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Magistritöös uuriti heksli pikkuse ja hoidla tiheduse mõju maisisilo keemilisele koostisele, 
toiteväärtusele ja fermentatsiooni kvaliteedile. Selleks võeti siloproovid 25-st ettevõtte 
söötmiseks avatud maisisilo hoidla frondist kahes kordused. Silohoidla tiheduse määra-
miseks kasutati firma „Lallemand“ spetsiaalset puuri, maisisilo heksli pikkuse määra-
miseks kasutati sõelade komplekti (ing. keeles Penn State Forage Particle Separator), 
mis on välja töötatud ja juurutatud Ameerika Ühendriikides. Silo keemilise koostise ja 
fermentatsiooni kvaliteedi näitajad analüüsiti Eesti Maaülikooli söötmisteaduse õppetooli 
laboratooriumis. 

Maisisilo on Eestis suhteliselt uus sööt veiste söödaratsioonides ja selle valmistamise 
kogemused vähesed ja tehnoloogilised võtted väga erinevad. Keskmine maisisilo heksli 
pikkus kõikus vahemikus 6,9–15,7 mm ja silohoidla kuivaine tihedus 158,6–289,0 kg/m3. 
Maisisilo heksli pikkus ja hoidla tihedus ei avaldanud olulist mõju silo keemilisele 
koostisele, küll aga fermentatsiooninäitajatele. Maisisilo heksli pikkusest ei sõltunud 
antud uuringus ka hoidla tihedus, enam mõjutab seda tallamise intensiivsus ja kasutatav 
tehnoloogia. Mida väiksem on maisisilo tihedus hoidlas, seda suurem on äädikhappe- ja 
väiksem piimhappesisaldus. Piimhappesisaldusel silos on oluline mõju nii silo pH-le kui 
hapete kogusummale. Kuigi maisisilo fermenteerub hästi, tuleb kvaliteetse ja hästi 
söödava silo saamiseks kinni pidada kõikidest silo valmistamise hea tava tehnoloogilistest 
võtetest, pöörates seejuures tähelepanu samuti optimaalsele maisi heksli pikkusele ja 
tallamise efektiivsusele sõltuvalt haljasmassi kuivainesisaldusest. 
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In this Master thesis particle size and storage density effect on maize silage chemical 
composition, nutrition value and fermentation quality were studied. The samples of silage 
were taken from 25 farms. Samples were taken twice from opened maize silage storage. 
A Lallemand drill was used to measure the density of silage storage and a set of sieves 
(Penn state Forage Particle Separator, USA) was used to determine maize silage particle 
lengths. The chemical composition and fermentation quality were analyzed in the 
laboratory of feed analyses and metabolism at the Estonian University of Life Sciences. 

In Estonia maize silage is a relatively novel feed for cattle and there are few practical 
examples for producing it, and technological techniques vary widely. In this study the 
mean particle lengths of maize silage fluctuated from 6.9-15.7 mm, and silage storage 
density varied from 158.6-289.0 kg/m3.  

The particle size and storage density of the maize silage had no significant influence on 
silage chemical composition, but there were effects on fermentation indicators. The 
particle size also had no affect on the density in storage, which depended more on the 
packing intensity and the technology used. The smaller the density of maize silage in 
storage the greater is the acetic acid concentration and the smaller the lactic acid 
concentration. The lactic acid concentration has an important influence on pH and the total 
amount of acids. Although the maize silage fermented well there is need to take carewith 
good silage making tecnological methods to ensure good quality feed that is palatable. 
Also there is a need to pay attention to optimal maize particle size and packing efficiency, 
which should depend on the crop dry matter content. 
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SISSEJUHATUS 

Mais on üks vanemaid kultuurtaimi, mida on kasvatatud eelkõige toiduteraviljana aasta-

tuhandeid. Maisi tootmine ületab nisu ja riisi kogutoodangu. Tänapäeval kasvatatakse maisi 

väga mitmel eesmärgil. Tervikkoristatud maisi kasutatakse loomasöödana, kas sileerituna 

või haljassöödana, teramaisist valmistatakse jahu jm saadusi nii inimtoiduks kui looma-

söödaks. Tööstuslikult toodetakse maisist piiritust, tärklist, siirupit ja paljusid muid tooteid. 

Noori suhkrumaisi tõlvikuid kasutatakse köögiviljana.  

Maisi võib pidada ka kõige enam aretatud kultuurtaimeks. Intensiivse sordiaretuse töö 

tulemusena on välja aretatud väga erinevate omadustega maisisorte, millede keemilised ja 

füüsikalised omadused erinevad vastavalt kasutamise eesmärgile. Kasvatatakse kas suure 

tärklise või suhkrusisaldusega, erineva tärklise ja proteiini keemilise koostise ja sisaldusega, 

ning popkorni ehk plaksumaisi jne). 

Kuigi maisi kodumaaks peetakse Kesk-Ameerikat, on mais just tänu intensiivsele sordi-

aretustööle levinud üle maailma, välja arvatud polaaralad ja kõrgmäestikud. Mais ei valmi 

kõikjal, kus seda kasvatatakse, mistõttu seeme tuleb nendes piirkondades importida. Nii ka 

Eestis. 

Mais pole Eestis siiski eksootiline taim. Seda on proovitud kasvatada mitmetel varasemtel 

kordadel. Kahjuks edutult. Esimesed katsed tehti juba 1835. aastal Vana-Kuuste Põllu-

majanduse Instituudis ja sajandi teisel poolel ka mitmes Eestimaa mõisas (Kuum, 1998). Kui 

NSVL juhiks sai Nikita Hruštšov ja maisi kasvatamine tehti kohustuslikuks kõikidele 

ühismajanditele, kompromiteeris mais söödakultuurina end Eestis täielikult. Peamiseks 

põhjuseks oli meie kliimas kasvatamiseks valitud ebasobivad sordid. Kuigi mitmelgi aastal 

saadi hea haljasmaisi saak, jäi sellest valmistatud silo toiteväärtus väikeseks, kuna kasva-

tatavatel sortidel enamasti tõlvikuid ei moodustunud. 

Tänaseks on mais leidnud siiski kindla koha paljude piimatootmisega tegelevate ettevõtete 

külvikorras, kusjuures maisi kasvatajate arv pidevalt suureneb. Maisisilo kasutuselevõtt on 
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võimaldanud mitmekesistada lehmade söödaratsiooni energiarikka põhisöödaga, vähen-

dada teraviljade kasutamist loomasöödana ja suurendada lehmade produktiivsust.  

Kuigi mais on saagikas kultuur on maisi kasvatamise ja sellest silo valmistamise tehno-

loogia üsna kallis. Selleks otstarbeks on tarvis soetada mitmeid spetsiaalseid masinaid ja 

seadmeid. Just seepärast on väga tähtis, et järgitakse kõiki tehnoloogilisi võtteid nii maisi 

kasvatamisel kui sileerimisel.  

Tegureid, mis mõjutavad maisisilo keemilist koostist, toiteväärtust ja bioohutust on palju. 

