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Kvaliteetse aga samas konkurentsivõimelise omahinnaga silo tootmise aluseks on õigete 

tehnoloogiliste võtete kasutamine. Põllumajandussisendite müüjad soovitavad investeerida 

erinevatesse tehnoloogilistesse võtetesse aga kas need on ka tootjale majanduslikult tasuvad?  

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas söödamaisi vaheltharimine ja starterväetise 

Turbo Zeed ZR  kasutamine mõjutavad saagi suurust, kvaliteeti ja sööda omahinda. 

Uurimistöö tulemusi, kui erapooletut informatsiooni, tutvustatakse ka teistele tootjatele, kes 

maisikasvatusega tegelevad. 

Tootmiskatse (19,5 ha) rajati Viraito OÜ tootmispõllul. Söödaproovid koguti töö autori poolt 

ja viidi analüüsimiseks EMÜ Taimebiokeemia laborisse.  

Katsevariantide keskmine söödamaisi saagikus oli 64,5 tonni/ha. Kõrgema saagikuse andis 

vaheltharimise katsevariant (69,3 tonni/ha), mis osutus majanduslikult ka kõige 

efektiivsemaks agrotehniliseks võtteks. Starterväetise kasutamine ei parandanud usutavalt 

söödamaisi kvaliteeti ega tõstnud saaki. Seega kulutused starterväetisele konkreetsel 

mullastikul ja 2015.a. ilmastikuoludes majanduslikku efekti ei andnud. Kindlasti tuleb 

märkida, et tegemist on ühe aasta katsetulemustega ja analoogiliste tootmiskatsete 

jätkuuuringud on väga vajalikud. 

Märksõnad: Mais, starterväetus, vaheltharimine, saagikus ja silokvaliteet  
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Producing high-quality yet cost-efficient silage is based on the correct use of technology.  

Vendors of farming equipment recommend farmers to invest in different technologies  but the 

question remains – which ones are economically viable? 

The aim of this study is to determine how hilling and usage of starter fertilizer Turbo Zeed ZR 

affects the yield, quality and production costs of forage corn. The results will be introduced to 

other producers cultivating corn as unbiased information. 

The production experiment (19,5 ha) was established on the field of OÜ Viraito. Forage 

samples were collected by the author of this paper, analysis were carried by The Laboratory 

of Plant Biochemistry (Estonian University of Life Sciences).  

The average yield of forage corn in all treatments was 64,5 Mg ha
-1

. Treatment with hilling 

had the highest yield (69,3 Mg ha
-1

) and also proved to be  most economically efficient. 

Usage of starter fertilizer Turbo Zeed ZR had no significant impact on the quality and yield of 

forage corn. Therefore, costs made on starter fertilizer had no effect in these particular 

conditions (study site soils and weather conditions of 2015 growing season).  

It is important to emphasize, that this was an one-year experiment and following similar 

studies on production fields are very necessary.  
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SISSEJUHATUS 

 

Üha enam kasvatatakse Eestis maisi loomadele söödaks. Maisisilol on kõrge 

energiasisaldus (samuti nn. energiasaak hektari kohta) tänu kõrgele tärklisesisaldusele. 

Maisisilo söötmisega saab vähendada teravilja osakaalu söödaratsioonis, mis teeb 

omakorda ratsiooni odavamaks. Maisisilo sileerub hästi, kui hekseldatud mass on 

õhutihedalt ja ühtlaselt kinni sõtkutud. Mais on väga hea läga väärindaja, mis tuleb kasuks 

piimakarja kasvatajatele, kuna vedelsõnniku käitlemisega on sageli probleeme, eriti veel 

nitraaditundlikul alal.  

 

Maisisilo kasvatamisel saab rakendada erinevaid kasvatustehnoloogiaid. Kuna Eestis 

kasvatatakse maisi laireavahedega, siis on võimalik maisi vaheltharida. Maisi külvamisel 

saab lisada seemne juurde ka starterväetist, mis on kujunenud populaarseks, kuna noor 

taim saab siis mullast kiiremini ja kergemini kätte mikroväetisi. Siinkohal tuleb ka 

arvestada maisisilole tehtavate kulutustega, kuna tegu on üheaastase taimega ja tehtavad 

kulutused silo saamiseks võivad kujuneda suhteliselt suureks. Majanduslikust aspektist 

vaadates on väga oluline, et tootmisüksuses jääks koresööda omahind madalaks.  

 

Põllumajandussisendite müüjad soovitavad sageli suurtes kogustes erinevaid 

taimekaitsevahendeid, starterväetisi, seemneid (sorte) ja ka  kasvatustehnoloogilisi võtteid. 

Aga kas see kõik annab ka soovitud majandustulemusi tootjatele, kes on praegu keerulises 

majanduslikus olukorras? Probleem seisneb selles, et ülemaailmne piimanduskriis on 

viinud olukorrani, kus 2016.a. märtsi lõpuseisuga on Eestis piimakarjade arv vähenenud 61 

ja loomade arv 4875 võrra aasta taguse ajaga. Võrreldes 2014. aastaga on 2015.a. tõusnud 

keskmine piimatoodang 123 kg, olles 8851 kg (JK Sõnumid 2016). Piimatoodang lehma 

kohta on küll natuke tõusnud, kuid mitte märkimisväärselt. Müügipiima müügihind on aga 

probleemselt madal. 2016.a. aprillikuus on Eesti keskmine piimahind 210 eurot/tonn. 2015. 

aasta keskmine müüdava piima hind oli samas 236,96 eurot/tonni (Statistikaamet 2016). 

Piimatootjad aina rohkem sulgevad uksi ja nende hulgas ka üks eliitkarju, kus toodeti 

lehma kohta 12 300 kilo piima aastas. Väiksed ja suured majapidamised ei saa pangast 

laenu, et kriisisituatsioonis toime tulla. 
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Magistritöö eesmärk on välja selgitada, kuidas söödamaisi vaheltharimine ja starterväetise 

kasutamine mõjutavad saagi suurust, kvaliteeti ja sööda omahinda. Tööga antakse 

erapooletut informatsiooni tootjatele, kes maisikasvatusega kokku puutuvad.  

Töö hüpoteesiks on: soovituslike lisakulude tegemine parandab oluliselt maisisilo saaki, 

kvaliteeti ja seeläbi vähendab piima omahinda. 

 

Sooviksin tänada EMÜ Taimebiokeemia laborit õigeaegselt esitatud keemiliste analüüsi 

tulemuste eest. Tähtis roll oli ka Baltic Agro AS, kes varustas meid starterväetistega. 

Tänan veel oma juhendajaid: Are Selge, Indrek Keres ja Siim Olderit. 
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2. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

 

2.1 Maisi kasvatamine Eestis 
 

Maisikasvatus kogub üha enam populaarsust ja alates 2010. aastast on kasvupind pidevalt 

suurenenud (joonis 1). 

 
 

 Joonis 1. Maisi kasvupind Eestis 2004-2015. Allikas: PM03 

 

Maisi kasvupinnaga on suurenenud ka saagikus (joonis 2). Statistikaameti andmete põhjal 

oli kõige saagikam aasta 2013, kus keskmine saak oli 34,62 tonni hektarilt. Viimase 11 

aasta vältel on kõige kehvem saaks olnud 2006. aastal - 14,74 tonni hektarilt. Arvatavasti 

ei olnud aastal 2006 maisikasvatuseks soodne ilmastik, mistõttu jäi maisisaak kesiseks. 

Kindlasti mängis suurt rolli ka kultuuri uudsus Eesti jaoks ning põllumeestel puudusid 

vastavad kogemused. 

 

Varasemalt kasvatati  Eesitis maisi  alates  1954. aastast. Maisi kasvatati kolhoosides 

umbes 2700 ja sovhoosides 500 hektaril. Aastatega maisipind suurenes. 1955. aastal 

kolhooside külvati maisi 32 000 ja sovhoosides 6000 hektarit. Tol ajal saadi 5 tonni/ ha 

kohta haljasmassi saaki (Saks 1956). 
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 Joonis 2. Maisi haljasmassi saagikus, tonni / ha. Allikas: PM04 

 

Maisi saagikused on  tõusnud ja seda eelkõige  tänu paremale tehnoloogiale ja uutele 

sortidele. Uued sordid aretatakse just kiiremakasvulisteks, et ka põhjapoolsemates 

kliimavöötmetes mais enam-vähem siloks koristusküpseks saaks. Arvatavasti maisi 

saaginumbrid tõusevad veelgi, kuna põllumehed arendavad oma oskusi maisikasvatuses ja 

tuleb juurde uusi üha paremaid sorte. 

