kaasnevad nii positiivsed 

kui ka negatiivsed aspektid, mis omakorda on seotud kõrgema propioonaadi 

kontsentratsiooniga. 
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Joonis 3. Propüleenglükooli lõhustumine vatsas (Czerkawski, Breckenbridge,  1973). 

 

 

Joonis 4. Propanooli metabolismi rajad imetajatel (International Programme on Chemical Safety). 
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1.2.5 Propioonhape 

 

Mäletsejaliste metabolismis on propioonhappel suur roll söömuse reguleerimisel. 

Propioonhape on tuntud oma hüpofaagilise ehk söömust vähendava toimega. Mäletsejaliste 

söötmisel propionaadi tase veres tõuseb väga kiiresti. Maksas kasutatakse propioonhapet 

glükoneogeneesiks. Vere glükoosi tase on seotud insuliini tasemega, mis on seotud keharasva 

kasutamise ja moodustamisega. Kõrge insuliini tase annab signaali keharasva 

moodustamiseks, mis omakorda vähendab vabade rasvhapete kättesaadavust piimarasva 

sünteesiks (McDonald et al. 2011). Teiselt poolt propionaadi oksüdeerimine maksas 

stimuleerib atsetüül-CoA oksüdeerumist ja suure koguse ATP talletamist maksas. See annab 

signaali maksast ajule vagus närvi läbi ja loomal kaob isu (Allen et al. 2009; Stocks, Allen 

2013; 2014). 

Poegimisjärgsel perioodil on lehmadel veres kõrge vabade rasvhapete kontsentratsioon ja 

intensiivse rasvhapete oksüdeerumise tulemusena on maksas suur kogus atsetüül-CoA ning 

ketokehade vabanemine verre, mis võib põhjustada ketoosi. Kuna propioonhappe 

oksüdeerumine stimuleerib ka atsetüül-CoA oksüdeerumist, siis see vähendab ka verre 

sattuvate ketokehade kogust ja vähendab ketoosi ohtu. See seletab, miks propüleenglükooli 

kasutamisel väheneb ketokehade kontsentratsioon veres.  

 

1.2.6 Propanool 

 

Propüleenglükool on lähteaine propanooli tootmiseks ka silos. Spetsiifiline bakter 

Lactobacillus diolivorans, mis vastutab selle protsessi eest, isoleeriti maisisilost (Krooneman 

et al. 2002). See bakter on sarnane L. buchneri’iga. Kaks L. diolivorans tüve näitasid katsetes, 

et on võimelised anaeroobses keskkonnas, nii pH 3,8 kui ka pH 5,8 juures, lõhustama 

propüleenglükooli propanooliks ja propioonhapeks. See tähendab, et kvaliteetsetes silodes on 

propanooli kõrge kontsentratsioon täiesti võimalik.  

On läbi viidud mõned uuringud, et leida propanooli mõju piimlehmade metabolismile. Madala 

propanoolisisaldusega ratsiooni (5,6 g/kg KA) korral ei leitud erinevusi kuivaine söömuses 

ega piimatoodangus, kuid täheldati atsetaadi ja propionaadi kontsentratsioonide muutust vatsas 

(Kristensen et al. 2007). Katses, kus kasutati suuremat propanooli kontsentratsioon, täheldati 
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samuti atsetaadi ja propionaadi suhete muutust propionaadi poole ning lisaks märgati vere 

glükoosisisalduse tõusmist katse ajal (Raun, Kristensen 2011). Samas oli tendents piimarasva 

sisalduse vähenemisele seoses propanooli sisaldusega söödas. Kõrge glükoosi kontsentratsioon 

tõstab ka insuliini kontsentratsiooni, mis omakorda annab signaali keharasva moodustamiseks. 

See vähendab kättesaadavate vabade rasvhapete kogust veres, mis viibki madalamale 

piimarasvasisaldusele. Samade autorite 2012. aastal publitseeritud katses lisati ratsioonile 

suuremas koguses propanooli (50 g/kg KA) (Raun, Kristensen 2012). Katse tulemusena leidis 

kinnitust atsetaadi koguse vähenemine ja propionaadi suurenemine vatsas. Samamoodi nagu 

varasemas katses tõusis vere glükoositase ja leiti statistiliselt oluline negatiivne mõju 

piimarasva tootmisele.  

Sellest järeldub, et kõrge kontsentratsiooni korral on propanoolil negatiivne mõju, mistõttu on 

oluline teada propanooli kontsentratsiooni ratsioonis. Teiselt poolt ei pruugi 

heterofermentatsioon olla ainuke põhjus propanooli tekkeks silos. Sõltuvalt 

mikroorganismidest tekib sekundaarse fermentatsiooni käigus palju erinevaid ühendeid ja 

kõrvalprodukte. Seega on mõistlik otsida seoseid fermentatsiooniproduktide vahel, mida 

määratakse silo fermentatsioonikvaliteedi näitajatena. Kui leitakse seos propanooli ja 

sekundaarse fermentatsiooni produktidega, siis see annab alust propanooli tekke edaspidistele 

uuringutele. 

Taanis tehti katse, kus määrati maisisilode fermentatsiooninäitajad ning võrreldi neid 

propanooliga (Raun, Kristensen 2012). Propanoolisisaldus oli korrelatsioonis propüülatsetaadi 

(r = 0.88), äädikhappe (r = 0.86), 2-butanooli (r = 0.81), propanaali (r = 0.60), ammoniaagi (r 

= 0.49), propioonhappe (r = 0.46), propüleenglükooli (r = -0.46) ja L-laktaadiga (r = -0.36). 

Propanooli ja propüülatsetaadi tugev korrelatsioon on seletatav sellega, et propanooli ja 

äädikhappe reaktsiooni tulemusena (katalüsaatori juuresolekul) tekib propüülatsetaat. Antud 

reaktsiooni korral esinevad nii propüülatsetaat kui ka propanool ja äädikhape (Braun et al. 

2008). Äädikhappe- ja propanoolisisalduse vahel on samuti tugev korrelatsioon. See on seotud 

sellega, et propüleenglükooli tekkel, mis on propanooli lähteaine, produtseeritakse ka 

äädikhapet. Propüleenglükoolist saadakse propioonhape ja propanool ning viimase 

vaheproduktiks on propanaal. See seletabki nende ühendite korrelatsioonid propanooliga. 

Negatiivne seos piimhappega on seletatav sellega, et osa piimhappest läheb propüleenglükooli 

ja äädikhape tootmiseks. Korrelatsioon propanooli ja 2-butanooli vahel on samuti seotud, kuna 
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propanooli tekkel propüleenglükoolist kasutatakse sama ensüümi (diool dehüdrotaas), mis 

aitab 2,3-butaandioolist moodustada 2-butanooli. 

Huvitav korrelatsioon leiti ammoniaagiga, sest kõrge ammoniaagisisaldus on seotud 

proteolüütiliste protsessidega ja sekundaarse fermentatsiooniga (Raun, Kristensen 2012). 

Antud uurimuses olid silod kvaliteetsed ja sisaldasid väga vähe võihapet, mis on sekundaarse 

fermentatsiooni põhiprodukt. Seega korrelatsioonid propanooli ja sekundaarsete 

fermentatsiooni produktidega seal ei uuritud. Võimalik, et piimhappebakterid ei ole ainsad 

mikroorganismid, mis toodavad propanooli.  