Antud magistritöö eesmärgiks oli uurida mõningate maisisilo valmistamise tehnoloogiliste 

võtete mõju maisisilo keemilisele koostisele ja toiteväärtusele. Selgitada, kuidas mõjutab 

maisisilo heksli pikkus ja tallamise efektiivsus silo kvaliteeti.  

Töö läbiviimiseks koguti Eesti eri piirkondade 25-st ettevõttest maisisilo proovid, mida 

analüüsiti Maaülikooli söötmisteaduse õppetooli sööda uurimise laboratooriumis. Lisaks 

sellele koguti andmed maisi külvi- ja koristusaja kohta ja maisi kasvuperioodil valitsenud 

õhutemperatuuride kohta ning erinevate arvutusviiside järgi leiti vegetatsiooniperioodil 

kogunenud efektiivsete temperatuuride summa. Veel määrati iga silopartii keskmine heksli 

pikkus ja tihedus ning selgitati nende seosed silo keemilise koostise ja toiteväärtusega. 

 

Tänuavaldus 

Töö autor tänab väga oma juhendajaid emeriitprofessor Olav Kärti ning sööda ja aine-

vahetuse uurimise labori juhatajat Andres Olti hindamatu abi eest töö koostamisel ja 

andmete töötlemisel. Lisaks tänab ka Baltic Agro AS, kes toetas töö autorit stipendiumiga. 

Samuti tänab EMÜ söötmislabori töökaid ja sõbralikke laborante ning kõiki ettevõtteid, kes 

jagasid lahkelt andmeid ja olid nõus silo proovide võtmise ja avalikustamisega.  
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1 ÜLEVAADE KIRJANDUSEST 

 Ülevaade ajaloost 

Maisi (Zea mays) eellaseks peetakse teosinti (ing. keeles teosinte, mis on üldnimetus neljale 

ühe- ja kaheaastasele Mehhikos ja Kesk-Ameerikas looduses esinevale taimeperekonnale). 

Nende väljanägemine on tänasest maisist väga erinev, kuid DNA on maisiga väga lähedane. 

Arvatakse, et maisi kodustamise aeg jääb 7000 kuni 10 000 aasta tagusesse aega, mil 

kohalikud mehhiklased leidsid taime, mida kasvatada ja söögiks kasutada. Kohe pärast 

kodustamist levis mais väga kiiresti üle Ameerika mandri ja kiiresti hakkasid tekkima ka 

erinevad sordid, mis erinesid nii suuruse kui maitse poolest. Seejärel levis mais ka 

Euroopasse kui Columbus oma reisilt Ameerikast tagasi jõudis (Goodman, 1988). 

Maisi, nii nagu ka kartulit, kasvatati Euroopas esmalt aiataimena. Üsna varsti saadi aru taime 

tähtsusest ka toiduna. Peale seda levis mais kiiresti teistesse Euroopa riikidesse ja Põhja-

Aafrikasse. 1575. aastaks jõudis see juba Lääne-Hiinasse. Paljude arheoloogiliste ja teadus-

like tööde tulemusena leitakse, et kodustatuimaid teravilju on just mais. Tänu inimestele on 

mais kodustamise ja aastatuhandeid väldanud aretustööle sedavõrd muutunud, et mais ilma 

inimese abita tänapäeval ei eksisteeriks (Zirnask, 2014). 

Söötade pikema säilitamisviisina on kasutatud sileerimist juba ammustest aegadest. Teada-

olevalt on silo tegemisega kokkupuuteid olnud juba 7000. aastat. Ka sõna silo pärineb 

kreekakeelsest sõnast siros. Originaalkeeles tähendab siros õhukindlat torni, mis paiknes 

maa sees ja milles hoiustati teravilja, ka maisi. Tänapäevases kontekstis mõistetakse selle 

sõna all nii fermenteeritud sööta kui ka silohoidlat (Kibbal, 2001). 

Andmeid, kuidas toimus sileerimistegevus tuhandeid aastaid tagasi ei ole, aga on teada, et 

haljassööta sileeriti vanas Egiptuses. Info pärineb tänu maalingutele, milliste vanuseks on 

dateeritud 1000…1500. a e.m.a. Samuti on Kartaago linna varemetest tulnud välja tõendeid 

silo valmistamise kohta. Põhiliselt arvatakse, et söötade sileerimine pikaajalise hoidmise 

eesmärgina oli kasutusel just linnriikides ja kindlustes sõdade ajal (Kibbal, 2001). 
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Kirjandusandmetest on leida silo valmistamise kohta korralikke andmeid alles 19. saj 

algusest. McDonaldi jt (1991) arvates toimus kõige varasem silo valmistamine Grieswald´i 

poolt 1842. aastal. Professor A. Muuga peab aga teerajajaks J. Kühni, kes Saksamaal jagas 

kalendri lisas õpetusi sileerimise kohta. Samuti mainib J. Kühn oma kirjutistes ka 

A. Goffard´i, kellel olid seoses maisi sileerimisega praktilisi kogemusi ja kes oli selleks ajaks 

avaldanud ka oma uurimused. A. Goffard on läinud ajalukku esimese sileerimist käsitleva 

raamatu autorina (Kibbal, 2001). 

Maisi sileerimise kohta pärinevad esimesed kirjalikud märkmed aastast 1861, mil 

hr. Reihlen täheldas üles sellealaste katsetuste tulemused. Katsete ajendiks oli soov ära 

kasutada söödana suhkrupeedi ning maisi lehed ja varred, et neid mitte raisku lasta. Kuna 

tulemus oli positiivne, kordas analoogset katset 1870. aastal C. Roederer (Brassley, 1996). 

Eesti-, Liivi- ja Kuramaa kubermangudes toimus silo tegemine juba 19. sajandi keskel. 

Esimeseks dokumenteeritud silo tegemiseks saab lugeda K. Annuki arvates 1836. aastat kui 

Grünevald sileeris ristikuädalat karjalauta pandud tõrtes. Esimene eestikeelne kirjutis ilmus 

1877. aastal ajakirjas „Eesti Põllomees“. Pärast selle kirjutise ilmumist hakkas silo tegemine 

üha laienema, Uue tõuke silo valmistamisele andis Soome professor A. I. Virtanen, kes 

töötas välja 1920-tel aastatel silo keemilise silokindlustuslisandi, mis aitas kaasa sileerimise 

õnnestumisele ja parandas silo kvaliteeti (Kibbal, 2001). 

 

 

 Sileerimine Eestis ja selle olemus 

Sileerimine on rohusööda säilitamise kõige levinum viis, kus fermentatsioon toimub 

anaeroobses keskkonnas. Pikki aastaid oli Eestis põhiliseks sileeritavaks materjaliks hein-

taimed. Viimastel aastatel, tänu edukale sordiaretustööle, on üha enam hakatud viljelema 

silokultuurina ka maisi, mistõttu maisi kasvupind aina suureneb (joonis 1). 2017. aastal 

ulatus maisi kasvupind Eestis juba 9,2 tuh. hektarini (PM03).  
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Joonis 1. Maisi kasvupind Eestis 2004-2017. Allikas: PM03 

 

Tänu korralikule maisi aretustööle ja tehnika arenemisele on lisaks maisi kasvupinnale 

suurenenud ka saagikus (joonis 2). Statistikaameti andmete põhjal saab väita, et saagikuse 

poolest kõige parem aasta on olnud 2013, kus silomaisi saagikuseks kujunes 34 t/ha. 