 

2.2 Maisi agrotehnoloogia 
 

Mais (Zea mays) on ühekojaline taim, mis tähendab seda, et tal on olemas emas- ja 

isassuguorganid (sultanid ja emasõisikud). Maisitaim tolmleb iseseisvalt. Maisitaim võib 

kasvada 1- 4 meetri pikkuseks. Ühest seemnest võib kasvada kuni kaks vart, kuigi 

tavaliselt tuleb ikkagi üks vars. Sobiv mulla temperatuur on alates 10 kraadi, madalamate 

temperatuuridega ei hakka mais hästi kasvama. Kõige kõrgem temperatuur, kus 

maisitaimel toimub veel fotosüntees on 32-35
o
C. Lühikesed päevad ja pilvised ilmad 

põhjustavad maisitaimedel madalat kasvu. Kasvuperioodil kasutab maisitaim ära 500-600 

mm sademeid. Mais kasvab paljudel muldadel, sobilik oleks liivsavi mullad ja kerged 

saviliiv mullad. (Nafziger 2016) 
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Keskmise kasvuajaga sordid vajavad ööpäevade keskmiste temperatuuride summat 2500-

3000, samas varajased sordid 1800 ja hilisemad sordid 3700 ja enam efektiivsete 

temperatuuride summat (Crop Water Information: Maize 2016 ) 

 

Maisi külvatakse erinevate külvisenormidega. Edmeades et al. 1976 leidsid oma 

uurimustöös, et maisi külvisenorm 50 000 tuhat taime ha on kõige sobilikum, sest siis on 

lehtede pind kõige suurem ja samuti ka juurte pikkus. Uurimustöö külvisenormid olid 50 

000, 100 000, 150 000 ja 200 000 tuhat  taime ha kohta. Kehvemaid tulemusi andsid 

suuremad külvisenormid, kuna taimedel ei olnud piisavalt ruumi kasvamiseks. Elmore et 

al. 2001 soovitavad külvisenormiks 80 000 kuni 90 000 tuhat taime hektari kohta, mis 

oleks silokultuuri kasvatamiseks kõige optimaalsem.  

 

100 000 taime/ha kohta tuleb külvata siis, kui on head kasvutingimused ja soojad ilmad. 9 

taime ruutmeetri kohta, kui on soojad kasvutingimused. 8 taime ruutmeetri kohta, kui on 

ette teada, et kasvuperioodil on jahedad tingimused. (Mikkelsen, Halling 2014) 

 

75-105 000 tuhat taime/ha kohta on maksimaalne soovituslik külvitihedus. Kui taimedele 

ei jää piisavalt kasvuruumi ja valgusest jääb väheseks siis on saagikaotamise risk palju 

suurem. Valguse käes hakkavad taimed võistlema ja osad taimed kasvavad pikemaks, mis 

muudab nad omakorda nõrgemaks tuule suhtes. Mida tihendamalt taimed on seda rohkem 

nad võitlevad toitainete pärast. Sama kehtib ka vee kättesaadavusega. (Testa et al. 2016) 

 

Külvamisel võiks mulla temperatuur jääda 10 soojakraadi juurde, vahetult samal 

sügavusel, nagu külvatakse seeme. Külvisügavus sõltub ilmastikust ja mullast, keskeltläbi 

on see 5 cm . Külmal mullal võiks külvisügavus jääda 3,8 cm peale. (Elmore et al. 2001)

  

Starterväetamiseks oleks hea, kui külvik paneks väetise 5 cm kaugusele seemnest. 

Starterväetamiseks võiks panna 20-30 kg lämmastikku ja 10-15 kg tegevaines fosforit.  

Fosfor soodustab maisijuurte arengut. (Mikkelsen, Halling 2014) 

 

Axelson et al. 2014, leidsid oma uurimistöös, et starterväetise kasutamine 50% juhtudest 

annab majanduslikult positiivse tulemuse. Samas avastasid nad oma uurimistööga, et mulla 

fosforisisalduse ja fosforiga väetamisel ei ole statistiliselt usutavaid seoseid, kuid 
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kuivainesisaldus oli kõrgem proovi variantides, kus kasutati 35 kg fosforit + 18 kg 

lämmastikku ja teises katsevariandis 18 kg fosforit + 0 kg lämmastikku. 

Elmore et al. 2001 katsetes, kus külvati maisi erinevate reavahedega - 38 cm, 76 cm ja 96 

cm, osutus parimaks 76 cm reavahe (4-6 % parem kui 96 cm) kõrgema saagikuse puhul. 

Pealmiselt mõjutab maisisaagikust ilmastik, 76 sentimeeti reavaheline kasvatustehnoloogia 

andis kõige paremad katsetulemused.  

 

Werf et al. 1991 leidsid oma uurimustööst, et 4-7 cm sügavuselt maisi vaheltharimine ei 

mõjuta oluliselt maisi kuivaine saaki. Kuid umbrohu tõrjeks on see hea tehnoloogiline 

võte.  

 

Knezevic et al. 2013 väidab vastupidist, mehaaniline umbrohutõrje mõjutab otseselt 

saagikust ja aina rohkem suureneb mehaanilise umbrohutõrje tähtsus. Eriti oluline on see 

mahetootmises, kus tehakse umbrohutõrjet hooajaliselt 4-5 korda.  

 

Teostatakse vähe vaheltult ennem külvamisest mullaharimist ja teatakse vähe maisitaime 

lamandumisest suveperioodil. Vaheltharimine soodustab õhujuurte kasvu ning suurendab 

seeläbi taimede vastupanuvõimet põuale ning lamandumisele. Kui aga vaheltharimist 

tehakse liiga hilja siis on oht juurte koondumiseks. Juured ei arene enam ilusti mulda laiali 

vaid koonduvad varre lähedusse ja on oht, et maisitaimed võivad lamanduda.  Kui mulla 

koorik on pealt tihenenud siis vaheltharides pigem suurendame juurte arvu, pikkust ja 

juurte tihedust. Kui põld on eelnevalt küntud või on tehtud otsekülv kõrde ja juurestik ei 

ole tugev suvel, siis vaheltharimist ei tohi teha liiga hilja, kuna on oht, et võib taime veelgi 

rohkem nõrgestada. Aga vaheltharimisega on ka oht, et kui teha liialt sügav vagu, siis 

pärast vihmasid koguneb sinna vesi ja vihm peseb juurte juurest mulda rohkem ära kui 

vaota maisireal. Vaheltharimine võib aidata kaasa taimiku lamandumisele, kuigi samas 

aitab kaasa juurte kasvule. (Bian et al. 2016) 

 

Maisisilo on suhteliselt lihtne toota, kuna mais on üheaastane taim ja seda niidetakse vaid 

korra aastas, võrreldes teiste kultuuridega, mida peab aastas mitu korda niitma. Maisisilo 

toodab rohkem seeduvat energiat ha kohta, kui teised rohusöödad. (Neal et al. 2008) 
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2.3 Maisi keemilised omadused 
 

Maisi kasvatatakse just sellepärast, et maisil on kõrge energiasaak hektari (ha) kohta ja on 

väga hea sileeruvus. Maisisilol on kõrge tärklise sisaldus, mis sobib hästi veiste 

seedimisele (Lõiveke 2012 ). Heas maisisilos on tärklist 200-250 g/kg kuivaine kohta, 

halvas silos on kuni 50 g/kg kohta (Fitzgerald et al. 1998). 

Neutraalkiu kontsentratsioon ja eriti tärklise sisaldus näitavad maisisiloks koristatud 

taimede küpsust. Suure neutraalkiu sisaldusega sööda söötmine ei ole soovitatav, kuna seal 

on palju seedumatud kiudu. Raskesti seeditav kiud piirab omakorda kuivaine söömust. Kui 

loomadele söödetakse maisisilo, siis tähtsad näitajad on seeduva neutraalkiu-  ja 

tärklisesisaldus. (Jensen et al. 2004) 

  

Neutraalkiu ja tärklisesisalduse suurenemine on tõenäoliselt seotud maisitõlvikute 

teradega, mis valmivad ajapikku. Maisi küpsusaste suurendab tärklise ja neutraalkiu 

omastamist looma poolt (Jensen et al. 2004).  