Suurem osa ülal mainitud katsetest on tehtud maisisiloga, kuna maisisilo on maailmas rohkem 

levinud. Eestis on suurem osakaal rohusilodel. Seega rohusilode fermentatsiooninäitajate ja 

propanooli vahelisi korrelatsioone tuleks eraldi uurida nii kvaliteetsetes kui riknenud silodes. 

Maisisilo proteiinisisaldus on palju väiksem kui liblikõielistel ning kui propanoolisisaldus on 

proteolüütiliste protsessidega seotud, siis teoreetiliselt võiks see väljenduda liblikõieliste 

silode suuremas propanoolisisalduses.  

Propanooli määramisest ja sellega seotud katsetest Eestis artikleid ei ole leida. Kuna suurem 

propanoolisisaldus võib mõjutada veiste söömust ja piimarasva tootmist, siis on oluline teada 

kui kõrge on propanoolisisaldus Eesti silodes ning perspektiivis hakata propanoolisisaldust 

määrama fermentatsiooninäitajatena.  

 

1.2.7 Sekundaarne Fermentatsioon 

 

Propioonhappebakterid  

 

Propioonhape tekib silodes ka sekundaarse fermentatsiooni käigus. Propioonhapet toodavad 

sileerimise käigus propioonhappebakterid. Nad on anaeroobsed kuni aerotolerantsed ja 

kasutavad piimhapet, et toota propioonhapet, äädikhapet ja CO2 (joonis 5). Nende bakterite 

osalemine silo fermentatsioonil võib teha seoste leidmise propanooliga keerulisemaks, kuna 

nad kasutavad piimhapet produtseerides propioon- ja äädikhapet, st happeid, millega 

propanool on tugevas korrelatsioonis. Ühelt poolt võib see vähendada korrelatsiooni tugevust, 

teisalt aga kui korrelatsioon on tugev, siis võib eeldada propioonhappebakterite 

fermentatsiooni ja propanooli vahelist seost. 
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Joonis 5. Propioonhappebakteri propionaadi süntees piimhappest (Microbiology 2011). 

 

Klostriidid  

 

Juhul kui sileerimisprotsessil ei õnnestu saavutada piisavalt madalat pH-d, et vältida 

sekundaarset fermentatsiooni, siis silomassis olevad sahharolüütilised ja proteolüütilised 

klostriidid hakkavad paljunema. Sahharolüütilised klostriidid kasutades piimhapet ja suhkruid 

toodavad erinevaid fermentatsiooniprodukte, peamiselt  võihapet. Äädikhapet toodavad ainult 

mõned klostriidid (joonis 6) ja väikeses koguses (McDonald et al. 1991). Selle protsessi 

tulemusena väheneb piimhappesisaldus ning silo pH hakkab tõusma ja see protsess on 

süvenev. Kvaliteetses silos on võihappesisaldus alla 0,5 g/kg KA. Negatiivse energiabilansi 

perioodil on lehmadel suur oht jääda ketoosi ehk mürgistusse, mis on põhjustatud ketokehade 

kontsentratsiooni kasvuga veres (McDonald et al. 1991). Mõned organismi koed saavad 

kasutada butüraadi energiaallikana (McDonald et al. 2011). Selle protsessi lõpp-produktina on 

β-hüdroksübutüraat, mis on üks ketokehadest. Kõrge võihappe kontsentratsioon vatsas 
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suurendab ka butüraadi imendumist läbi vatsa seina ja seega ka energia tootmist butüraadist. 

See omakorda viib β-hüdroksübutüraadi kontsentratsiooni veres tasemele, mil avaldub tema 

toksilisus. Kõrge võihapesisaldusega silode kasutamine on ohtlik looma tervisele ja avaldub 

ketoosina (Vicente et al. 2014).   

Survase (Survase et al. 2011) näitas, et Clostridium beijerinckii on võimeline tootma 

isopropanooli (2-propanool) glükoosist kunstlikes tingimustes. Samas ei leia kirjandust selle 

protsessi ilmnemisest silodes. 

 

 

Joonis 6. Klostriidide glükoosi ja laktaadi metabolism butüraadiks (Drouin, Lafrenière 2012). 
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Proteolüütilised klostriidid fermenteerivad peamiselt aminohappeid, mille tulemuseks on 

erinevad produktid, sealhulgas isovõihape, 3-metüülvõihape, palderjanhape, isopalderjanhape, 

äädikhape, võihape, amiinid ja ammoniaak (McDonald et al. 1991; 2011). Kõige levinum 

aminohapete degradatsiooni suund on Stickland reaktsioon. Selles reaktsioonis osalevad kaks 

aminohapet, millest üks on elektronide doonor ja teine aktseptor. Reaktsiooni produktid on 

ammoniaak, süsihappegaas ja rasvhapped (McDonald et al. 1991).  

Clostridium propionicum on võimeline tootma propioonhapet metaboliseerides piimhapet, 

püruvaati ja alaniini (Johns 1952; Kuchta, Abeles 1985). Alaniini desamiinimisel tekkinud 

püruvaadist konverteeritakse  piimhappeks ja seejärel propionaadiks.  Siin toimub laktaadi 

pöördumine propionaadiks  mööda teist ainevahetusrada kui propioonhappebakteritel (joonis 

7). 

 

Joonis 7. Clostridium propionicum alaniini metabolism propionaadi tekkimisega (Hetzel et al. 2003). 

 

Kõrge ammoniaagisisaldus silos viitab sekundaarse fermentatsiooni toimumisele ja just 

proteolüütilistele protsessidele.  

Kõrge ammoniaagi kontsentratsioon vatsas toob kaas ka kõrgema ammoniaagi 

kontsentratsiooni veres. Eriti kriitiliselt avaldub see atsidoosi korral, kui vatsa pH on madal ja 

suurem osa ammoniaagist on ammooniumioonina, kuna see imendub verre lihtsamini. Kõrge 
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ammoniaagi kontsentratsioon veres võib põhjustada mürgistust, mis avaldub vatsa 

kontraktsioonide vähenemises ja looma isu kadumises. Kiire ammoniaagi imendumine verre 

põhjustab ka suuremat ammoniaagi eemaldamist organismist karbamiidina, mis on iseenesest 

söödast pärineva lämmastiku raiskamine. 

Kõrge ammoniaagisisaldusega kaasnevad ka sellised proteiini laguproduktid nagu biogeensed 

amiinid.  Biogeensed amiinid tekkivad silosse aminohapete dekarboksüülimisprotsesside 

tulemusena ning nad on loomadele toksilised (McDonald et al. 1991). Kõige levinumad 

biogeensed amiinid silos on kadaveriin, putrestsiin, histidiin ja türamiin. 

 

Enterobakterid 

 

Enterobakterid on anaeroobsed kuni aerotolerantsed, kuid erinevalt piimhappebakteritest ei ole 

tolerantsed madala pH suhtes. Salmonella, Escherichia Coli, Klebsiella ja Shigella on mõned 

enterobakeritest. Enterobakterite esinemine silos ei ole soovitud, kuna nad konkureerivad 

piimhappebakteritega toiteainete pärast (McDonald et al. 1991).  Anaeroobsetes tingimustes 

sõltuvad nad kättesaadavatest süsivesikutest (Buxton et al., 2003). Sõltuvalt enterobakteri 

liigist on erinevad glükoosi metabolismi rajad. Organismid nagu E. Coli kasutavad 

segafermentatsiooni rada, mille produktideks on laktaat, suktsinaat, atsetaat, formaat (mis on 

degradeeritud vesinikuks ja süsihapegaasiks) ja väikestes kogustes etanool. Teised organismid 

nagu Klebsiella, Enterobakter, Erwinia fermenteerivad osa püruvaadist atsetoiiniks ja siis 2,3-

butaandiooliks. Nimetatud reaktsioonirajad on esitatud joonisel 8.  
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Joonis 8. Enterobakterite monosahhariidide fermentatsioonirajad (Ji et al. 2011). 