Halvima saagiga aasta oli 2006, kus saagikuseks oli pisut alla 15 t/ha (PM041). 

 

 

Joonis 2. Maisi saagikus Eestis aastatel 2004-2016. Allikas: PM041 
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Eestis hakati maisi kasvatamisega sunniviisiliselt tegelema 1954. aastal. See oli aeg kui kõik 

ENSV sovhoosid ja kolhoosid pidid hakkama kasvatama uudset söödakultuuri – maisi. 

Esimesel aastal külvati maisi kokku 2300 ha-le. 1955. aastal, kui saadi juba esmaseid maisi 

kasvatamise kogemusi, külvati maisi kolhoosides rohkem kui 3200 ha ja sovhoosides 

6000 ha. Soodsatel aastatel saadi üksikutelt põldudelt haljasmassi kuni 50 tonni hektarilt 

(Saks, 1956). Kuna sellel ajal puudusid spetsiaalsed silomaisi sordid ja saadud maisisilo oli 

madala kvaliteediaga (sisaldas vähe või üldse mitte tärklist) kompromiteeris maisilo end 

täielikult ja selle sunniviisilisest kasvatamisest peagi loobuti.  

Silo tähendab mahlakat sööta, mida saadakse peamiselt haljas- ja teiste söötade käärita-

misega või keemiliste ainete lisamisel konserveerimise teel. Kvaliteetse silo puhul säilib 

tema ilus värvus ja mahlakus, taimede varred, mis on kõvad ja puitunud, lähevad pehmeks 

ja söödavamaks. Põhiline on aga see, et korrektse sileerimisega on toitainete ja vitamiinide 

kadu viidud miinimumini (Ahven, 1961). 

Silo hoiustatakse mitmel erineval viisil ja söödetakse veistele enamasti aastaringselt. Kõige 

levinum silohoidla tüüp Eestis on tänapäeval tranšee või maapealne kuhi, kuid küllalt palju 

kasutatakse silo valmistamisel veel rullsilo tehnoloogiat. Haljasmassi sileerimisel, kui sööda 

säilitamise viisil, on mitmeid eeliseid: me suudame säilitada enamuse sileeritavas materjalis 

olevatest toitainetest, sileerimise tehnoloogia sõltub ilmastikutingimustest vähem kui heina 

tegemine, silo on hea seeduvusega ja võrreldes heinaga loomadele enamasti maitsvam 

(McDonald jt, 1991). 

Kui Eesti puhul on peamisteks sileerimise meetoditeks silomassi hekseldamine ja hoiusta-

mine tranšees või rullides, siis paljudes riikides on jätkuvalt kasutusel silo säilitamisel 

silotornid. Rohkem on neid kasutatud näiteks Kanadas ja Šveitsis. Silotornide kasutamise 

tehnoloogia põhimõtteks on samuti sileeritava materjali hoidmine anaeroobses keskkonnas. 

Silotorn on õhukindel ja varustatud spetsiaalsete seadmetega, et hapnik sisse ei pääseks, 

samas saab aga vajadusel silo kätte ilma, et hapnik juurde pääseks. Silotorni suurimaks 

plussiks ongi silo kättesaamise viis, kus hapnik ei pääse silo välja laadimisel selle kvaliteeti 

halvendama, sellega väldime silo järelfermentatsiooni (Bellman, 1982). 

Fermentatsiooni käigus suureneb hapete sisaldus silos ja happesus tõuseb tasemeni, kus see 

inhibeerib ebasoovitavate bakterite tegevuse. Fermentatsiooni käigus kasutavad mikro-

organismid (eelistatult piimhappebakterid) vees lahustuvaid süsivesikuid ning toodavad 



11 
 

orgaanilisi happeid. Kasutades mitmesuguseid keemilisi või bioloogilisi silokindlustus-

lisandeid saame kontrollida ja suunata soovitavat piimahappelist käärimist sileeritavas 

materjalis (Olt, 2013).  

Silo kvaliteedist saab väga hea ülevaate kontrollides nii silo keemilisi kui mikrobioloogilisi 

näitajaid. Ebasoovitavad mikroorganismid silos võivad olla põhjuseks, miks mõni keemi-

line näitaja on suure kõrvalekaldega. Lisaks sellele annavad mikrobioloogilised uuringud 

võimaluse leida vastavalt silokultuurile ja sileerimistingimustele just kõige sobivama silo-

kindlustuslisandi. Mikroobiliikide esinemise põhjal silos saab analüüsida silo tegemisel 

tehtud vigu, näiteks mullastikust tulenevaid mikroorganisme (Kokk jt, 2013). 

Maisisilorikka ratsiooni söötmisel lüpsilehmadele muutub väga oluliseks piisava efektiivse 

kiu olemasolu lehmade söödaratsioonis. Selle kaudseks määramiseks on Ameerika Ühend-

riikides välja töötatud sõelade komplekt (ing. keeles Penn State Forage Particle Separa-

tor), mida on lihtne farmis igapäevaselt kasutada. Kuna maisisilo heksli pikkusest sõltub ka 

maisisilo tallamise efektiivsus, tihedus ja eeldatavasti ka fermentatsiooni kvaliteet, kasuta-

sime seda nimetatud seoste leidmiseks antud magistritöös. 

Olulist osa maisisilo kvaliteedi, eelkõige kuivaine- ja tärklisesisalduse ning toiteväärtuse 

juures mängivad ka ilmastikutingimused, sh kasvuperioodil kogunevate efektiivsete/ 

aktiivsete temperatuuride summa. Seda teades saame otsustada optimaalse külvi- ja 

koristusaja üle ning leida iga piirkonna jaoks optimaalse kasvuperioodi pikkusega maisi-

sordi. 
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2 MATERJAL JA METOODIKA 

Andmed koguti 2016. aastal kasvatatud ja sileeritud maisisilo kohta 25-st ettevõttest 

vabariigi eri piirkondadest. Silo tiheduse määramiseks võeti proovid ette nähtud puuriga 

avatud hoidla frondist kahes korduses. Määrati maisisilo tihedus, heksli keskmine pikkus 

ning silo fermentatsiooni kvaliteeti ja toiteväärtust iseloomustavad näitajad. 

Lisaks koguti ettevõtete lõikes andmed maisi külvamise ja koristamise aja kohta. Riigi 

Ilmateenistusest saadi Vabariigi eri piirkondade kohta andmed minimaalsete, maksimaalsete 

ja ööpäevaste keskmiste õhutemperatuuride kohta ajavahemikul 01.05.2007...21.10.2016. 

Esmalt arvutati Eesti eri piirkondades 10 aasta jooksul valitsenud efektiivsete tempera-

tuuride summa vegetatsiooniperioodil. Seejärel arvutati iga ettevõtte kohta eraldi 2016. aasta 

kasvuperioodil valitsenud temperatuuride summa maisisilo keemilise koostise ja toite-

väärtuse vaheliste seoste leidmiseks. 