 

Kuni 35% - lise maisisilo kuivaine sisalduse juures võivad käärimisel domineerima hakata 

bakterid, mis ei soodusta käärimist. Seejuures võime kaotada suures koguses seeditavaid 

toitaineid, kuid samas ei tohi olla silomaterjal liiga kuiv, siis tekib silosõtkumisega 

probleeme. Soovimatute bakterite domineerimise tulemuseks on hallitus ja silomaterjal 

läheb kuumaks, (Mueller et al. 1991). 

 

Ideaalne kuivaine sisaldus maisisilol võiks koristamisel olla siiski 30-35%. Selline materjal 

allub hästi ka tallamisele. Maisiheksli pikkus võiks olla 2,5 cm. (Mueller et al. 1991).   

 

Maisiheksli pikkus sõltub koristamise ajal kuivaine sisaldusest. Alla 29% kuivaine 

sisalduse juures oleks hea, kui heksli pikkus oleks üle 1 cm. Kui kuivaine sisaldus on üle 

29% siis maisiheksli pikkus võiks olla maksimaalselt 1 cm. (Mikkelsen, Halling 2014). 

 

Kui maisisilo on edukalt käärinud, on  silo pH vahemikus 3,5- 4,5 (Jones 2004). Mais on 

proteiinivaene, kuid samas süsivesikute rohke. Maisisilo proteiinisisaldust saab tõsta 

konserveerides maisi koos teiste rohukultuuridega (Alonso et al. 2013). Eestis sellist 

praktikat ei kasutada, kuna maisi koristamisel rohusilo enam ei tehta. 
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Maisikoristamise kõrgus võiks jääda 20- 30 cm piiresse,sest liialt kõrgelt koristades 

kaotame palju energiat (Mikkelsen, Halling 2014). Alla 30 cm ei soovita maisi koristada, 

sest vars on liialt puitunud ning sellel  on liialt suur seedumatu kiu osakaal. 

 

Kui maisilehe otsad on külma saanud ja tipp on alla vajunud aga ikkagi roheline, siis kogu 

taime kuivainesisaldus  ja samuti ka tärklise sisaldus suureneb. Kui lehed on kõik longus, 

varred ja tõlvikud rohelised, siis kuivaine sisaldust juurde ei teki. Suhkrud varres 

konsentreeruvad tärkliseks, mis tõstab kuivaine sisaldust. Külmakahjustusi saanud taimik 

tuleks koristada, sest seenhaigused hakkavad taime peal levima (Mikkelsen, Halling 2014). 

 

Madal õhutemperatuur võib raskendada maisisilo sileerumisprotsesse, maisisilo tallamise 

ajal akumuleerub õhk silovirna ja mikroobid ei suuda kõike hapniku ära kasutada. 

Minimaalne soovituslik õhutemperatuur maisisilo koristamise ajal oleks 6
o
C (Pauly 2010). 

 

Zaralis et al. 2014 järeldasid oma katses seda, et saagikoristus pärast külmi mõjub 

negatiivselt mikroobide kvaliteeti ja sööda väärtus seeläbi langeb.   

 

2.4 Maisi kasvatamiseks sobiv mullastik ja soovitused väetamiseks 
 

Maisi põld vajab hästi õhustatud mulda, ei sobi turvasmullad ega savimullad. Maisile 

sobivad saviliivmullad ja keskmised kuni kerged liivsavimullad. Künnikihi sügavus peab 

olema üle 20 sentimeetri. Maisikasvatamiseks sobivad nõrgalt happelise reaktsiooniga, 

neutraalne või leeliselise reaktsiooniga mullad. Mulla pH ei tohiks olla alla 5,5, mis võib 

tunduvalt vähendada maisisaaki. Maisipõldu tuleks väetada fosfori-, lämmastiku-, 

kaltsiumi-, kaaliumi- ja ka magneesiumiväetistega, et tagada maisile vajaminevad 

toitained. Kui maisil on tugev lämmastikupuudus, hakkavad maisitaime lehed äärtest 

kuivama. (Saks 1956). Maisijuured võivad ulatuda 91- 244cm sügavusele (Lauer 2006). 

 

Vaheltharimisega samaaegselt kaaliumit ja fosforit lisades, aidatakse kaasa tugeva 

maisivarre moodustamisele ja juurestiku paremale väljaarenemisele. (Berry et al. 2004)  

Orgaanilisele väetisele reageerib mais hästi. Maisi suurim toitainete vajadus on enne ja 

pärast õitsemist, sest taim vajab suure tõlvikusaagi- ja haljasmassi moodustamiseks 

kergesti omastatavaid  toitaineid. Maisile võib anda orgaanilist väetist 20-30 tonni hektari 

kohta. Kui aga eelnev kultuur enne maisi ei ole saanud orgaanilist väetist, siis tuleks  normi 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141314003618
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suurendada (30 - 40 t/ha) (Saks 1956). Tänapäeva veeseadus ei luba üle 25 kg fosforit 

hektari kohta anda  (orgaanilist väetist), mis tähendab seda, et orgaanilise väetise 

kasutamise piirnorm jääb maksimaalselt kuni 30 tonni hektari kohta. 

 

40 tonni maisisaaki eemaldab 160 kg N/ ha kohta. Maksimaalne omastamine on 210 kg N/ 

ha kohta. Fosfori eemaldamine saagiga on 1,4 kg/ 1 tonni saagiga, see on 55 kg/ ha kohta, 

kui saak on 40 tonni/ ha. Fosfori defitsiidi all kannatavad taimede lehed on punased, või 

viitab probleemile, et fosfori mullast omastamine on olnud raskendatud. Kasvu 

tippperioodil vajab maisitaim rohkem kaaliumit ja lämmastikku. ( Forage maize - fertiliser 

requirements 2008) 

 

4,4 kg/ ha  kohta kasutab mais oma kasvuperioodil ära kaaliumi 1 tonni saagi 

moodustamisel. 40 t saagi puhul kasutab mais 175 kg/ ha kaaliumi, 50 t. saagi puhul 220 

kg/ha kaaliumit. Kaalium aitab taime põuaperioodi lihtsamalt üle elada. Lehe suure pinna 

abil süsinikdioksiid töödeldakse ümber suhkruteks. On väga oluline, et lehtedes olev 

suhkur viiakse ümber teistesse organitesse, kus suhkur töödeldakse tärkliseks. Kui aga lehe 

pinda on vähe ja esineb kaaliumi puudus siis piltlikult võib öelda seda, et seemnete 

täituvus tõlvikus on halb. ( Forage maize - fertiliser requirements 2008) 

 

Tähtsal kohal on magneesium , kuna mängib olulist rolli fotosünteesis. Magneesiumi 

vaeguse puhul lehed pruunistuvad juba enne valmimist. ( Forage maize - fertiliser 

requirements 2008) 

 

Koos lämmastikuga on väävel raku koostisosas. Väävlit on küll loomasõnnikus, kuid taim 

ei omasta sealt väga palju. Mais ei ole väga tundlik mikroelementide suhtes, kuid tsink, 

vask, boor , mangaan ja raud võib puudulik olla nende muldade puhul, kus ei kasutata 

orgaanilist väetistsõnnikut. ( Forage maize - fertiliser requirements 2008) 
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3. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Katsepõld asub Jõgeva maakonnas (foto nr 1),  Põltsamaal, Kuningamäe külas. Katsealaks 

on tootmispõld, mida kasutab veisefarm sööda tootmiseks. Katsepõllu suurus on 19,5 ha. 

Iga katselapi suurus on ligikaudu 4,9 ha.  

 

 

 Foto nr 1. Katseskeem 

 

Nr 1 katsevariant: katses teostatakse vaheltharimist ja kasutatakse starterväetist Turbo Zeed 

ZR; 

Nr 2 katsevariant: katses kasutatakse starterväetist Turbo Zeed ZR; 

Nr 3 katsevariant: katses kasutatakse ainult vaheltharimist;  

Nr 4 katsevariant: on kontrollvariant. 
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3.1 Katseala ilmastik 
 

Kuna antud katsealale kõige lähemal olev ilmavaatlusjaam asub Jõgeval, siis on kasutatud 

2015. aasta ilmastikuandmeid just Jõgeval ilmavaatlusjaamast (tabel 1).  