 

Enterobakterid on võimelised desamiinima ja dekarboksüülima mõndasid aminohappeid, kuid 

nende aktiivsus on nõrk. Kuid paljud on võimelised redutseerima nitraati ammoniaagiks ja 

lämmastik (I ja II)-oksiidideks. On märgatud suuri ammoniaagi sisaldusi silodes, kus 

enterobakterid on domineerinud (McDonald et al. 1991). Ka väetiste kasutamine võib 

põhjustada suuremat nitraadi kontsentratsiooni, mida enterobakterid  kasutavad ammoniaagi ja 

lämmastikoksiidide tootmiseks. Nitraadi redutseerimine algab tavaliselt mõni tund peale 

sileerimise algust. Nitraatide redutseerimine annab enterobakteritele lisa energiat ning suurem 

ammoniaagi sisaldus suurendab keskkonna puhverdusvõimet ja raskendab pH alanemist. 

(McDonald et al. 1991). 
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2. MATERJALID JA MEETODID 

 

Kõik andmebaasi võetud 1678 siloproov analüüsiti Eesti Maaülikooli söötmisosakonna sööda 

ja ainevahetuse uurimise laboratooriumis. Kuivainesisalduse määramisel kuivatati siloproovid 

termostaadis 130°C juures konstantse kaaluni. Silo fermentatsiooninäitajate analüüsiks 

ettevalmistamisel segati iga proov korralikult läbi ja kaaluti sellest 50g. Kaalutud proovile 

lisati 100g destilleeritud vett ning pandi kilega kaetult üheks tunniks toatemperatuuril 

inkubeeruma. Peale inkubeerimist lahus filtreeriti riidest filtriga ja määrati pH ja 

ammoniaaklämmastiku sisaldus üldlämmastikust. Ammoniaaklämmastiku sisaldus 

üldlämmastikust määrati analüsaatoriga KjeltecTM 8400. Silo  pH määrati pH-meetriga Hanna 

Instruments HI 2210 klaaselektroodiga.  

 Gaas-kromatograafiliseks analüüsiks võeti filtraadist 1 ml ning lisati 100 ul 1% pivaliinhappe 

lahust (sisestandard) ja 100 ul 0,36 M oksaalhappe lahust (valkude denatureerimiseks). 

Proovid tsentrifuugiti 10 min, 5 000 rpm (Eppendorf AG 5452 Mini Spin, rootor 46090). Peale 

tsentrifuugimist võeti igast proovist 1,5 ml supernatant Agilent katsetuubidesse ja analüüsiti 

gaas-kromatograafiliselt.  

Kasutati Agilent 7890A kromatograafi täidiskolonniga (Supelco 80/120 Carbopack B-DA 2M 

x 1/2IN x 2MM glass) ja leek-ioonisatsiooni detektoriga. Kasutatud standardlahus sisaldas: 

0,1% etanooli, 0,02% isopropanooli, 0,02% n-propanooli, 0,2% äädikhapet, 0,02% 

propioonhapet, 0,02% 1,2-propaandiooli, 0,02% 2,3-butaandiooli, 0,02% isovõihapet, 0,1% 

võihapet, 0,02% 3-metüülisovõihapet, 0,02% isopalderjanhapet, 0,02% palderjanhapet ja 1% 

piimhapet. Analüüsiks võeti 1 ml standardlahust ning lisati 100 ul 1% pivaliinhappe lahust 

(sisestandard) ja 100 ul 0,36 M oksaalhappe lahust. Tulemuste välja arvutamisel kasutati 

kromotogrammi piikide pindalasid vastavalt iga ühendi retentsiooniajale. Ainete 

kontsentratsiooni määramiseks kasutati valemit:  
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Aasta jooksul analüüsitud 1678 siloproovist valiti statistiliseks analüüsiks need proovid, milles 

propanoolisisladus oli ≥ 0,5 g/kg KA. Selliseid silosproove oli 578, nendest 540 rohusilod ja 

38 maisisilod.  Andmete statistiline analüüs viidi läbi kasutades statistikatarkvara SAS. 
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3. TULEMUSED 

 

3.1 Propanoolisisaldus siloproovides 
 

Kõigi 1678 siloproovide keskmine propanooli-, propüleenglükooli- ja propioonhappesisadus 

olid vastavalt 1,3, 1,4 ja 1,0 g/kg KAs. Edasises analüüsis käsitletakse siloproove (578 

proovi), milledes propanoolisisladus oli ≥ 0,5 g/kg KA. Propanoolisisalduse jaotus valitud 

proovides ei olnud normaaljaotusega (joonis 9). Enamik proovide propanoolisisaldus oli 

madal, aga esinesid ka proovid, millede sisaldus oli suurem kui 20 g/kg KAs.  

 

 

 Joonis 9. Propanooli sisalduste jaotus siloproovides. 

 

 

Viidi läbi ka fermentatsiooninäitajate omavaheline korrelatsioonanalüüs ja tulemused on 

esitatud joonisel 10. Ruutude värvi tumedus ja suurus vastab korrelatsiooni tugevusele 
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fermentatsiooni-näitajate vahel. Sinise värviga on märgitud positiivne ja punasega negatiivne 

korrelatsioon.  

Vasakpoolne ülemiste siniste ruutude sektor näitab sekundaarsete fermentatsiooninäitajate 

omavahelist seost. Seos on tugev ja varieerub vahemikus 0,66 ja 0,99. Tugevas negatiivses 

korrelatsioonis on see piimhappega, sest sekundaarsel fermentatsioonil toimub piimhappe 

degradeerimine. Tugev korrelatsioon piimhappe ja pH vahel (r = 0,70) näitab, et piimhape 

langetab pH-d palju efektiivsemalt kui teised silos olevad happed.  

Kuivainesisaldus on nõrgas negatiivses korrelatsioonis sekundaarsete fermentatsiooni 

produktidega ja lihtsamate alkoholidega (r =0,24...0,41), kuid mõnevõrra tugevam 

korrelatsioon on propioon- (r = 0,49) ja äädikhappega (r = 0,60). See näitab, et sekundaarne 

fermentatsioon, äädik- ja propioonhappe ning lihtsamate alkoholide fermentatsioon toimub 

eelistavalt märjas silos, mitte kuivas. 

Tugev seos leiti propanooli, äädikhappe ja prorioonhappe vahel. Äädikhappe 

korrelatsiooninäitaja nii propanooliga kui ka propioonhappega oli r = 0,64 ning propanooli ja 

propioonhappe vahel r = 0,49. Tugev korrelatsioon on tingitud proovide valimiga. Tuleb 

meeles pidada, et statistiliseks analüüsiks võeti ainult proovid, kus propanoolisisaldus oli 

kõrgem kui 0,5 g/kg KA. See tähendab, et nendes silodes produtseeriti fermentatsiooni käigus 

propanooli  ning  et propanooli sünteesi kõrvalproduktideks on propioon- ja äädikhape.  
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Joonis 10. Fermentatsiooninäitajate omavaheline korrelatsioonimaatriks; sinine värv vastab 

positiivsetele ja punane värv negatiivsetele seostele, mida tumedam on värv ja suurem värvitud ruut, 

seda tugevam on seos.  
 