 

 Efektiivsete/aktiivsete temperatuuride summa leidmine 

Taimekasvatuses kasutatakse vegetatsiooniperioodi iseloomustamiseks kahte mõnevõrra 

erinevat mõistet efektiivsete temperatuuride summa ja aktiivsete temperatuuride summa. 

Reeglina toimub taimede kasv ja areng siis, kui ööpäevane keskmine õhutemperatuur on üle 

+50C, aktiivne taimede kasv ja areng aga siis, kui ööpäevane keskmine õhutemperatuur on 

üle +100C (Saue, 2016). See määratlus pole siiski väga täpne, sest erinevate taimede 

soojavajadus kasvuperioodil on erinev. Üheks selliseks kultuuriks on ka soojalembene mais, 

mille kasvu ei mõjuta üksnes vegetatsiooniperioodi keskmine õhutemperatuur, vaid ka 

ööpäevased suured temperatuuri kõikumised. Maisitaim satub kasvuperioodil stressi 

võrdselt nii väga kõrgete kui väga madalate temperatuuride korral. Seda silmas pidades on 

Kanada teadlased leidnud maisi jaoks meetodi aktiivsete temperatuuride arvutamiseks, kus 

võetakse arvesse suuri ööpäevaseid temperatuuride kõikumisi. 

Antud magistritöö eesmärgiks oli võrrelda vabariigi eri piirkondades vegetatsiooniperioodil 

valitsenud õhutemperatuure ja võrrelda omavahel erinevaid temperatuuride summa 



13 
 

arvutamise skeeme. Selleks paluti Riiklikult Ilmateenistuselt ilmastiku vaatluse andmeid 

kuue vaatlusjaama (Jõgeva, Kuusiku, Lääne-Nigula, Tõravere, Türi ja Väike-Maarja) kohta 

Eesti erinevatest piirkondadest. Leiti vegetatsiooniperioodil temperatuuride summa, mis 

ületas ööpäeva keskmise temperatuuri +5oC ja +10oC ning aktiivsete temperatuuride summa 

Kanadas (Ontario) väljatöötatud skeemi järgi (OCHU). 

 

OCHU arvutamiseks kasutati järgmist valemit: 

OCHU = (Ymax +Ymin)/2, kus Ymax=3,33 x(Tmax – 10) – (0,084 x (Tmax – 10)/2) ja 

Ymin = 1,8 x (Tmin – 4,4). Antud valemis on Tmax ööpäevased keskmised temperatuurid 

üle 10ºC ja Tmin ööpäeva keskmised temperatuurid alla 4,4ºC. 

 

 

 Siloproovide võtmine ja proovide esmane käsitlemine 

Siloproovid võeti 25-st erinevast farmist üle Eesti, proovide võtmiseks oli vajalik, et 

silohoidla oleks avatud. Proovide saamiseks kasutati firma Lallemand puuri (joonis 3), 

millega avatud frondist võeti kaks paralleelproovi (joonis 4). Proovipuurimised tehti 

kõikidel juhtudel umbes 145 cm kõrguselt (rinnakõrguselt). Analüüsitav materjal kaaluti ja 

suleti õhukindlasse pakendisse. Lisaks sellele võeti heksli pikkuse määramiseks mõlemast 

proovivõtmise kohast ligikaudu 1,5 kg suurune maisisilo proov. Silo keemiline koostis, 

fermentatsiooni kvaliteet ja toiteväärtus määrati EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasva-

tuse instituudi söötmisteaduse õppetooli sööda ja ainevahetuse uurimise laboratooriumis. 

Maisisilo heksli pikkuse määramine toimus vastavalt määramise metoodikale. Siloproovid 

toimetati laboratooriumisse proovivõtmise päeval. Reeglina toimus samal päeval ka maisi-

silo heksli pikkuse määramine.  
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Joonis 3. Silo tiheduse määramiseks kasutatav firma Lallemand puur 

 

Joonis 4. Proovipuurimise kohad avatud silohoidlas 
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 Laboratoorsed analüüsid 

Uurimuses kasutatavad söödaproovid analüüsiti laboratooriumis üldtunnustatud metoodi-

kate järgi (AOAC, 2005). Söödaproovidest määrati kuivaine-, toorproteiini-, toortuha-, 

toorkiu- ja toorrasvasisaldus. Silo kuivainesisalduse määramiseks kuivatati eelkuivatatud 

(60°C 24 h) söödaproov termostaadis 105°C juures 6 tundi konstantse kaaluni. Toor-

proteiini sisaldus määrati Kjeldahli meetodil (N x 6,25) analüsaatoriga FOSS Kjeltec™ 

8400. Toorkiusisaldus määrati Fibretec süsteemiga ja toorrasvasisaldus analüsaatoriga 

FOSS Soxtec™ 2043. Toortuhasisaldus leiti pärast proovi 6-tunnist põletamist muhvelahjus 

temperatuuril 500...550°C. Saadud toitainete sisalduse alusel arvutati silode toiteväärtuse 

(metaboliseeruv energia ja -proteiin) näitajad. 

Fermentatsiooninäitajate analüüsiks kaaluti 50 g silo. Lisati 100 g destilleeritud vett ning 

pandi kilega kaetult üheks tunniks toatemperatuuril inkubeeruma. Lahus filtreeriti ja määrati 

pH. Silo pH määrati pH-meetriga. Etanooli, lenduvate ravhapete (äädik-, propioon- ja 

võihape), piimhappe sisaldused analüüsiti gaas-kromatograafiliselt. 

 

 

 Maisisilo heksli pikkuse määramine 

Maisisilo heksli pikkuse määramiseks kasutati sõelade komplekti (ing. keeles Penn State 

Forage Particle Separator), mis on välja töötatud ja juurutatud Ameerika Ühendriikides 

(joonis 5). Nimetatud sõelade komplekt koosneb kolmest üksteise peal olevast erineva ava 

diameetriga sõelast ja nende all olevast pannist. Ülemise sõela ava diameeter on 1,905 cm 

(0,75 tolli), keskmisel sõelal 0,787 cm (0,31 tolli) ja alumisel sõelal 0,127 cm (0,05 tolli). 

Ülemisele sõelale asetati 1000 g maisisilo, mis kaaluti täpselt laboratoorse kaaluga. Seejärel 

raputati sõelade komplekti, hoides neid horisontaalses asendis kokku 40 korda. Iga viie 

raputamise järel keerati sõelade komplekti ¼ ringist, mis tegi kokku kaheksa viie raputusega 

tsüklit. Raputamise intensiivsuseks oli keskmiselt üks raputus sekundis. 

Pärast raputamise protseduuri kaaluti kõigil kolmel sõelal ja pannil oleva sööda kogus ja 

arvutati iga fraktsiooni osatähtsus kaalutud ja ülemisele sõelale asetatud maisisilo kogusest. 

Ülemisele sõelale jäänud osakeste suuruseks oli seega üle 1,905 cm, keskmisele sõelale 

jäänud osakeste suuruseks 0,787 kuni 1,905 cm, alumisele sõelale jäänud osakeste suuruseks 
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0,127 kuni 0,787 cm ja alumisele pannile jäänud osakeste suuruseks alla 0,127 cm. 