 

Tabel 1. Jõgeva ilmavaatlusandmed 2015. aastal 

Kuu 
Sademed, 

mm 

 

Kuu efektiivsete 

temperatuuride 

summa üle 5 °C  

 

Kuu efektiivsete 

temperatuuride 

summa üle10°C  

mai  42,6 170,9 57,0 

juuni 51,8 271,0 133,3 

juuli  77,1 329,9 177,9 

august 33,6 347,2 205,5 

september 61,4 223,1 89,0 

Kokku:  267 1342 663 

 

Katsealal oli sademed külvi algusest kuni koristusajani kokku 267 mm. Kuu efektiivsete 

temperatuuride summa (üle 5 °C) oli kokku 1342 kraadi ja temperatuuridel üle 10°C  

kokku 663 kraadi. Kirjandusandmete põhjal kasutab mais ara 500-600 mm sademeid, kuid 

katsealal tuli kokku sademeid ligikaudu 300 mm (Nafziger, 2016). Katsealal kasvatatav 

maisisort "Crescendo" on varajane sort, siis antud sort võiks vajada 1800 kraadi 

efektiivsete temperatuuride summat, kuid antud katsealas nii palju ei olnud (663). 

 

3.2  Katseala mullastik 
 

Väljavõte maaameti mullakaardi kihist kirjeldab antud katsepõllu mullastikku (foto nr 2). 

Väljavõttele on peale märgitud orienteeruvad katselapi piirid (kokku 4 katsevarianti). 

Vasakult paremale lugema hakates on esimene katsevariant starterväetis + vaheltharimine, 

teine variant starterväetis, kolmas variant  vaheltharimine ja neljas variant kontroll  
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 Foto nr 2. Väljavõte maaameti mullakaardilt, 2015.a. 

 

Maamassiivimullast 80% on gleistunud leetjas muld KIg, ülejäänud mullast on 

gleistumistunnustega leetjas muld KI(g). Huumushorisondi tüsedus on 25-30 cm. 

Maisipõllu pHKCL on vahemikus 6,4-6,7 (tabel 2). Tegu on ajutiliselt liigniiske mullaga ja 

peaks väga hästi sobima maisikasvatuseks. 

 

Tabel 2. 2012 aasta sügisel tehtud mullaproov 

 

 

Kaaliumi tarve on keskmine kuni väike. Fosfori tarve on väike kuni väga väike. 

 

 

 

 

 

Proovi nr. pHKCL P, mg/kg K, mg/kg Ca, mg/kg Mg, mg/kg 

1204278 6,4 180 284 2053 277 

1204279 6,7 100 194 2395 292 

1204280 6,6 127 230 3062 322 
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3.3 Külvi agrotehnika 
 

14. mail toimus maisi külvamine katsepõllule sertifitseeritud seemnetega, sort 

"Crescendo", külvisügavus 4 cm ja 75 cm reavahega. Antud sort valiti sellepärast, et 

"Crescendo" on aastaid juba Eestis kasutusel olnud ja on suure saagipotensiaaliga. 

Külvamisel fikseeriti traktori kütusekulu ja tööaeg läbi traktori terminali. Mulla 

temperatuur oli külvi hetkel 10,5 
0
C seemne külvisügavuselt mõõdetuna. I ja II 

katsevariandis külvati seeme koos starterväetisega Turbo Zeed ZN. Turbo Zeed ZN on 

(starter)väetis, mis tagab maisijuurestiku hea arengu, kuna sisaldab kiiresti vees lahustuvat 

kaaliumi, fosfori ja tsingi ühendeid. Tegu on väikeste graanulitega, mille läbimõõt on 0,5-

1,4 mm.  III ja IV variandil starterväetist ei kasutatud. Starterväetise külvinorm oli 14 

kg/ha. Külvati John Deere 8335R traktoriga 6-8 km/h, külvik oli Horch Maestro 12.75, 

mille töölaius oli 12m. 

3.4 Umbrohutõrje ja õhustamine  

 

23. juunil toimus maisi vaheltharimine I ja III katsevariandil isetehtud vaheltharijaga (foto 

nr 3), mille laius oli 6,75 m ja liikumiskiiruseks tööprotsessil 6-8 km/h. Vaheltharija 

sügavus oli seadistatud 5-7 cm peale. Taimede kasvuperiood oli vaheltharimise ajal 5-6 

lehe faasis. Kohapeal fikseeriti kulunud tööaeg ja kütus. 

 

 

 Foto nr 3. Maisi vaheltharija 
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3.5  Maisitaimede ja klorofülli mõõtmised 
 

3. augustil mõõdeti maisi pikkust tipu poole väljaarenenud viimase leheni ja viimasest 

lehest võeti ka klorofülli näit. Klorofülli sisaldust mõõdeti Minolta SPAD502 mõõdikuga. 

Loeti üle ka mõõdetava taime lehed. Mõõtmised viidi läbi diagonaalis üle katselapi. Igast 

variandist mõõdistati ära 50 taime. Taimed valiti välja kõik juhuslikult, jälgiti ka seda, et 

taimed ei kasvaks koos, vaid oleksid eraldiseisvad.  

 

21. septembril võeti proovid maisitaimedest. Valiti juhuslik külvirida ja sealt lõigati järjest 

4 taime maha, proov viidi põlluäärde. Edasi liiguti pool diagonaalis teisele poole põldu  ja 

võeti uuesti juhuslik külvirida ette, kust omakorda võeti 4 taime maha. Taimede 

lõikamiskõrgus oli maast 35 cm. Igast variandist võeti neli pseudokordust. Taimed viidi 

siseruumi, kus toimus edasi taimepuntide kaalumine, igast variandist 4 punti(4X4). Peale 

kaalumist mõõdeti taimede pikkused, eraldati tõlvikud, mis omakorda kaaluti, tulemused 

fikseeriti paberile. Mõõtmistulemustest saadi alus saagikuse arvestamiseks (maisitaimede 

kaal m
2 

kohta). 

 

3.6 Maisikoristus 
 

23. septembril algas maisikoristus New Holland fr 600 kombainiga, millel oli 4,5 meetrine 

heeder. Kombaini liikumiskiirus koristamise ajal oli 10-11 km/h. Igast variandist võeti 

koristamise ajal 3 proovi eraldi valitud kohtadest. Proov lasti  hekselkombainist põllule 

kuhja, kust edasi pandi keskmise proovina kilostesse kilepakenditesse ja suleti õhukindlalt.  

 

Koristamise ajal jäeti juhuslikult iga variandi piires kasvama neli, ca 10 meetrist maisirida, 

et sealt ka edaspidi proovi võtta. Järgnevad proovid võeti 13. oktoobril 2015.a. Iga katse 

variandi pealt võeti 3 proovi ja suleti uuesti kilepakenditesse, et teostada Maaülikooli 

Taimebiokeemia laboris keemiline analüüs. 
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3.7 Andmetöötlus 
 

Uurimistöö käigus mõõdeti maisitaimede kaalu, pikkust, loendati lehte arvu ja tehti 

keemilisi analüüse, kuna nende tulemuste põhjal saab välja arvutada maisikasvatuse 

tasuvust, kvaliteeti ja saagi suurust. Statistiliseks andmetöötluseks kasutatakse 

ühefaktorilist dispersioonanalüüsi, kuna pseudokorduste arv on piiratud.  

 

Edaspidises töös on kasutatud lühendeid ja lühendite lahtiseletamine on järgnevas 

vormingus:  

 

KA = kuivaine % 
      TP = toorproteiini,% 
      NDF = neutraalkiu e. kogu kiudaine (hemitselluloos+tselluloos+ligniin) sisaldus  

ADF = happekiu e. praktiliselt seedumatu kiu (tselluloos+ligniin) sisaldus 
 ME = metaboliseeruv energia 

     NEL Mcal/kg = piimatootmiseks vajalik netoenergia 
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4. UURIMUSTÖÖ TULEMUSED 

 

 

4.2 Tõlvikute- ja varte kaal 
 

21. septembril teostati katsepõllul mõõdistustööd ja nende tulemusena arvutati varte ja 

tõlvikute kaal, seejärel tõlvikute kaal ruutmeetri kohta (joonis 3). Mõõdistusele võeti 

eraldiseivad taimed, et väheandada mõõdistuselt tulenevaid katsevigu, sest kooskasvavad 

taimed on nõrgemad kui eraldiseivad.  