Seos propanooli ja sekundaarse fermentatsiooni produktidega vahel ei ole juhuslik (p< 0,002), 

kuid samas on nõrk (r =0,13...0,29). Selleks, et leida tegureid, mis võivad seletada neid seoseid 

tehti korrelatsioonanalüüs propanooli ja teiste fermentatsiooninäitajate vahel, võttes arvesse 

silo kuivainesisaldust, niidet, hoidla tüüpi ja silokindlustuslisandi kasutamist. 

 

Valitud siloproovid jagati gruppideks järgmiste tunnuste järgi: silotüüp (rohusilo, maisisilo), 

kuivainesisaldus (<25 %, 25-35 %, >35 %), niide (I, II  ja III niide), hoidla tüüp (tranšee, 

maapealne kuhi, rullsilo) ja silokindlustuslisand (ilma silokindlustuslisandita, bioloogiline, 
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keemiline). Iga grupi propanooli keskväärtused arvutati ja on esitatud joonisel 11. Grupide 

„niide“, „hoidla tüüp“ ja „silokindlustuslisandi tüüp“ keskmiste väärtuste arvutamiseks võeti 

ainult need proovid, kus valitud tunnus oli teada. Proove, millel antud tunnus oli teadmata 

keskmiste arvutamisel ei kasutatud. 

 Joonis 11. Siloproovide keskmised (koos standardveaga) propanoolisisaldused erinevates gruppides. 

Ülemine number näitab propanooli keskmist sisaldust konkreetses grupis ning alumine proovide arvu.  

Rohusilod on lisaks  jagatud gruppideks tunnuse järgi kuivaine, niide, hoidla tüüp, silokindlustuslisandi 

tüüp. Maisisilod on lisaks jagatud kaheks grupiks kuivaine järgi. 

 

Jooniselt 11 on näha, et rohusilo propanoolisisaldus on sarnane kõikide statistiliseks 

analüüsiks valitud proovide sisaldusega. Selle peamine põhjus on, et rohusilod moodustavad 

93,4% valitud siloproovidest. 

 

3.2 Kuivainesisalduse mõju silo propanoolisisaldusele 
 

Kui jagada rohusilo proovid kolme gruppi kuivainesisalduse alusel, siis on näha suured 

erinevused propanoolisisaldustes. Mida madalam oli silo kuivainesisaldus, seda suurem oli 

propanoolisisaldus.  Seega, võiks eeldada et propanooli- ja kuivainesisalduse vahel on seos 

negatiivne. Märja silo puhul on iseloomulik suurem mikrobiaalne aktiivsus ja sellega ka 

kõrgemad fermentatsiooniproduktide  
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sisaldused. Kuivem keskkond ei soodusta bakterite kasvu, mistõttu fermentatsioon toimub 

aeglaselt ning produtseeritud fermentatsiooniproduktide sisaldused on väiksemad. 

Propanoolisisalduses oli kõigi kolme gruppide vahel statistiliselt oluline erinevus (p < 0,01). 

 

Tabel 2. Fermentatsiooninäitajate korrelatsioonid propanoolisisaldusega rohusilos kokku ja sõltuvalt 

kuivainesisaldusest rohusilos; negatiivsed ja positiivsed seosed on märgitud vastavalt punase ja sinise 

värviga, intensiivsem värv märgib tugevamat seost; statistiliselt olulisi seoseid näitavad p-väärtused 

(p<0,05) on esitatud beežis lahtris. 

 

Rohusilod kokku KA < 25% KA 25-35% KA > 35% 

Fermentatsiooni näitaja r p-väärtus r p-väärtus r p-väärtus r p-väärtus 

Kuivaine -0.39 <.001 -0.17 0.01 -0.26 <.001 -0.23 0.04 

pH 0.26 <.001 0.30 <.001 0.09 0.14 -0.08 0.48 

NH3-lämmastik 0.29 <.001 0.22 <.001 0.06 0.32 0.11 0.32 

Etanool 0.27 <.001 0.14 0.05 0.29 <.001 -0.13 0.26 

Isopropanool 0.14 <.001 0.37 <.001 0.11 0.10 0.53 <.001 

Äädikhape 0.64 <.001 0.60 <.001 0.53 <.001 0.29 <.001 

Propioonhape 0.49 <.001 0.39 <.001 0.33 <.001 0.36 <.001 

1,2-Propaandiool -0.03 0.47 -0.03 0.70 0.01 0.83 0.07 0.52 

2,3-Butaandiool -0.09 0.03 -0.17 0.01 -0.07 0.29 0.03 0.79 

Isovõihape 0.13 <.001 0.07 0.31 -0.03 0.68 0.07 0.56 

Võihape 0.20 <.001 0.12 0.09 0.03 0.62 0.16 0.16 

3-Metüülvõihape 0.19 <.001 0.15 0.03 0.00 0.99 0.13 0.24 

Isopalderjanhape 0.19 <.001 0.15 0.03 0.00 0.98 0.12 0.28 

Palderjanhape 0.19 <.001 0.11 0.10 0.11 0.10 0.16 0.15 

Piimhape -0.33 <.001 -0.36 <.001 -0.26 <.001 -0.04 0.72 

Hapete summa  0.05 0.26 -0.01 0.89 -0.10 0.11 0.04 0.75 

Propanooli sisaldus (g/kg KA) 3.65 

 

5.57 

 

2.72 

 

1.38 

 Proovide arv 540 

 

213 

 

248 

 

79 

 % Rohusilo proovidest 100.0 

 

39.4 

 

45.9 

 

14.7 

  

Fermentatsiooninäitajate korrelatsioonid propanoolisisaldusega rohusilodes kokku ja sõltuvalt 

rohusilo kuivainesisaldusest on esitatud tabelis 2. Uuritud rohusiloproovidest 39,4% 

moodustasid silod, mille kuivainesisaldus oli alla 25% ning 45,9% ja 14,6% silodest, mille 

kuivainesisaldused olid vahemikus vastavalt 25-35% ja üle 35%. Madalama 

kuivainesisaldusega silode propanoolissisaldus oli suurem ja kuivainesisalduse suurenedes see 

vähenes ning oli statistiliselt oluline. Tabelist on näha, et propanooli ja kuivaine vaheline seos 
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nõrgeneb kuivainesisalduse suurenedes. See on seotud proovide arvu vähenemisega võrreldes 

kogu rohusiloproovide arvuga. Teiseks, on märja silo puhul langus järsem, sest propanooli 

keskmine sisaldus on kõrge, kuid varieeruvus suur, samas kui kuivainesisalduse varieeruvus 

grupis on väike. Kuivema materjali sileerimisel fermentatsiooni intensiivsus väheneb. 

Rohusilode puhul , mille kuivainesisaldus oli suurem kui 35 % võib märgata, et seos 

propanooli- ja äädikhappesisalduse vahel nõrgeneb, kuid propanooli seos propioonhappega ei 

muutu. Seos propioonhappega viitab, et propanooli ja fermentatsiooninäitajate omavaheline 

proportsioon üldiselt püsib.    Äädikhappe korrelatsiooni nõrgenemine on seotud sellega, et 

kuivema materjali puhul produtseeritakse äädikhapet rohkematest allikatest. Isopropanooliga 

muutub propanooli seos tugevamaks sellistes silodes, millistes isopropanoolisisalduse 

suurenemine on seotud propanoolisisaldusega suurenemisega. Propanooli ja isopropanooli 

korrelatsiooni kasvu täheldati ainult kuivaine gruppides alla 25% KA ja üle 35% KA, aga ei 

leitud grupis 25-35% KA. Isopropanooli ja propanooli seos on pigem seotud sellega, et 

isopropanooli kogused olid määramispiiri lähedal, keskmise sisaldusega 0,2 g/kg KA 

(maksimaalne sisaldus 2,32 g/kg KA) ning ainult 10 rohusilo proovi isopropanoolisisaldus oli 

suurem kui 1.0 g/kg KA.  