Jagunenud osakeste põhjal arvutati keskmine heksli pikkus, kasutades valemit:  

Keskmine heksli pikkus, mm = (0,01*A)+(0,127*B)+(0,787*C)+(1,905*D)/10, kus 

arvud A,B,C ja D on sõelumise jääk (protsentides) vastavalt pannil, alumisel sõelal, 

keskmisel sõelal ja ülemisel sõelal. 

 

 

 

 

Joonis 5. Silo heksli pikkuse määramiseks kasutatud sõelade komplekt 
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  Maisisilo tiheduse määramine 

Maisisilo tiheduse määramise eesmärgiks oli teada saada kui efektiivselt on silo tallatud ning 

kuidas see mõjutab silo fermentatsiooni kvaliteeti. Selleks kasutati firma Lallemand 

kalibreeritud õõnespuuri, mis keerati silohoidla frondist silomassi puuril oleva märgiseni. 

Puuris olev silomass kaaluti, määrati laboratoorsel teel proovi kuivainesisaldus ning see-

järel leiti siloproovi kuivaine mass. Maisisilo kuivaine tihedus arvutati järgmise valemi abil: 

Kuivaine tihedus, kg/m3 =A/B*1000, 

kus A = algproovi kaalutis * proovi kuivaine % / 100 ja B=747,477cm3 ehk puuri ruumala. 
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3  UURIMISTULEMUSED 

 

 Maisi kasvuperioodi pikkus ja efektiivsete/aktiivsete temperatuuride 

summa  

Tabelis 1 on esitatud andmed maisi kasvuperioodi pikkuse kohta uuritud majandites ning 

kasvuperioodil valitsenud efektiivsete ja aktiivsete temperatuuride summa, samuti aktiiv-

sete temperatuuride summa Kanadas (Ontarios) välja töötatud skeemi alusel. Andmetest 

selgub, et keskmine maisi kasvuperioodi pikkus uuritud majandites oli 145 päeva. Pikim 

kasvuperiood oli ettevõtetes Pae Farm OÜ ja Trovador OÜ (156 päeva) ja lühim ettevõttes 

Härjanurme Mõis OÜ (124 päeva). Efektiivseid temperatuure kogunes maisi kasvuperioo-

dil keskmiselt 1411,5, enim Saimre Agro Grupp OÜ-s (1552,6) ja kõige vähem Kärneri-Jõe 

OÜ-s (1333,2), kus oli ka üks lühemaid maisi kasvuperioode (129 päeva).  

Nagu andmetest selgub, pole Eesti tingimustes kogunenud efektiivsete/aktiivsete tempera-

tuuride summal otsest seost maisi kasvuperioodi pikkusega. Nii oli näiteks üks pikimaid 

maisi kasvuperioode ettevõttes Tammsaare OÜ, kuid kogunenud aktiivseid temperatuure oli 

mõlema arvutusskeemi kohaselt vähem kui teistes uuritud ettevõtetes.  

Sarnaselt efektiivsete temperatuuride summale kogunes ka aktiivseid temperatuure (üle 

+100C ja OHCU arvutusskeemi järgi) Saimre Agro Grupp OÜ-s enim. Kuid samas ei saa me 

pidada seda seaduspäraseks. Ettevõtetes, kus arvutuslikult kogunes efektiivseid tempe-

ratuure palju, ei pruukinud koguneda aktiivseid temperatuure samavõrd palju ja vastupidi. 

Näiteks lühim (124 päeva) maisi kasvuperiood oli ettevõttes Härjanurme Mõis OÜ, kus 

kogunes üks madalamaid efektiivsete temperatuuride summa näitajaid (1334,60C), kuid 

aktiivseid temperatuure kogunes sama palju kui 20 päeva pikema maisi kasvuperioodiga 

ettevõtetes.  
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Tabel 1. Maisi kasvuperioodi pikkus ja efektiivsete/aktiivsete temperatuuride summa 
uuritud majandites 

Majand 
Kasvuperioodi 
pikkus, päeva 

ETS  +50C* ATS  +100C** OCHU 0C*** 

Metstaguse Agro OÜ 148 1377,0 681,3 2958,7 

Ranna Farm OÜ 149 1532,9 808,9 3275,8 

Laekvere PM OÜ 152 1430,2 701,9 3093,6 

Kure Mõis OÜ 138 1479,5 797,8 3198,1 

Muuga PM OÜ 145 1398,6 691,2 3043,2 

Voore Farm OÜ 150 1448,9 713,9 3156,0 

Saimre Agro Grupp OÜ 151 1552,6 818,6 3318,1 

Rebruk Farm OÜ 143 1380,8 687,1 3000,6 

Rannu Mõis OÜ 138 1474,2 792,5 3181,7 

Kärneri-Jõe OÜ 129 1333,2 697,7 2924,9 

Tammsaare OÜ 154 1333,5 672,7 2704,9 

Vaimastvere Agro OÜ 140 1434,7 746,2 3174,5 

Pajusi ABF AS 141 1340,0 694,4 2900,2 

TAC-ettevõtted AS 143 1401,4 726,0 3024,8 

Kehtna Mõisa OÜ 138 1379,1 704,5 3015,9 

Aravete Agro OÜ 145 1400,3 691,3 3050,9 

Kaarli Farm OÜ 155 1406,3 691,2 2980,6 

Õitseng OÜ 149 1404,5 691,2 3035,8 

Härjanurme Mõis OÜ 124 1334,6 718,8 2968,3 

Trovador OÜ 156 1481,9 719,9 3214,1 

Tammikus OÜ 144 1403,8 697,8 3067,2 

Vaeküla Suurtalu OÜ 142 1354,7 680,2 2927,9 

Pae Farm OÜ 156 1428,2 712,7 3025,4 

Sadala Agro OÜ 152 1364,8 709,2 2850,1 

Kohala SF OÜ**** 
Andmed 

puuduvad 
Andmed 

puuduvad 
Andmed 

puuduvad 
Andmed 

puuduvad 

Keskmine 145 1411,5 718,6 3045,5 

Standardhälve 8 60,1 42,6 140,6 

Miinimum 124 1333,2 672,7 2704,9 

Maksimum 156 1552,6 818,6 3318,1 
*efektiivsete temperatuuride summa üle +50C 

**aktiivsete temperatuuride summa üle +100C 

***aktiivsete temperatuuride summa Kanada (Ontario) arvutusskeemi järgi 

****antud farmi silost analüüsiti külvi ja koristusaja andmete puudumise tõttu vaid silo heksli pikkuse ja hoidla 
tiheduse mõju silo keemilisele koostisele ja toiteväärtusele 
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 Uuritud maisisilo partiide heksli pikkus 

Maisisilo heksli pikkused olid uuritavates ettevõtetes väga erinevad. Keskmine heksli pikkus 

kõikus enam kui kaks korda (tabel 2). Pikim oli keskmine heksli pikkus Kure Mõis OÜ-s 

(15,7 mm) ja lühim Tammsaare OÜ-s ja TAC Ettevõtted OÜ-s (6,9 mm). Küll aga näib, et 

keskmine maisisilo heksli pikkus ei iseloomusta maisi peenestuse astet piisavalt hästi. 