 

 
 Joonis 3 . 21. septembri mõõtmisandmed 

 

Starterväetis + vaheltharimine katsevariandis jäi varte ja tõlvikute kaal keskmiselt 6,75kg  

juurde, starterväetise variandil 6,18kg, vaheltharimise variandil 6,93kg ja kontrollvariandil 

5,9kg, mis jäi kõige madalamaks. Kontrollvariandist usutavalt suurema saagi andsid 

starterväetis + vaheltharimine ja vaheltharimine. Ja nendest variantidest vaheltharimine 

andis usutavalt suurema saagi võrreldes starterväetisega. 

 

Kõige tähtsamaks näitajaks on tõlvikute kaal ruutmeetri kohta, mis on starterväetis + 

vaheltharimine katsevariandil kõige suurem 3,12kg, järgneb vaheltharimise  variant 

2,93kg, seejärel starterväetise variant 2,73kg ja kontrollvariandis oli kõige tagasihoidlikum 

0 
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8 
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tõlvikute kaal 2,42kg. Statistiliselt on usutav, et tõlvikute kaal starterväetis + 

vaheltharimine korral on suurem kui kontrollvariandi puhul (joonis 4). 

 

Kontroll Starterv äetis + v ahelth. Starterv äetis Vaheltharimine
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 Joonis 4. Tõlvikute kaal, kg/m
2 

, usaldusnivoo 95%  

 

Starter + vaheltharimine annab usutavalt suurema tõlviku kaalu, kui starterväetise katse 

üksinda. Starterväetis + vaheltharimine on sarnane vaheltharimisega, tõlvikute kaalu puhul. 

Tõlviku kaalul on starterväetis + vaheltharimine ja vaheltharimisel oluline mõju. Kõik 

töötlused suurendavad tõlviku kaalu võrreldes kontrollvariandiga, kuid mitte kõik 

usutavalt.  

 

Vaheltharimise käigus kobestatakse mulda, mille tulemusena paraneb mulla õhu ja 

veerežiim ning taimed kasvavad/arenevad kiiremini. Samuti toimub ka konkureerivate 

umbrohtude  mehhaaniline tõrjumine. Knezevic et al. 2013 väidab seda, et mehaaniline 

umbrohutõrje mõjutab otseselt saagikust ja aina rohkem suureneb mehaanilise 

umbrohutõrje tähtsus, eriti veel mahetootmises. Kui mulla koorik on pealt tihenenud siis 

vaheltharides pigem suurendame juurte arvu, pikkust ja juurte tihedust. Vaheltharimine 

soodustab õhujuurte kasvu ning suurendab seeläbi taimede vastupanuvõimet põuale ning 

lamandumisele. Vaheltharimisega võiks lisada samaaegselt kaaliumit ja fosforit, aidatakse 

kaasa tugeva maisivarre moodustamisele ja juurestiku paremale väljaarenemisele (Berry et 

al. 2004).   

 

21. september mõõdeti taimede pikkus koristamise kõrguselt (35 cm) kuni sultani otsani e. 

tipuni (joonis 5). Igast variandist võeti 4 x 4 pseudokordust, kokku saadi 16 taime varindi 

piires ja tehti statistiline andmeanalüüs, et näha kas on erinevusi või ei taimede pikkusel 

sõltuvalt variandist. 
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kontroll starterväetis + vahelth. starterväetis vaheltharimine
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 Joonis 5. Maisitaimede pikkus vastavalt variandile, usaldusnivoo 95%  

 

Kontrollvariant on usutavalt suurem vaheltharimisest ja starterväetise kasutamisel, sarnane 

on starterväetis + vaheltharimine variandiga.   

 

 

4.3 Keemilised analüüsid 
 

Eelnevalt maisisilo koristusele võeti tõlvikutest proovid 21. septembril, et kindlaks määrata 

tõlvikute valmimise aste (tabel 3). Võeti 4 x 4 pseudokordust variandi piires ja neist 

omakorda valiti välja 4 keskmist tõlvikut. Kokku saadi igast katsevariandist 4 tõlvikut 

(foto 4-7). 

 

Vahelth. + starterväetise variant Vaheltharimise variant 

                       
Foto nr 4. Maisitõlvik ristlõige Foto nr 5. Maisitõlviku ristlõige 
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 Starterväetise variant                     Kontrollvariant 

                                              
Foto nr 6. Maisitõlviku ristlõige Foto nr 7. Maisitõlviku ristlõige 

 

Ristlõikes vaadelduna on vaheltharimise katse maisitõlvik kõige kollakam (maisiterade 

otstest). Kollane värv tähendab seda, et oma küpsusastmelt on antud tõlvik teistest 

arengupoolest ees (tabel 3). Starterväetise foto on kõige heledam oma kollaka tooni suhtes 

ja võib järeldada, et oma küpsusastmelt on antud maisitõlvik kõige toorem. Tõlvikute 

küpsusaste on väga oluline, sest küpsus mõjutab sööda suhkru ja tärklise sisaldust. Mida 

küpsemad on tõlvikud, seda suurem on suhkru ja tärklise sisaldus söödas. Tõlvikute kaal 

on mõjutatud omakorda agrotehnilistest töö võtetest.  

 

Tabel 3. Maisitõlvikute keemilise analüüsi tulemused 21. septembril võetud proovist 

Proov 

 

 

KA% 

 

 

Seemnete 

osakaal 

tõlviku 

kuivkaal

us % 

TP% 

 

 

NDF% 

 

 

ADF

% 

 

 

ME 

MJ/kg 

 

 

 

Tärklis

+ 

suhkrud 

% 

1.  Starterväetis + 

vaheltharimine 20,2 47,0 10,2 52,8 28,9 10,5 32,6 

2.  Starterväetis 20,4 56,8 9,9 50,4 20,7 11,7 34,9 

3.  Vaheltharimine 28,1 60,6 9,7 38,1 18,5 12,0 47,7 

4.  Kontroll 25,5 63,8 9,9 34,4 17,4 12,2 51,0 

 

Kõige suurem seemnete osakaal tõlviku KA-s oli vaheltharimise- ja kontroll variandil. 

Kõige kõrgem maisitõlvikute KA oli vaheltharimise variandil. Neutraalkiusisaldus oli 

kõige suurem starterväetis + vaheltharimise katses,  järgneb starterväetuse katse. Tärklise- 

ja suhkrusisaldus oli kõige kõrgem kontrollvariandis (51%), suur tärklise- ja 
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suhkrusisaldus on arvatavasti tingitud seemnete osakaalu suuruse tõttu (63,8%). 

Starterväetise kasutamine ei mõjutanud  KA, tärklise ja suhkru sisaldust. On ka mõistetav, 

kui seemnete osakaal on suur, siis suhkruid on ka tõlvikus rohkem.      

 

Maisisilo terviklikult sai koristatud 23. septembril ja 13. oktoobril. Proovide tulemused 

näitavad, et 23. septembril koristatud taimede puhul jääb kuivainesisaldus katsevariantide 

keskmistest proovidest tagasihoidlikuks - 19,5% juurde (tabel 4), kusjuures soovituslik on 

30-35 % (Mueller et al. 1991).  

 

Tabel 4. Katsevariantide keskmiste proovide (kogu taim) keemiliste analüüside tulemused, 

23. september. 

Proov 

 

 

KA% TP% NDF% ADF% ME 

MJ/kg 

Toorkiud Tärklis+suhkrud % 

Starerväetis + 

vaheltharimine 19,5 9,0 56,4 31,2 10,2 25,0 28,7 

Starterterväetis 19,6 8,6 58,6 32,5 10,0 26,0 26,6 

Vaheltharimine 19,2 9,3 57,2 31,1 10,2 24,9 27,4 

Kontroll 19,5 8,6 60,3 34,0 9,8 27,2 24,7 

  

Kõige suurema TP-sisalduse andis vaheltharimine, järgnes starterväetis + vaheltharimine, 

starterväetis ja kontroll olid kõige tagasihoidlikumad 8,6%. NDF oli kõige parem 

kontrollvariandil 60,3%, starterväetise puhul 58,6%, vaheltharimisel 57,2 ja starterväetis + 

vaheltharimine jäi kõige tagasihoidlikumaks 56,4%. Tärklis + suhkru sisaldus oli kõige 

suurem vaheltharimine + starterväetis (28,7%), vaheltharimisel 27,4%, starterväetise puhul 

26,6% ja kõige tagasihoidlikumaks jäi kontrollvariant 24,7%-lise sisaldusega KA kohta.  