 

3.3 Niite mõju silo propanoolisisaldusele 
 

Rohusilode jaotus niite alusel tehti ainult siloproovidele, mille puhul niide oli teada. 

Propanoolisisaldus kolme niite vahel palju ei erine (joonis 11). Esimese ja teise niite silode 

keskmine propanoolisisalduse erinevus kõikide rohusilode keskmisest on vastavalt -0,51 ja 

0,32 g/kg KA. Kolmas niide erines 0,02 g/kg KA. Siloproovide keskmine kuivainesisaldus ja 

pH niidete lõikes oluliselt ei erinenud (keskmine KA 29,1%; 27,1%; 28,5%; ja keskmine pH 

4,33; 4,36; 4,52; vastavalt esimesel, teisel ja kolmandal niitel). Niidete vahel statistiliselt 

olulist erinevusi ei  leitud, kuid oli tendents, et esimese niite puhul on propanoolisisaldus 

väiksem kui teisel (p = 0,07).  
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Tabel 3. Fermentatsiooninäitajate korrelatsioonid propanoolisisaldusega rohusilos kokku ja sõltuvalt 

niitest (üksnes need proovid, mille korral oli niide teada); negatiivsed ja positiivsed seosed on märgitud 

vastavalt punase ja sinise värviga, intensiivsem värv märgib tugevamat seost; statistiliselt olulisi 

seoseid näitavad p-väärtused (p<0,05) on esitatud beežis lahtris. 
 

 

Rohusilod kokku 1 niide 2 niide 3 niide 

Fermentatsiooni näitaja r p-väärtus r p-väärtus r p-väärtus r p-väärtus 

Kuivaine -0.39 <.001 -0.40 <.001 -0.34 <.001 -0.37 <.001 

pH 0.26 <.001 0.29 <.001 0.23 <.001 0.20 0.03 

NH3-lämmastik 0.29 <.001 0.41 <.001 0.22 <.001 0.12 0.19 

Etanool 0.27 <.001 0.35 <.001 0.15 0.05 0.46 <.001 

Isopropanool 0.14 <.001 0.06 0.48 0.25 <.001 0.26 <.001 

Äädikhape 0.64 <.001 0.66 <.001 0.55 <.001 0.72 <.001 

Propioonhape 0.49 <.001 0.59 <.001 0.36 <.001 0.42 <.001 

1,2-Propaandiool -0.03 0.47 -0.02 0.81 -0.02 0.82 -0.03 0.72 

2,3-Butaandiool -0.09 0.03 -0.02 0.83 -0.12 0.12 -0.11 0.27 

Isovõihape 0.13 <.001 0.23 <.001 0.03 0.70 -0.04 0.71 

Võihape 0.20 <.001 0.33 <.001 0.05 0.51 0.09 0.33 

3-Metüülvõihape 0.19 <.001 0.31 <.001 0.05 0.55 0.03 0.75 

Isopalderjanhape 0.19 <.001 0.31 <.001 0.04 0.58 0.04 0.67 

Palderjanhape 0.19 <.001 0.32 <.001 0.07 0.36 0.07 0.47 

Piimhape -0.33 <.001 -0.35 <.001 -0.33 <.001 -0.19 0.05 

Hapete summa  0.05 0.26 0.07 0.35 -0.09 0.27 0.16 0.10 

Propanooli sisaldus (g/kg KA) 3.65 

 

3.14 

 

3.97 

 

3.67 

 Proovide arv 540 

 

165 

 

162 

 

112 

 % Rohusilo proovidest 100.0 

 

30.6 

 

30.0 

 

20.7 

  

Niite alusel gruppidesse jaotatud silode korrelatsioonianalüüsi andmed on esitatud tabelis 3. 

Tabelist on näha erinevus niidete vahel. Esimese niite puhul on propanooli ja sekundaarsete 

fermentatsiooniproduktide vaheline seos tugevam kui teise ja kolmanda niite puhul. Nagu 

eelnevalt mainitud, oli uuritud esimese ja teise niite proovide arv peaaegu sama (osakaal 

rohusilodest on vastavalt 30,6% ja 30,0%)  ning keskmine KA sisaldus ja pH  ei erinenud. 

Samas ilmnes propanoolisisaldustes  tendents esimese ja teise niite siloproovide vahel 

(p=0,07).  Esimese niite tugevam korrelatsioon sekundaarsete fermentatsiooninäitajate ja 

propanoolisisalduse vahel viitab, et esimese niite silodes oli rohkem selliseid proove, kus oli 

kõrgem nii propanoolisisaldus kui ka esines sekundaarse fermentatsiooni produkte. See võib 

olla seotud silo valmistamise aja või esimese niite kõrgema toiteainesisaldusega.  

Palderjan-, isopalderjanhape ja 3-metüülvõihape on proteolüütiliste klostriidide ainevahetuse 

produktid. Esimeses niites oli sileeritava materjali  proteiinisisaldus kõrgem kui teisel niitel. 
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Analüüsitulemuste põhjal ei saa väita, et esimese niite silodes oli proteolüütiliste klostriidide 

aktiivsus suurem, sest nii ammoniaaklämmastiku  kui ka 3-metüülvõihape sisaldustes niidete 

vahel statistiliselt olulisi erinevusi ei leitud (p > 0,5). Teiselt poolt see võib olla seotud ka 

konkreetse aasta ilmastiku tingimustega. 

 

3.4 Hoidla tüübi mõju propanoolisisaldusele 
 

Valimisse võeti siloproovid, mille puhul oli hoidla tüüp teada. Vaadates propanoolisisaldusi 

hoidla tüüpide lõikes (joonis 11), siis on näha, et see erineb oluliselt. Statistiliselt olulised 

erinevused olid nii tranšee kui ka maapealse kuhja puhul võrreldes rullsilodega (mõlemal juhul 

p < 0,01). Erinevus võib olla seotud pigem erineva proovide arvuga, mitte tingitud hoidla 

tüübist. Kuna propanoolisisalduse üldjaotus rohusilodes ei olnud normaaljaotusega ning 

domineerivad madalama propanoolisisaldusega proovid (joonis 9), siis suurema proovide arvu 

puhul on suurem tõenäosus saada gruppi proove kõrge propanooli sisaldusega, mis omakorda 

mõjutab oluliselt keskmist propanoolisisaldust. Rullsilod moodustasid 4,4% 

rohusiloproovidest, seega nii madal propanoolisisaldus on pigem juhuslik. 