Nimelt jäävad ülemisele sõelale kõik maisisilo osakesed, millised on suuremad kui 19 mm. 

Milline on aga nende osakeste tegelik keskmine suurus, seda antud meetodiga kindlaks teha 

ei saa. Küll võib aga märkida, et erinevates ettevõtetes oli ülemisele sõelale jäänud osakeste 

suurus väga erinev, mõnel juhul isegi 100 mm ja enam. Kui Kure Mõisa OÜ, Ranna Farm 

OÜ ja Vaimastvere Agro OÜ siloproovide söelumisel oli väga suur sõelumisjääk ülemisel 

sõelal (71,2...75,0%), siis Tammsaare OÜ ja TAC Ettevõtted AS siloproovides oli vastupidi, 

maisisilo oli niivõrd peeneks hekseldatud, et ülemisele sõelale ei jäänud silo osakesi 

praktiliselt üldse, vaid 0,9...2,7%. 

Silo heksli pikkusel pole üksnes tehnoloogiline tähtsus (sellest sõltub silo tihedus, fermen-

tatsiooni kvaliteet, silo stabiilsus hoidla avamisel), vaid sellel on suur tähtsus ka lehmade 

kuivaine söömusele, piima toodangule, piima koostisele, söömiskäitumisele (sh sööda 

sorteerimisele söödalaval), mäletsemise aktiivsusele, looma tervisele (Woodford, Murphy 

1988; Allen 2000; Kononoff 2003;. Yang, W.Z., Beauchemin 2005).  
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Tabel 2. Uuritud maisisilo partiide heksli pikkus 

Majand 
Kaalutis,% 

ülemisel 
sõelal 

Kaalutis,% 
keskmisel 

sõelal 

Kaalutis,% 
alumisel 

sõelal 

Kaalutis, % 
pannil 

Keskmine 
heksli pikkus, 

mm 

Metstaguse Agro OÜ 31,7 53,7 9,5 5,1 10,4 

Ranna Farm OÜ 73,8 15,5 8,0 2,7 15,4 

Laekvere PM OÜ 43,3 44,4 8,6 3,7 11,9 

Kure Mõis OÜ 75,0 16,3 6,2 2,5 15,7 

Muuga PM OÜ 22,0 65,3 8,6 4,0 9,5 

Voore Farm OÜ 43,6 42,7 9,6 4,0 11,8 

Saimre Agro Grupp OÜ 53,6 35,7 8,8 1,9 13,1 

Rebruk Farm OÜ 54,3 35,1 7,0 3,5 13,2 

Rannu Mõis OÜ 66,0 21,8 8,0 4,2 14,4 

Kärneri-Jõe OÜ 35,9 53,5 7,2 3,4 11,1 

Tammsaare OÜ 2,7 78,6 13,5 5,1 6,9 

Vaimastvere Agro OÜ 71,2 23,6 4,1 1,0 15,5 

Pajusi ABF AS 23,1 65,9 8,0 3,0 9,7 

TAC-ettevõtted AS 0,9 84,0 11,5 3,7 6,9 

Kehtna Mõisa OÜ 57,3 35,0 5,8 1,9 13,7 

Aravete Agro OÜ 56,2 34,6 6,5 2,6 13,5 

Sadala Agro OÜ 36,9 44,8 11,0 7,3 10,7 

Kaarli Farm OÜ 9,9 74,5 9,7 5,9 8,0 

Õitseng OÜ 17,8 67,3 8,9 6,0 9,0 

Härjanurme Mõis OÜ 46,8 37,2 10,6 5,3 12,0 

Trovador OÜ 69,2 20,5 6,7 3,6 14,9 

Tammikus OÜ 30,2 61,0 7,4 1,4 10,7 

Vaeküla Suurtalu OÜ 61,9 26,0 8,5 3,6 13,9 

Kohala SF OÜ 69,5 21,9 5,8 2,8 15,0 

Pae Farm OÜ 42,0 44,1 11,3 2,6 11,6 

Keskmine 43,8 44,1 8,4 3,6 12,0 

Standardhälve 22,4 20,3 2,1 1,5 3,0 

Miinimum 0,9 15,5 4,1 1,0 6,9 

Maksiumum 75,0 84,0 13,5 7,3 15,7 

 

 

 Uuritud maisisilo partiide kuivaine tihedus 

Silo tallamise efektiivsust iseloomustab silo tihedus (kuivaine erikaal) hoidlas. Antud 

uurimuses oli maisisilo kuivaine tihedus erinevates silopartiides väga varieeruv (tabel 3), 

ulatudes 158,6 kuni 289 kg/m3. Väga hästi oli silo tallatud Ranna Farm OÜ-s, Härjanurme 

Mõis OÜ-s, Kaarli Farm OÜ-s ning Kure Mõis OÜ-s, kus maisisilo kuivaine tihedus oli 

suurem kui 250 kg/m3. Halvasti ja väga halvasti oli silovirna tihendatud aga Pajusi ABF  
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AS-s, Kehtna Mõisa OÜ-s, Rebruk Farm OÜ-s ja Aravete Agro OÜ-s, kus silovirna kuiv-

aine tihedus jäi alla 180 kg/m3.  

Kui optimaalseks silovirna kuivaine tiheduseks tuleb pidada, olenevalt silo kuivaine-

sisaldusest 230...250 kg/m3 (Cranfield University, 2018), siis antud uurimuses oli see näitaja 

soovitatavast suurem vaid seitsmel partiil 25-st. Selleks, et silo fermentatsioonil tagada selle 

kõrge kvaliteet, viia miinimumini kuivaine ja energia kaod fermentatsioonil, on tarvis piirata 

hoidlas taimede aeroobset hingamist ja proteolüütilist aktiivsust ning klostriidide ja 

aeroobsete mikroorganismide tegevust (Olt jt, 2009; Olt jt, 2013). Seda saavutame vaid 

silomaterjali efektiivse tallamise ja hoidla kiire sulgemise abil. 

 
Tabel 3. Uuritud maisisilo partiide kuivaine tihedus 

Majand Proov 1 (kg/m3) Proov 2 (kg/m3) Keskmine (kg/m3) 