 

Kuna neutraalkiud on üks tähtsamaid näitajaid, mida tuleb jälgida. Kuna see näitab otsest 

sööda söömust, siis on selle kohta on tehtud Fisheri LSD test (joonis 6). 
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Kontroll starterväetis + vahelth. starterväetis vaheltharimine
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 Joonis 6. Neutraalkiu sisaldus sõltuvalt katsevariandist, usaldusnivoo 95% 

 

Katsevariantide puhul (23.sept.) usutavat erinevust ei ole, starterväetisega väetamisel saadi 

kõige kõrgem keskmine neutaalkiu sisaldus, kuigi ebausutavalt (P > 0,05). 

 

13. oktoobril võetud proovidel on märgatav vahe kuivaine ja toorproteiini sisaldustes 

võrreldes 23. septembri proovidega (tabel 5). 

 

Tabel 5. Katsevariantide keskmised keemilised siloproovid, 13. oktoober. 

 

Tehtud kordusanalüüs 13. oktoobril 2016.a. osutus keemiliste analüüside põhjal paremaks. 

Hilisemal koristusajal on KA saagi, lisaks ka tärklise + suhkru sisaldused paremad 

Maisitaime vananedes tärklis kontsentreerub suhkruteks ja sellest tulenevalt on hilisemal 

ajal koristatud taimik suurema tärklise- ja suhkrusisaldusega. 13.10.2015 kuupäeva 

proovide agrotehnilised töötlused vähendasid KA-sisaldust võrrelduna kontrollvariandiga. 

Siinkohal võib olla seos sellega, et agrotehnilised töötlused pikendavad taimede kasvuiga, 

sest kontroll variant oli kõrgeima KA sisaldusega.  

 

 

Proov 

 

KA% 

 

TP% 

 

NDF% 

 

ADF% 

 

ME 

MJ/kg 

 

Toorkiud 

 

Tärklis+suhkrud % 

Starterväetis+ 

vaheltharimine 34,7 7,9 56,8 30,2 10,3 24,1 30,5 

Starterväetis 33,3 7,1 58,8 31,3 10,2 25,0 30,0 

Vaheltharimine 31,2 7,6 55,8 30,2 10,3 24,1 32,0 

Kontroll 38,0 7,6 55,2 29,1 10,5 23,3 32,4 
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KA sisaldus on tõusnud keskmiselt 14,8%, toorproteiini osakaal on langenud 1,3% KA 

kohta, neutraalkiud on samuti langenud 1,5% KA kohta. Metaboliseeruv energia on 13. 

oktoobriks tõusnud 0,29% .  

 

Neutraalkiud oli usutavalt suurem kontrollvariandist 13.10 võetud proovides (joonis7), kui 

23.09. 
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 Joonis 7.  Maisi NDF-sisaldus sõltuvalt koristusajast 

 

Usutavalt suurem NDF oli 23.09 kontrollvariandist võrreldes starterväetis + vaheltharimise 

ja vaheltharimise variandiga. Kontrollvariandis on 13.10. koristatud saagis NDF sisaldus 

langenud sellepärast, et taimede vananedes langeb seeduva kiu sisaldus (taim puitub). 

Teistel katsevariantidel erinevad agrotehnilised võtted suurendavad NDF sisaldust, kuid 

vaheltharimisel on samuti vähendanud (13.10). 

 

Tähtis on võrrelda maisisilo keemilisi analüüse teiste tootjatega või Eesti keskmiste 

näitajatega (tabel 6). Võrreldes teiste näitajatega saab järeldusi ja seoseid luua maisisilo 

koristusajaga jne. Või saab lihtsalt uurida konservantide kasutuse kohta ja agrotehniliste 

võtete kohta. 
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Tabel 6. Maisisilo keskmine keemiline koostis Eestis 2012-2015 

Näitajad 2012 2013 2014 2015 

Kuivainesisaldus, % 25,2 31,6 30,7 27,9 

 

Kuivaines:     

Toorproteiini, % 8,6 7,7 8,3 8,3 

Toorkiudu, % 23,4 21,3 21,0 26,0 

NDF, % 47,4 45,6 45,5 58,0 

Tärklis, % 30,7 32,6 30,5 24,5 

Metaboliseeruvat 

energiat, MJ/kg 

10,4 10,4 10,4 10,4 

pH, proovis 3,76 3,71 3,64 3,93 

 Allikas: Põllumehe teataja, 2016      

 

Eesti keskmine KA-sisaldus jäi 2015. aastal 27,9% juurde. Antud uurimustöös oli 

sileeritava maisi KA sisaldus  (29.09.2015) keskmiselt 19,45%. KA-sisaldus oli väiksem, 

sest koristamist hakati teostama ikkagi suhteliselt varakult, mis on tingitud teenustöö 

pakkujast. NDF sisaldus jäi Eesti keskmiselt 2015. aastal 58% juurde, katsetulemuse põhjal 

(29.09.2015) oli NDF sisaldus keskmiselt 56,65% , mis suurel määral ei erine vabariigi 

keskmisega. TP oli katses keskmiselt 8,9, tärklis + suhkrud keskmiselt 26,9%. Mõlemad 

näitajad on Eesti keskmistest proovidest paremad. 

 

 

4.5 Tärklise- ja suhkrusisaldus 
 

23. septembril võetud keemiliste analüüside proovide põhjal tärklise- ja suhkrusisaldusel 

usutavad erinevused  katsevariantide vahel puudusid, (joonis 8). 
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  Joonis 8. Tärklise- ja suhkrusisaldus, 23.09.2015, usaldusnivoo 95% 
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Tärklise- ja suhkrusisaldus jääb 28-30% piiresse, kusjuures suuri kõikumisi ei esine. 

13.10.2015.a. proovides variantide vahel usutavaid erinevusi ei ole. 23.09.2015.a. 

starterväetis + vaheltharimine ja vaheltharimine usutavalt erinevad 13.10.2015.a. 

kontrollist (joonis 9). 
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  Joonis 9. Tärklise- ja suhkrusisaldus sõltuvalt kuupäevast, usaldusnivoo 95% 

 

Starterväetise kasutamise puhul katses 23.09. ja 13.10. on analüüside tulemused usutavalt 

erinevad. 13.10. vaheltharimine annab usutavalt suurema tärklisesisalduse võrreldes 

23.09.2015. Starterväetis + vaheltharimine ei ole usutavalt erinevad. NDF, suhkru- ja 

tärklisesisaldus on kontrollvariandist usutavalt erinevad, hiljem koristatud (13.10.2015) 

andsid suurema tärklis + suhkru- ja NDF sisalduse. Tõlvikute kaalust sõltub tärklise- ja 

suhkrusisaldus r
2 

= 0,5. 

 

 

4.5 Kuivainesisaldus 
 

23.09.2015.a. võetud proovidel on KA sisaldused sarnased, kuid 13.10.2015 kõik töötlused 

on vähendanud KA sisaldust, võrreldes kontrolliga (joonis 10). 
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 Joonis 10. KA-sisalduse % sõltuvalt koristamise kuupäevast, usaldusnvivoo 95% 

  

Vaheltharimine  ja starterväetis on usutavalt erinevad kontrollvariandist (13.10.2015). 

Kontrollvariandi KA sisaldus on 13.10.2015 usutavalt suurem kõikidest teistest 

variantidest. KA on üleüldiselt suurem 13.10.2015. proovidel kui 23.09.2015.  
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5.0 SILEERITAVA MAISI SAAGID JA OMAHIND  

 

 

5.1 Sileeritava maisi saagid 
 

23.09.2015.a. koristatud maisi põldkatse saagikused on üpriski kõrged (tabel 7). Siinkohal 

tuleb arvestada, et saak on saadud katsetingimustes. Katsetingimuse saak on välja 

arvestatud tingimustel, kus ei esine metsea poolset rüüstamist, agrotehnilisi eksimusi ega 

koristamisel esinevaid saagikadusid. Saak on arvestatud 1m
2 

kogutud ja kaalutud taimede 

põhjal. 