Hoidla tüübi alusel gruppidesse jagatud siloproovide korrelatsioonianalüüsi andmed on 

esitatud tabelis 4. Tranšee-, maapealse kuhja- ja rullsilode vahel on proovide arvus suur 

erinevus (vastavalt 64,8%, 18,9% ja 4,4% rohusiloproovitest). Tranšeesse ja maapealsetesse 

kuhjadesse valmistatud silode propanoolisisalduste vaheline korrelatsioon teiste 

fermentatsiooninäitajatega praktiliselt ei erine võrreldes kõikide statistiliseks analüüsiks 

võetud rohusilode vastavatest korrelatsiooninäitajatest. See on seotud sellega, et  tranšeesilod 

moodustavad antud analüüsil suure osa kogu proovide arvust. Rullsilode osakaal oli väike, 

mistõttu korrelatsioonid ei olnud statistilist olulised. Vaid propanooli  korrelatsioon äädik- ja 

propioonhappega  on statistiliselt usutav (vastavalt p = 0,026 ja 0,044). 
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Tabel 4. Fermentatsiooninäitajate korrelatsioonid propanoolisisaldusega rohusilos kokku ja sõltuvalt 

hoidla tüübist (üksnes need proovid, mille korral oli hoidla tüüp teada); negatiivsed ja positiivsed 

seosed on märgitud vastavalt punase ja sinise värviga, intensiivsem värv märgib tugevamat seost; 

statistiliselt olulisi seoseid näitavad p-väärtused (p<0,05) on esitatud beežis lahtris. 
 

 

Rohusilod kokku Tranšee Maapealne kuhi Rullsilo 

Fermentatsiooni näitaja r p-väärtus r p-väärtus r p-väärtus r p-väärtus 

Kuivaine -0.39 <.001 -0.46 <.001 -0.33 <.001 -0.29 0.17 

pH 0.26 <.001 0.29 <.001 0.10 0.33 0.32 0.13 

NH3-lämmastik 0.29 <.001 0.33 <.001 0.17 0.10 0.31 0.14 

Etanool 0.27 <.001 0.32 <.001 0.32 <.001 0.40 0.06 

Isopropanool 0.14 <.001 0.15 <.001 0.04 0.66 0.09 0.69 

Äädikhape 0.64 <.001 0.64 <.001 0.70 <.001 0.41 0.04 

Propioonhape 0.49 <.001 0.51 <.001 0.35 <.001 0.45 0.03 

1,2-Propaandiool -0.03 0.47 -0.05 0.34 0.02 0.84 0.18 0.41 

2,3-Butaandiool -0.09 0.03 -0.07 0.17 -0.03 0.73 -0.24 0.26 

Isovõihape 0.13 <.001 0.13 0.01 0.12 0.24 0.13 0.56 

Võihape 0.20 <.001 0.21 <.001 0.17 0.10 0.13 0.53 

3-Metüülvõihape 0.19 <.001 0.20 <.001 0.11 0.27 0.04 0.85 

Isopalderjanhape 0.19 <.001 0.20 <.001 0.14 0.17 0.07 0.75 

Palderjanhape 0.19 <.001 0.18 <.001 0.19 0.06 0.00 1.00 

Piimhape -0.33 <.001 -0.37 <.001 -0.21 0.04 -0.23 0.28 

Hapete summa  0.05 0.26 0.02 0.78 0.20 0.05 0.03 0.89 

Propanooli sisaldus (g/kg KA) 3.65 

 

3.98 

 

3.24 

 

1.42 

 Proovide arv 540 

 

350 

 

102 

 

24 

 % Rohusilo proovidest 100.0 

 

64.8 

 

18.9 

 

4.4 

  

Seega, hoidlatüüpide vahel ei  leitud statistiliselt olulisi erinevusi propanooli ja 

fermentatsiooninäitajate vahelistes korrelatsioonides ning hoidla tüübil ja silo 

propanoolisisalduse vahel ei ole seost. 

 

3.5 Silokindlustuslisandi kasutamise mõju propanoolisisaldusele 
 

Võrreldi ka seda, kas silokindlustuslisandi kasutamisel oli silode propanoolisisalduste vahel 

erinevusi. Selleks valiti proovid, mille puhul oli silokindlustuslisandi kasutamine teada (joonis 

11). Bioloogilise lisandi kasutamisel oli propanoolisisaldus sarnane rohusilode üldtasemega. 

See võib olla seletatav sellega, et üle poolte siloproovidest oli tehtud bioloogilise lisandiga 

ning enamik neist sisaldasid heterofermentatiivseid piimhappebaktereid. Keemilise 

silokindlustuslisandiga valmistatud silode propanoolisisaldus oli madalam, kuid samas oli ka 
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varieeruvus suurem. See näitab, et kõrgemat propanoolisisaldust võib esineda ka keemilise 

lisandiga valmistatud silodes. Ilma silokindlustuslisandita valmistatud silode 

propanoolisisaldus oli sarnane bioloogilise lisandiga tehtud silodega, kuid standardviga oli 

suurem, mis näitab, et selline sisaldus on suhteline ja suure tõenäosusega ülehinnatud. 

Statistiliselt olulisi erinevusi silokindlustuslisandi rühmade vahel ei leitud (p>0,05). 

 

Tabel 5. Fermentatsiooninäitajate korrelatsioonid propanoolisisaldusega rohusilos kokku ja sõltuvalt 

silokindlustislisandi tüübist (üksnes need proovid, mille korral oli silokindlustuslisandi tüüp teada); 

negatiivsed ja positiivsed seosed on märgitud vastavalt punase ja sinise värviga, intensiivsem värv 

märgib tugevamat seost; statistiliselt olulisi seoseid näitavad p-väärtused (p<0,05) on esitatud beežis 

lahtris. 
 

 

Rohusilod kokku Lisandita Bioloogiline Keemiline 

Fermentatsiooni näitaja r p-väärtus r p-väärtus r p-väärtus r p-väärtus 

Kuivaine -0.39 <.001 -0.21 0.31 -0.44 <.001 -0.29 0.01 

pH 0.26 <.001 0.25 0.22 0.30 <.001 0.10 0.39 

NH3-lämmastik 0.29 <.001 0.12 0.56 0.32 <.001 0.14 0.22 

Etanool 0.27 <.001 0.44 0.02 0.31 <.001 0.15 0.21 

Isopropanool 0.14 <.001 0.54 <.001 0.19 <.001 0.27 0.02 

Äädikhape 0.64 <.001 0.73 <.001 0.65 <.001 0.54 <.001 

Propioonhape 0.49 <.001 0.56 <.001 0.51 <.001 0.31 <.001 

1,2-Propaandiool -0.03 0.47 -0.09 0.65 -0.02 0.78 0.03 0.78 

2,3-Butaandiool -0.09 0.03 0.03 0.87 -0.07 0.24 -0.07 0.53 

Isovõihape 0.13 <.001 0.12 0.57 0.13 0.04 0.08 0.50 

Võihape 0.20 <.001 0.04 0.86 0.21 0.00 0.12 0.30 

3-Metüülvõihape 0.19 <.001 0.16 0.44 0.19 0.00 0.12 0.30 

Isopalderjanhape 0.19 <.001 0.15 0.47 0.21 0.00 0.13 0.28 

Palderjanhape 0.19 <.001 0.47 0.01 0.15 0.02 0.16 0.18 

Piimhape -0.33 <.001 -0.40 0.05 -0.37 <.001 -0.24 0.04 

Hapete summa  0.05 0.26 -0.03 0.88 0.00 0.96 0.05 0.69 

Propanooli sisaldus (g/kg KA) 3.65 

 

3.66 

 

3.68 

 

3.24 

 Proovide arv 540 

 

26 

 

259 

 

75 

 % Rohusilo proovidest 100.0 

 

4.8 

 

48.0 

 

13.9 

  

Silokindlustuslisandi kasutamise alusel gruppidesse jaotatud silode korrelatsioonianalüüsi 

andmed on esitatud tabelis 5. Ka siin oli väga suur erinevus proovide arvu vahel. Bioloogilise 

lisandiga oli valmistatud 48,0% rohusilodest. Selle tulemusena on kõigi uuritud rohusilode ja 

bioloogilise lisandiga valmistatud silode propanooli ning teiste fermentatsiooninäitajate 

vahelised korrelatsiooninäitajad võrreldavad. Bioloogilise lisandi kasutamisel oli korrelatsioon 



35 

 

propanooli ja fermentatsiooninäitajate vahel natuke tugevam kui keemilise lisandi kasutamisel. 