Metstaguse Agro OÜ 197,9 200,3 199,1 

Ranna Farm OÜ 278,4 279,4 279,0 

Laekvere PM OÜ 192,1 179,1 185,7 

Kure Mõis OÜ 258,7 251,3 255,1 

Muuga PM OÜ 224,8 198,7 211,6 

Voore Farm OÜ 195,0 186,4 190,8 

Saimre Agro Grupp OÜ 187,7 194,5 191,1 

Rebruk Farm OÜ 174,6 175,5 175,1 

Rannu Mõis OÜ 219,0 235,2 227,0 

Kärneri-Jõe OÜ 202,3 198,7 200,5 

Tammsaare OÜ 233,6 216,8 225,2 

Vaimastvere Agro OÜ 246,8 235,6 241,2 

Pajusi ABF AS 158,3 161,3 159,8 

TAC-ettevõtted AS 196,5 194,2 195,6 

Kehtna Mõisa OÜ 157,4 159,8 158,6 

Aravete Agro OÜ 187,1 171,9 179,5 

Sadala Agro OÜ 238,6 255,7 247,2 

Kaarli Farm OÜ 256,2 247,4 251,9 

Õitseng OÜ 195,4 247,7 221,5 

Härjanurme Mõis OÜ 299,4 277,9 289,0 

Trovador OÜ 161,6 185,0 173,1 

Tammikus OÜ 210,1 182,4 196,5 

Vaeküla Suurtalu OÜ 228,4 209,8 219,0 

Kohala SF OÜ 205,7 180,2 192,8 

Pae Farm OÜ 193,6 202,8 198,2 

keskmine 212,0 209,1 210,6 

standart hälve 36,5 35,1 34,7 

Miinimum 157,4 159,8 158,6 

Maksimum 299,4 279,4 289,0 
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 Uuritud maisisilo partiide keemiline koostis, toiteväärtus ja 

fermentatsiooninäitajad 

Maisisilo keemilist koostist ja toiteväärtust mõjutavaid tegureid on palju. Seda mõjutavad 

eelkõige vegetatsiooniperioodil valitsenud ilmastikutingimused, maisi koristusaegne vege-

tatsioonistaadium, kuivainesisaldus ning maisi sort (Calsamiglia jt, 2007; Faust jt, 2007). 

Maisisilo põhiliseks eeliseks rohusilo ees tuleb pidada selle suurt saagikust, suurt kuivaine 

energiasisaldust ja mõõdukat tärklisesisaldust, mis võimaldab asendada märkimisväärse osa 

teravilja tärklisest lehmade söödaratsioonis (Kärt jt, 2015). Maisisilos oleva tärklise seedu-

vuse ja seede koha seedekanalis määrab ära koristusaegne vegetatsioonistaadium. Koos 

maisitera bioloogilise arenguga tõlvikus suureneb ka selle tärklisesisaldus. Kui varases 

arengufaasis pole maisitera klaasja endospermi osatähtsus kogu endospermist kuigi suur, siis 

arengufaasi edenedes see pidevalt suureneb (ulatades olenevalt sordist üle 60%). Mida enam 

on klaasjat endospermi maisiteras, seda väiksem on selle seeduvus vatsas, kuid seda suurem 

peensooles (Lopes jt, 2009). Philippeau, Michalet-Doreau (1997) andmetel lõhustub vatsas 

üle 80% maisi tärklisest siis kui selle kuivainesisaldus on 25%, 50% lõhustub siis kui selle 

kuivainesisaldus on 36%, ja 48% siis kui selle kuivainesisaldus on 40%. See, et sordil on 

suur mõju maisisilo keemilisele koostisele ja toiteväärtusele tõestavad ka Barriere ja 

Argillier (1998) uuringud, kus tehti kokkuvõte aastatel 1958 kuni 1994 registreeritud 

maissortide keemilise koostise ja toiteväärtuse in vivo uuringute kohta Prantsusmaal. 

Uuritud maisisortidest valmistatud silo orgaanilise aine seeduvus kõikus piirides 

65,1…73,5%, toorkiu seeduvus 45,4…60,0% ja energiasisaldus 0,79…0,95 UFL 

(Prantsusmaal kasutatav energia arvestuse ühik).  

Maisisilo tärklisesisaldus korreleerub mõõdukalt hästi kuivainesisaldusega (R² = 0,4674, 

Kärt jt, 2015), kuigi selle sisaldust praktikas tuleks siiski regulaarselt määrata. Ka meie 

uurimuses kõikus maisisilo kuivaine sisaldus väga suurtes piirides (tabel 4), olles mini-

maalselt 25,2% ja maksimaalselt 34,1%. Suurima kuivainesisaldusega (üle 33%) maisisilo 

oli valmistatud Härjanurme Mõis OÜ-s, Ranna Farm OÜ-s ja Sadala Agro OÜ-s, Väiksei-

ma kuivainesisaldusega (alla 26%) aga Trovador OÜ-s ja Aravete Agro OÜ-s. 

Mida suurem on maisisilo kuivainesisaldus, seda suurem on ka selle energiasisaldus, kuid 

energiasisaldusele avaldab suurt mõju ka toorkiu sisaldus. Nii näeme, et farmides, kus 

maisisilos oli suur toorkiusisaldus oli energiasisaldus väike, nt Rebruk Farm OÜ-s. Toor-

proteiinisisaldus on maisisilodes väike, jäädes üldiselt 7…8% piiresse. Seda mõjutab enam 
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toorkiusisaldus. Mida väiksem on selle sisaldus maisisilos, seda suurem on toorproteiini-

sisaldus. Tänu suurele energiasisaldusele on maisisilo metaboliseeruva proteiini allikana 

väärtuslik sööt veistele juhul kui ratsioonide koostamisel balansseeritakse vatsas mikro-

organismide poolt lõhustuva proteiini ja hüdrolüüsitava energia kogused. Antud uuringus 

kõikus metaboliseeruva proteiini sisaldus erinevates maisisilo partiides 74,0...80,0 g/kg 

kuivaines piires. 

 
Tabel 4. Uuritud maisisilo partiide keemiline koostis ja toiteväärtus 

Majand Silo KA, % 
Toor-

proteiin, % 
Toorkiud, 

% 
ME, MJ/kg MP, g/kg N-ta e-a, % 

Metstaguse Agro OÜ 26,6 8,0 21,1 10,3 77,5 63,5 

Ranna Farm OÜ 33,4 8,5 19,6 10,8 78,5 65,0 

Laekvere PM OÜ 28,4 8,0 20,3 10,4 78,5 65,5 

Kure Mõis OÜ 30,9 7,0 22,6 10,8 76,5 63,9 

Muuga PM OÜ 29,4 7,4 21,6 10,4 78,0 65,0 

Voore Farm OÜ 27,8 7,4 21,6 10,4 78,0 64,8 

Saimre Agro Grupp OÜ 29,9 7,4 22,6 10,6 77,0 63,8 

Rebruk Farm OÜ 26,2 7,4 26,4 10,3 74,0 60,0 

Rannu Mõis OÜ 31,9 6,7 19,1 10,7 77,0 67,3 

Kärneri-Jõe OÜ 27,6 7,8 23,3 10,3 76,0 62,3 

Tammsaare OÜ 30,5 7,7 24,0 10,3 76,0 61,2 

Vaimastvere Agro OÜ 31,4 7,3 19,6 10,8 80,0 66,4 

Pajusi ABF AS 26,7 7,6 24,0 10,3 76,0 61,7 

TAC-ettevõtted AS 26,8 7,9 22,0 10,3 78,0 63,3 

Kehtna Mõisa OÜ 28,5 7,2 21,0 10,4 78,0 65,2 

Aravete Agro OÜ 25,8 7,3 20,4 10,3 77,5 65,4 

Sadala Agro OÜ 33,4 7,7 17,5 10,7 78,5 67,6 

Kaarli Farm OÜ 31,8 8,2 21,0 10,5 78,0 63,5 

Õitseng OÜ 28,3 8,1 22,4 10,4 78,0 62,7 

Härjanurme Mõis OÜ 34,1 7,1 19,3 10,8 78,0 67,5 

Trovador OÜ 25,2 7,4 23,6 10,3 75,5 61,9 

Tammikus OÜ 27,5 7,6 24,0 10,6 75,5 61,4 

Vaeküla Suurtalu OÜ 28,3 7,8 20,0 10,2 77,5 64,7 

Kohala SF OÜ 27,5 7,0 23,3 10,3 76,0 63,2 

Pae Farmer OÜ 30,0 7,3 20,0 10,8 80,0 65,9 

Keskmine 29,1 7,6 21,6 10,5 77,3 64,1 

Standardhälve 2,5 0,4 2,0 0,2 1,4 2,0 

Miinimum 25,2 6,7 17,5 10,2 74,0 60,0 

Maksimum 34,1 8,5 26,4 10,8 80,0 67,6 
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Silo fermentatsiooninäitajaid tuleb söötmise seisukohalt pidada veelgi olulisemaks kui silo 