 

Tabel 7. Maisi põldkatse saagid (koristatud 23.09.2015.a.) vastavalt  katsevariandile 

Katsevariant : Saagid, tonni/ha 

Starterväetis + 

vaheltharimine 67,5 

Starterväetis 61,8 

Vaheltharimine 69,3 

Kontroll 59,2 

 

Kõige suurema saagikusega oli katsevariant vaheltharimine (69,3 tonni), starterväetis + 

vaheltharimine 67,5  tonni, starterväetis 61,8  tonni ja kontrollvariandi saagikus ha kohta 

oli 59,2  tonni haljasmassi saaki.  

 

Raamatupidamise arvestuses võeti arvele 1,1 tuhat tonni maisisilo, mis teeb kogu põllu 

keskmise saagiks 56 tonni/ha. Raamatupidamise arvestus tugineb üle kaalu sõidetud 

haljasmassi saagi põhjal. 

 

 

5.2 Sileeritava maisi omahind 
 

Katsevariantidele tehti erinevaid kulutusi, et lõpuks selgusele jõuda, et milline 

agrotehnoloogiline võte on kõige kasumlikum  maisikasvatajatele (tabel 8).  
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Tabel 8. Katsevariantidele tehtud kulutused, €/ha 

Teostatud tööd 

Vaheltharimine 

+ starterväetis Starterväetis Vaheltharimine Kontroll 

Eeltööd ja 

koristus 375 370 346 338 

Väetised 157 157 157 157 

Taimekaitse 42 42 42 42 

Muud kulud 167 162 169 160 

Kokku:  740 731 713 696 

 

Kõige suuremad kulutused on tehtud vaheltharimine + starterväetis katsevariandile (740 

€/ha), starterväetise katsel 731 eurot, vaheltharimise katsel 713 eurot ja kontrollvariandis 

on kulutuste summa 696 eurot/ha. Keskmiselt on kulutusi tehtud 720 eurot/ha. Kulutustele 

ei ole sisse arvestatud ühtset pindala- ja keskkonnasõbralikku toetust. Siis on tulemused 

võrreldavad tootjatega, kes ei ole toetusi taotlenud või saanud.  

 

Piimakarjakasvatajad peavad jälgima sööda omahinda, kusjuures maisikasvatus peab 

muutma söödaratsiooni omahinda odavamaks. Tasuvus on tähtis, sest lõppeesmärk on 

saada maksimaalset odavat ja samas kvaliteetset koresööta veistele.  Kuna on teada 

maisisaagid ja 1 hektari kulutused, siis alljärgnevas tabelis (tabel 9) on välja arvutatud 

keemiliste näitajate põhjal sööda omahind. 

 

Tabel 9. Sööda omahind, €/senti katsevariandi põhjal 

Indikaator 

Starterväetis + 

vaheltharimine Starterväetis Vaheltharimine Kontroll 

Ühe tonni sööda 

maksumus, eurot 11 12 10 12 

KA ühe tonni maksumus, 

eurot 56 60 54 60 

1000 MJ maksumus, senti 0,58 0,64 0,56 0,65 

 

Kõige kallima sööda andis kontrollvariant -  1000 MJ, mis maksis 0,65 senti, silo KA 

maksumus 60 eurot. Kontrollvariant koos starterväetisega andsid  kõige väiksema TP 

sisalduse (tabel 4), kuid statistiliselt olid kõik variandid KA- sisalduse poolest sarnased. 

 

Teise tulemuse kalliduse poolest oli starterväetuse katse, milleks oli 12 eurot/ tonn, 1000 

MJ maksumus oli küll 0,01 sendi jagu väiksem kui kontrollvariandis. Starterväetuse 

kogukulud 1 ha kohta on 731 eurot (tabel 8). Statistiliselt on starterväetamise puhul kõige 

kõrgem NDF, kuid ebausutavalt (P > 0,05).  
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Starterväetis + vaheltharimise katse oli kulude poolest oli kõige kallim (tabel 8). Samas on 

saagikuselt üpriski hea (tabel 7), jäädes järjestikus teisele kohale. Starterväetis + 

vaheltharimine andsid kõige suurema tõlvikute kaalu m
2 

kohta, 3,13kg (joonis 5). 

Statistiliselt on usutav, et starter + vahelt on suurem tõlvikute kaal, võrreldes 

kontrollvariandiga (joonis 5). Starterväetis + vaheltharimine annab usutavalt suurema 

tõlviku kaalu kui starterväetis üksinda. Starterväetis + vaheltharimine on tõlviku kaalu 

poolest sarnane vaheltharimisega (joonis 5).  

 

Kõige suurema saagikusega oli vaheltharimise katsevariant (tabel 7), 69,3 tonni/ ha kohta. 

Kulutuste poolepealt oli vaheltharimise katse üks odavamaid (tabel 8), 713 eurot/ hektari 

kohta ja  1 tonn sööta maksis 10 eurot (tabel 9). Kuivaine maksumus oli samuti kõige 

odavam - 54 eurot/t, 1000 MJ maksumus oli 0,56 senti. Vaheltharimise katse andis kõige 

suurema TP sisalduse (tabel 3). Vaheltharimise katse  andis usutavalt suurema NDF 

sisalduse 13.10, kui 23.09 tehtud proovides. Tõlvikute kaalust sõltub tärklise ja suhkru 

sisaldus R
2 
=0,5. 

 

Vaheltharimine + starterväetis ja starterväetise kasutamine suurendas maisis NDF sisaldust 

13.10.2015 aastal, vastupidiselt aga kontrollvariant ja vaheltharimine on vähendanud NDF-

sisaldust. KA-sisalduse puhul kõikidel katsevariantidel (13.10.2015) on vähenenud, kuigi 

kontrollvariandi puhul on KA-sisaldus suurenenud.  

 

Soovituslike lisakulude tegemine parandab oluliselt maisisilo saaki, kvaliteeti ja seeläbi 

vähendab piima omahinda. Katsetulemused lubavad väita, et starterväetise kasutamine ei 

ole majanduslikult efektiivne. Silo kvaliteedile ei mõju oluliselt starterväetis ja sealjuures 

omahinnas ei võidetud.  
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6.0 MAISISILODE HINNAVÕRDLUS 

 

Katsetulemuse söödaomahind on tänu suurele saagikusele (keskmiselt 64,45 tonni/ha) 

suhteliselt soodne. Kui aga arvesse võtta, et tegelik saak katsepõllul oli kogu põllu ulatuselt 

keskmiselt 56,0 tonni/ha siis tegelik silo omahind on kallim. Eesti maisi (siloks) keskmine 

saak oli 2015. aastal 27,2 tonni/ha. Tabel 10 näitab, kuidas saagi suurenedes omahind 

väheneb, kuna kõik arvutused on tehtud kulutuste juures 720 eurot/ ha, vastavalt 

uurimustöö keskmise hinna järgi. Tegelik arvele võetud saak (tabel 10) näitab seda, et 

saagikuse 56 tonni/ha puhul tuleksid hinnad teistsugused, kui taktsetulemuste saagi 

hindadega võrrelda. Eesti keskmise maisisaagi puhul (27,2 tonni/ha), oleks tulnud maisi 

omahind üpriski suur. 

 

Tabel 10. Maisisilo hinnavõrdlus 

 Indikaator 

Katse 

23.09.2015 

Tegelik arvele 

võetud 

Eesti 

keskmine  

Ühe tonni sööda 

maksumus, eurot 
11 13 26 

KA tonn 

maksumus, eurot 
57 66 95 

1000 MJ 

maksumus, senti 
0,6 0,7 1,0 

 

Starterväetise kasutamine ei mõjutanud usutavalt maisitaimiku saaki ja ja saagi kvaliteeti. 

Kõige enam mõjutas saagikuse tõusu vaheltharimise tehnoloogiline võte ja sööda 

maksumus jäi seejuures kõige odavamaks 

 

Tootjad on seisukohal, et maisisilo omahind tuleb kordades suurem võrreldes rohusiloga. 