See võib olla seotud sellega, et keemiliste lisandite kasutamise tulemuseks on nn piiratud 

fermentatsioon. Samas erinevus ei olud nii suur, et teha konkreetsemaid järeldusi.  

Ilma silokindlustuslisandita valmistatud silode osakaal rohusilodest moodustas ainult 4,8%, 

kuid isegi väikese valimi korral leiti statistiliselt usutavad korrelatsioonid (p < 0,05).  Kõige 

suurem statistiliselt oluline seos propanoolisisalduse vahel teiste fermentatsiooninäitajatega 

leiti äädik- ja propioonhappega (p<0,01). Silokindlustuslisandi kasutamise eesmärk on 

loodusliku mikrobiaalse fooni muutmine või fermentatsiooni piiramine. Ilma 

silokindlustuslisandita valmistatud silode propanooli ja teiste fermentatsiooninäitajate 

vahelised seosed tulenevad looduslikust fermentatsioonist.  Ilma lisandita silode 

palderjanhappe korrelatsioon propanooliga on pigem seotud proovide väikse arvuga kui 

proteolüütiliste protsesside domineerimisega. Joonisel 11  näidatud väga tugev omavaheline 

seos palderjan-, isopalderjan- ja 3-metüülvõihape vahel siin kinnitust ei leia.  

Isopropanooli seos propanooliga on pigem seletatav rohusilode väga madala 

isopropanoolisisaldusega.  

Propanooli seos etanooliga on põhjustatud heterofermentatiivsete piimhappebakterite poolt. 

Mõned heterofermentatiivsed piimhappebakterid toodavad kõrvalproduktina ka etanooli. Ilma 

silokindlustuslisandita valmistatud silode mikrofloora sõltub otseselt põllult sileeritava 

materjaliga hoidlasse toodud mikrofloorast. Kuna tegemist on loodusliku mikroflooraga ja 

ükski konkreetne piimhappebakteri tüvi ei domineeri, siis fermentatsiooni käigus tekivad ka 

erinevad kõrvalproduktid nagu näiteks etanool ja propanool.  

 

3.6 Maisisilo propanoolisisaldus 
 

Maisisilode keskmised sisaldused on esitatud joonisel 11. Maisisilo proovide arv oli väike ja 

selle tulemusena on maisisilo keskmine propanoolsisaldus väga tugevasti mõjutatud proovide 

poolt, mille propanoolisisaldus oli kõrge. Kuna ka standardviga nende proovide vahel oli väga 

suur, siis statistilist hinnangut maisisilode gruppide kohta on raske anda. Rohu- ja maisisilode 

propanoolisisalduse vahel oli statistiliselt oluline erinevus (p = 0,01). 
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Tabel 6. Fermentatsiooninäitajate korrelatsioonid propanoolisisaldusega siloproovides kokku, 

maisisilos  ja sõltuvalt kuivainesisaldusest maisisilos; negatiivsed ja positiivsed seosed on märgitud 

vastavalt punase ja sinise värviga, intensiivsem värv märgib tugevamat seost; statistiliselt olulisi 

seoseid näitavad p-väärtused (p<0,05) on esitatud beežis lahtris. 
 

 

Siloproovid kokku Maisisilod kokku Mais KA < 25% Mais KA > 25% 

Fermentatsiooni näitaja r p-väärtus r p-väärtus r p-väärtus r p-väärtus 

kuivaine -0.38 <.001 -0.24 0.16 -0.54 0.10 0.08 0.70 

pH 0.27 <.001 0.24 0.15 0.41 0.24 -0.02 0.93 

NH3 0.29 <.001 0.22 0.19 0.21 0.57 0.28 0.15 

etanool 0.16 <.001 0.04 0.82 -0.12 0.73 -0.01 0.97 

Isopropanool 0.14 <.001 -0.12 0.46 -0.19 0.61 -0.19 0.33 

äädikhape 0.64 <.001 0.46 <.001 0.54 0.11 0.31 0.11 

propioonhape 0.49 <.001 0.33 0.04 0.57 0.09 0.29 0.14 

1,2-propaandiool -0.05 0.25 -0.10 0.55 -0.52 0.12 0.11 0.59 

2,3-butaandiool -0.08 0.04 0.21 0.20 0.11 0.76 0.44 0.02 

isovõihape 0.14 <.001 0.57 <.001 0.73 0.02 0.43 0.02 

võihape 0.21 <.001 0.09 0.59 0.34 0.33 0.12 0.55 

3-metüülvõihape 0.19 <.001 - - - - - - 

isopalderjanhape 0.19 <.001 - - - - - - 

palderjanhape 0.19 <.001 - - - - - - 

piimhape -0.32 <.001 -0.14 0.40 -0.11 0.76 -0.22 0.27 

Hapete summa  0.05 0.26 -0.01 0.97 0.09 0.81 -0.14 0.49 

Propanooli sisaldus (g/kg KA) 3.56 

 

2.28 

 

3.55 

 

1.82 

 Proovide arv 578 

 

38 

 

10 

 

28 

 % Maisisilo proovidest   100.0  26.3  73.7  

 

Maisisilode korrelatsioonianalüüsi andmed on esitatud tabelis 6. Maisisilod moodustavad 

ainult 6,6% statistiliseks analüüsiks võetud siloproovidest. Samuti nagu rohusilodes leiti 

maisisilodes propanoolisisalduse korrelatsioon äädik- ja propioonhapega. Tabelist on näha 

propanooli ja isovõihappe vaheline seos, kuid see on seletatav, nagu ka isoproapnooli korral, 

siloproovide väga väikse isovõihappesisaldusega (keskmine  0,1 g/kg KA). Masisilo puhul ei 

leitud teisi statistiliselt usutavaid korrelatsioone, kuna uuritud proovide arv oli liiga väike. 

Seega ei saa  teha järeldusi propanooli ja fermentatsiooninäitajate vaheliste korrelatsioonide 

muutmisest maisisilos. 
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 

Silo propanoolisisaldust rutiinanalüüsil ei määrata, mistõttu ei ole teada, milline on propanooli 

kontsentratsioon Eesti silodes ning kas sellel võib olla mõju looma tervisele, söömusele ja 

toodanguvõimele. Käesolevas magistritöös selgitatakse, kuidas propanool 

fermentatsiooniprotsessi käigus silosse tekib ning kuidas söödast pärinevat propanooli 

mäletsejaliste ainevahetuses kasutatakse.  

Töö eesmärgiks oli määrata propanoolisisaldus nii  rohu-  kui maisisilodes ning leida seoseid 

propanooli ja teiste silo fermentatsiooni näitajate vahel. 

Andmebaasi koguti 1678 siloproov. Kõigi silode keemiline koostis ja fermentatsiooninäitajad 

analüüsiti Eesti Maaülikooli söötmisosakonna sööda ja ainevahetuse uurimise laboratooriumis. 

Statistiliseks analüüsiks valiti need silod, milles propanoolisisladus oli ≥ 0,5 g/kg KA. 

Selliseid siloproove oli 578, nendest 540 rohusilod ja 38 maisisilod.  Andmete statistiline 

analüüs viidi läbi kasutades statistikatarkvara SAS. 

Uurimistööst selgus, et kõrge propanooli sisaldus on tõenäolisem märja silo fermentatsiooni 

käigus. Leiti väiksed erinevused propanoolisisaldustes niidete vahel ja silokindlustuslisandite 

kasutamise korral. Korrelatsioonianalüüs näitas tugevat seost propanooli, äädik- ja 

propioonhape vahel. Propanooli ja teiste sekundaarsete fermentatsiooniproduktide vaheliste 

seoste selgitamine vajab täiendavaid uuringuid. 

 

Uurimistulemuste põhjal võib teha järgmised järeldused: 

1. Andmebaasi võetud kõikide siloproovide keskmine propanoolisisaldus oli võrreldav 

propioonhappe ja propüleenglükoolisisaldusega, vastavalt 1,3, 1,0 ja 1,4 g/kg KAs.  

2. Korrelatsioonanalüüsiga leiti, et propanooli, äädik- ja propioonhappesisaldus on 

omavahel seotud.  Äädikhappe korrelatsiooninäitaja nii propanooliga kui ka 

propioonhappega oli r = 0,64 ning propanooli ja propioonhappe vahel r = 0,49.  

3.  Propanooli korrelatsioon sekundaarsete fermentatsiooninäitajatega oli  nõrk (r 

=0,13...0,29). 

4.  Kuivemas keskkonnas on bakterite aktiivsus pärsitud, fermentatsioon toimub aeglaselt 
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ning produtseeritud fermentatsiooniproduktide sisaldused on väiksemad, mistõttu just 

madalama kuivainesisaldusega silodes oli propanoolisisaldus oluliselt suurem. 

Kuivainesisalduse alusel kolme gruppi jagatud silode propanoolisisalduste vahel oli 

statistiliselt oluline erinevus (p < 0,01). 

5.  Niidete vahel statistiliselt olulist erinevusi ei  leitud, kuid oli tendents, et esimese niite 

puhul on propanoolisisaldus väiksem kui teisel (p = 0,07). Esimese niite puhul on 

propanooli ja sekundaarsete fermentatsiooniproduktide vaheline seos tugevam kui teise 

ja kolmanda niite puhul.  

6. Rullsiloproovides oli propapoonisisaldus väiksem kui tranšee ja maapealse kuhja puhul 

ja see erinevus oli statistiliselt oluline (p < 0,01). See võib olla seotud pigem erineva 

proovide arvuga (rullsilo moodustas vaid 4,4% rohusiloproovidest), mitte tingitud 

hoidla tüübist. Korrelatsioonanalüüs ei näidanud silohoida tüübi mõju propanooli 

seosele teiste fermentatsiooni näitajatega. 

7.  Silokindlustuslisandi (bioloogiline, keemiline) kasutamisel või mitte kasutamisel 

propanoolisisaldustes statistiliselt olulisi erinevusi vahel ei leitud (p>0,05). 

Korrelatsioonanalüüsil ei leitud silokindlustuslisandi kasutamisel on mõju 

propanoolisisalduse ja teiste fermentatsiooninäitajate vahelistele seostele. 

8.  Masisilode puhul ei leitud teisi statistiliselt usutavaid korrelatsioone, kuna uuritud 

proovide arv oli liiga väike. Järelduste tegemiseks on vaja suuremat maisisilo 

andmebaasi. 

9.  Uurimistöö raames selget seost propanoolisisalduse ja sekundaarste 

fermentatsiooninäitajate vahel ei  leitud. 

10. Propanooli määramine tuleks võtta kasutusele silo fermentatsiooninäitajana. 
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SUMMARY 

Balanced feeding is important for the health and production of agricultural animals. 

Propionate is an important compound in metabolism in ruminants, and all sources of 

propionate should be considered while making rations. Propanol is a precursor for propionate 

in animal metabolism. Silage propanol content is not measured during routine analysis of 

fermentation parameters. Because of this, the propanol content of Estonian silages is 

unknown, as are effects on health, intake or productivity of animals. In this study the 

mechanism of propanol formation during the silage fermentation process and the use of feed 

propanol is shown. 

The aim of this study was to evaluate propanol contents in grass and maize silages, and to find 

characteristics that can affect propanol concentrations in silage and also investigate 

correlations between propanol and other fermentation parameters. 

The database consisted of 1,678 samples, which were analyzed over a one-year period. All 

samples were analyzed in the Laboratory of Feed Analysis and Metabolism of the Estonian 

University of Life Sciences. Propanol and isopropanol were measured in addition to routine 

fermentation parameters. For statistical analysis, only samples with propanol concentrations of 

more than 0.5 g/kg DM were selected. To evaluate impacts of some characteristics on 

propanol contents, the samples were divided into groups according to their characteristics: 

silage type (grass silage, maize silage), dry matter content (<25 %, 25-35 %, >35 %), silage 

cut (I, II and III cuts), silo type (trench, ground pile, roll) and additive used (with no additive, 

biological or chemical additive).  Mean concentrations of propanol were measured and 

compared within the groups to investigate the impacts of the characteristics on the propanol 

contents. For statistical analysis, only 578 samples (540 grass and 38 maize silages) with 

propanol concentrations of more than 0.5 g/kg in dry matter (DM) were selected. SAS 

software was used for statistical analysis. 

It was found that higher propanol content is more likely to be produced in wet silages. Small 

differences in propanol content were found between the I and II cuts, and also between silages 

with (biological or chemical) and without additives. Correlation analysis showed strong 

correlations between propanol, acetic and propionic acid concentrations. To make clear the 

relationships between propanol and secondary fermentation products more research is needed. 

Conclusions that can be made from this study: 
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1. Mean propanol contents in all silages from the database are comparable with propionic 

acid and propylene glycol contents (1.3; 1.4 and 1.0 g/kg DM respectively). 

2. Correlation analysis showed that there is a relationship between silage concentrations 

of propanol, acetic and propionic acids. The correlation coefficient between acetic acid 

and both propanol and propionic acid was r = 0.64. The correlation coefficient between 

propanol and propionic acid was r = 0.49. 

3. The correlation between propanol content and secondary fermentation products was 

weak (r = 0.13 - 0.29) 

4. A high DM content in silage inhibits bacterial activity, which results in lower amounts 

of fermentation products. Because of this, high propanol content is more likely to 

occur in silages with low DM. A statistically significant difference in propanol content 

was found between groups with different DMs (p < 0.01). 

5. Statistically significant differences in propanol content between cuts was not found, 

although there was a tendency for a higher propanol content in the II cut comparing 

with the I cut (p = 0.07). Correlation analyses showed a higher correlation coefficient 

between propanol contents and secondary fermentation products for the I cut. 

6. A significant difference (p < 0.01) in propanol content was found between roll silages 

and other silo storage types (trench and ground pile). The reason for this difference is 

likely to be the small number of samples that were stored as rolls (4.4% of grass silage 

samples) as the storage type. Correlation analysis showed no impact of storage type on 

correlations between propanol and other fermentation parameters. 

7. No significant differences in propanol contents between silages with (biological or 

chemical) and without additives were detected. Correlation analysis showed no impact 

of additive usage on correlations between propanol and other fermentation parameters. 

8. Due to the small amount of maize silage samples in the database (38 of 578) it is 

difficult to make any conclusions about silage type impacts on propanol content 

differences. 

9. No clear relationship between propanol content and secondary fermentation parameters 

was found in this study. 

10. Propanol content should be considered silage fermentation parameter. 
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