Kuid tegelikult nii see ei ole, sest hinna määrab suuresti lisaks tehtud kulutustele saagikus 

1 ha kohta. Eesti keskmine maisisaak  2015. aastal oli 27,2 tonni/ ha, siis ühe kilogrammi 

sööda maksumus kujunes võrreldes katsega kaks korda kallimaks. Kuna antud võrdluses 

on muutuvaks faktoriks saak, siis suurem saak tagab väiksema omahinna. Siinkohal tuleb 

suurt tähelepanu pöörata kasutatavale agrotehnikale, sest kui maisile luua soodne 

kasvukeskkond, siis on sügisel tagatud ka hea saak. Siinkohal tuleks arvestada ka ilma, mis 

ikkagi pealmiselt mõjutab maisisaaki. 
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7.0 KOKKUVÕTVAD JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

PRAKTIKASSE 

 

Edukus maisikavatusel sõltub suuresti põllumehe teadmistest, kogemistest, kasutatavast 

agrotehnikast ja ka ilmastikust. Tootmispõllult, mida kasutas veisefarm maisisööda 

tootmiseks, katsetati erinevaid agrotehnoloogilisi maisikasvatuse võtteid. Kogutud ja 

analüüsitud katseandmete põhjal saab teha järgnevad järeldused: 

 

1. Katsevariantide keskmine maisi saagikus oli 64,45 tonni/ha. Kõrgema saagikuse 

andis vaheltharimise katsevariant (69,3 tonni/ha), samas jäi ka kvaliteet üpriski 

heaks, võrrelduna teiste katsevariantidega. Kulutuste poolepealt oli vaheltharimise 

katse üks odavamaid - 713 eurot/ha kohta. 

2. Katsevariantide sööda omahind oli 10-12 eurot/t kohta. Odavaim sööt saadi 

vaheltharimise katsevariandilt, kalleim aga starterväetise kasutamisel ja 

kontrollvariandil. 

3. Eesti keskmise saagi puhul (27 t/ ha) oleks maisisilo omahind jäänud 26 eurot/t, 

ettevõttes arvele võetud (56 t/ ha) sööda omahinna puhul 13 eurot/t 

4. Tõlvikute kaalust sõltub sööda tärklise- ja suhkrusisaldus (R
2 

= 0,5) ja tõlvikute 

kaalu mõjutavad omakorda agrotehnilised võtted starterväetis + vaheltharimine ja 

vaheltharimine. Tõlvikute proovidest selgub, et starterväetise kasutamine ei anna 

taimekasvule positiivset efekti lõppsaagi ja saagikuse kvaliteedi suhtes.  

5. Varte ja tõlvikute kaal m
2 

kohta andis kõige parema tulemuse vaheltharimine. 

6. 23.09.2015. aasta proovid olid KA-sisalduse suhtes sarnased, kuid 13.10.2015 

kuupäeva proovide agrotehnilised töötlused vähendasid KA- sisaldust võrrelduna 

kontrollvariandiga. 

7. Vaheltharimise katse andis usutavalt suurema tärklise- ja suhkrusisalduse 

13.10.2015 proovide tulemuste põhjal kui 23.09.2015. 

8. Koristusaegu järgides oleks kõige mõistlikum silo teha olnud 13.10.2015, sest KA-

sisaldus oli siis ideaalilähedal. Kahjuks aga koristusaega ei saadud antud 

katsepõllul ise valida, kuna see sõltub suuresti teenusepakkujast.  

9. Kirjanduses esitatud uurimistulemuste põhjal tuleks jälgida ka  maisi reavahet-  

mida kitsam on reavahe, seda vähem on maisil nn. "elamisruumi" ning saagi suurus 

ja kvaliteet võivad jääda madalamaks.  
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10. Paremaid tulemusi maisisilo kvaliteedile näitavad hilisemad koristusajad. 

11. Lisakulude tegemine tuleb hoolikalt läbi mõtestada. Iga investeering peab end 

majanduslikult ära tasuma 

Ettevõtetele soovitan maisikasvatuse puhul kasutada vaheltharijat, mille töösügavus jääks 

5- 7 cm piiresse. Vaheltharija ülesanne on mulda õhustada, seda eriti siis kui pindmine 

mullakiht on koorikuga kaetud.  

 

Isiklike kogemuste põhjal võib  uurimustöö autor väita, et metsaäärseid põlde tuleks 

vältida, sest metssead võivad rüüstada maisipõldu ja tekitada sellega suurt majanduslikku 

kahju. Metssead on võimelised praktiliselt terve põllu ära hävitama. On ka esinenud 

vesiroti kahjustusi, seetõttu tuleks jälgida et põllud ei asuks liiga jõe või suure 

magistraalkraavi lähedal. Jäätmaadele ei oleks mõistlik maisipõldu rajada, samuti ka kohta 

kus juba on naksurlase vastsed, traatussid, levinud, sest suur oht on samuti ka traatussi 

kahjustusele. Maisitaimede õhujuured võivad väga kergesti kahjustada. Igasugune 

lisakulude tegemine tuleks hoolikalt läbi mõelda, et ka lõppresultaat koristamise ajal oleks 

hea ja nähtav. Siinkohal tuleb ära märkida, et tegu oli siiski üheaastase põldkatsega ja 

antud uurimust tuleks jätkata. Hinnad muutuvad aastast-aastasse ja järjepidev põldkatsete 

tegemine ja edasi arendamine võivad saadud  teadmiste abil muuta maisikasvatuse arengut 

ja kasvatustehnoloogiat. 
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EFFECT OF GROWING TECHNOLOGIES TO QUALITY, YIELD AND 

PRODUCTION COSTS OF FORAGE MAIZE 

SUMMARY 

 

The aim of this study is to determine how hilling and usage of starter fertilizers affects the 

yield, quality and production costs of forage corn. The results will be introduced to other 

producers cultivating corn as unbiased information. 

 

The hypothesis of the study is: making additional costs will significantly improve the yield 

and quality of corn silage and thereby reduce the production costs of milk.  

 

Samples of corn leaves were collected, then weighed and counted and chemical analyzes 

carried out. Based on these results, it is possible to calculate the yield and profitability and 

also evaluate the quality of forage corn. As the number of pseudo-repetitions is limited, a 

one-way analysis of variance is used for determining whether there are any significant 

differences between treatments.  

 

Treatments used on the production experiment: 

1. Hilling with usage of starter fertilizer Turbo Zeed ZR; 

2. Starter fertilizer Turbo Zeed ZR; 

3. Hilling 

4. Control 

 

Collected and analyzed data was used to make following conclusions: 

 

1. The average yield of forage corn in all treatments was 64,5 Mg ha
-1

. Treatment with 

hilling had the highest yield (69,3 Mg ha
-1

) and good quality indicators compared to 

other treatments studied. Hilling was also the least expensive treatment – 

production costs 713 € ha
-1

.  

2. Production costs of forage were 10-12 € ha
-1

.  The most cost efficient was hilling 

treatment,  control treatment and hilling with usage of starter fertilizer turned out to 

be most expensive.  
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3. Production cost of corn silage on Estonian average yields (27 Mg ha
-1

)  was 26 € 

Mg
-1

, production cost of forage enlisted by Viraito OÜ (56 Mg ha
-1

) were  26 € Mg
-

1
. 

4. The content of sugar and starch in forage is dependent on the weight of corn cobs 

(R
2 

= 0,5). Weight of corn cobs is affected by treatments applied (hilling with  

usage of starter fertilizer, hilling). Chemical analyzes show, that the usage of starter 

fertilizers have no significant effect on the quality and yield of corn.  

5. Hilling had the best result considering the weight of cobs and stems per square 

meter. 

6. Samples collected on 23.09.2015 had no significant difference in the content of dry 

matter Samples collected on 13.10.2015 had lower content of dry matter  in all 

treatments compared to control treatment. 

7. Samples collected from hilling treatment on 13.10.2015 had higher contents of  

sugar and starch, than samples collected on 23.09.2015. 

8. Based on the contents of dry matter, the best time to harvest would have been on 

13.10.2015. Harvesting is an outsourced service, therefore the time of harvesting on 

the production experiment  could not be selected by the farm.  

9. Distance between seedbeds and rows play an important role in cultivating corn – 

large distance between rows able corn to grow properly.  

10. Harvesting corn later results in higher quality indicators.  

11. Making additional costs should be carefully considered – very additional 

investment must pay off economically.  

 

It is important to emphasize, that this was an one-year experiment and continuing this 

experiment is very necessary, since the prices of inputs vary from year to year. 

Conducting continuous field experiments allow cultivating technologies of corn to 

change and develop.  
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