keemilist koostist ja toiteväärtust. Ebaõigete tehnoloogiliste võtete rakendamisel võib silo 

kvaliteet muutuda niivõrd halvaks, et see muutub söötmiseks kõlbmatuks. Hästi tihendatud 

maisisilo pH on 3,5...4,3, sisaldab 40...60 g piimhapet, kuni 20 g äädikhapet, 0...10 g pro-

pioonhapet, alla 1 g võihapet ja kuni 10 g etanooli (Olt, 2013; Roth, Heinrichs, 2017).  

Fermentatsiooninäitajatest üks esmaseid näitajaid, mida tuleb jälgida on silo happesus (pH). 

Selle järgi saame otsustada kui hästi on silo fermenteerunud. Maisisilo pH sõltub nii 

sileeritava massi kuivaine sisaldusest, selle tihendamisest hoidlas, suhkrute olemasolust kui 

puhverdusvõimest. Meie uurimuses kõikus maisisilo pH 3,5...4,0 piires (tabel 5), madalaim 

(3,5) oli see Voore Farm OÜ silos ja kõrgeim (4,0) Muuga PM OÜ, TAC-ettevõtted AS ja 

Kehtna Mõisa OÜ silos. Tabelist 5 näeme, et silodes, kus pH on madal on palju piimhapet. 

Samuti on sellises silos enamasti ka hapete summa suur (nt Voore Farm OÜ). Kuna piimhape 

on kõige tugevam hape silos, mõjutab just see kõige enam silo pH-d. Halvasti fermen-

teerunud silodes, kus pH on kõrge, on reeglina vähem piimhapet ja enam äädikhapet (nt 

Kehtna Mõisa OÜ ja Muuga PM OÜ).  

Etanooli sisaldus silos tähendab pärmseente olemasolu, sest anaeroobsed pärmseened 

toodavad suhkrust etanooli. Aeroobsed pärmseened on üks peamisi silo aeroobse käärimise 

põhjustajaid. Nad tarbivad küll suhkruid, kuid esmalt kasutavad energiaallikana siiski 

piimhapet. Selle tulemuseks on silo pH tõus ja soodsamate tingimuste loomine teistele 

mikroobidele. Samuti põhjustavad pärmseened silos suure kuivaine kao. Heas rohusilos on 

etanooli alla 10 g/kg kuivaines. Maisisilodes mõnevõrra enam, see võib tõusta kuni 20 g/kg 

(Olt, 2013). 
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Tabel 5. Uuritud maisisilo partiide fermentatsiooninäitajad 

Majand 
Etanool,  

g/kg 
Äädikhape, 

g/kg 
Piimhape, 

g/kg 
Kokku 
happeid 

pH 

Metstaguse Agro OÜ 8 34 85 118 3,7 

Ranna Farm OÜ 14 18 87 104 3,7 

Laekvere PM OÜ 7 32 88 120 3,8 

Kure Mõis OÜ 29 25 60 85 3,8 

Muuga PM OÜ 16 42 41 87 4,0 

Voore Farm OÜ 9 21 152 173 3,5 

Saimre Agro Grupp OÜ 21 35 58 93 3,9 

Rebruk Farm OÜ 7 39 79 118 3,7 

Rannu Mõis OÜ 14 16 77 93 3,7 

Kärneri-Jõe OÜ 13 55 40 99 3,9 

Tammsaare OÜ 15 16 54 70 3,8 

Vaimastvere Agro OÜ 37 18 98 116 3,7 

Pajusi ABF AS 28 49 58 107 3,8 

TAC-ettevõtted AS 25 60 41 102 4,0 

Kehtna Mõisa OÜ 10 46 28 74 4,0 

Aravete Agro OÜ 15 24 79 102 3,7 

Sadala Agro OÜ 4 22 67 88 3,9 

Kaarli Farm OÜ 6 44 75 123 3,8 

Õitseng OÜ 4 25 69 94 3,7 

Härjanurme Mõis OÜ 8 15 82 97 3,8 

Trovador OÜ 19 29 80 109 3,8 

Tammikus OÜ 11 36 66 106 3,8 

Vaeküla Suurtalu OÜ 16 29 91 122 3,7 

Kohala SF OÜ 2 15 82 97 3,8 

Pae Farmer OÜ 2 27 56 83 3,8 

Keskmine 13 31 72 103 3,8 

Standardhälve 9 13 25 21 0,1 

Miinimum 2 15 28 70 3,5 

Maksimum 37 60 152 173 4,0 
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4 TULEMUSTE ARUTELU 

 

 Vegetatsiooniperioodi pikkuse ning efektiivsete ja aktiivsete 

temperatuuride mõju maisisilo kvaliteedile 

 

4.1.1 Vegetatsiooniperioodi efektiivsete ja aktiivsete temperatuurid vabariigi eri 

piirkondades 

Mais on soojalembene taim. Soojusest sõltub taime areng kasvuperioodil, millest lähtuvalt 

tuleb valida kasvatamiseks sobivad maisi sordid. Selleks, et hinnata meie kliima sobivust 

maisi kasvatamiseks ja leida optimaalse kasvuperioodi pikkusega maisisordid, koguti Eesti 

eri piirkondade ilmavaatluspunktides kümne viimase aasta vegetatsiooniperioodil valitse-

nud õhutemperatuuride minimaalsed, maksimaalsed ja ööpäeva keskmised andmed. Saadud 

andmete alusel arvutati välja 2007…2016. aasta vegetatsiooniperioodil valitsenud efektiiv-

sete temperatuuride summa (> +5 0C, tabel 6), aktiivsete temperatuuride summa (> +10 0C, 

tabel 7) ja aktiivsete temperatuuride summa Kanada (Ontario) arvutusskeemi kohaselt 

(tabel 8). 

Efektiivseid temperatuure (> +5 0C) koguneb Eesti erinevates ilmavaatluspunktides kümne 

aasta keskmisena 1452...1549 0C. Aastate lõikes olid aga temperatuuri erinevused väga 

suured. Parematel aastatel (2011. ja 2013. aastal) kogunes efektiivseid temperatuure isegi 

üle 1700 0C, halvematel (2008. ja 2015. aasta) vaid pisut üle 1300 0C, Väike-Maarjas aga 

2008. aastal vaid 1278 0C. Väike-Maarja ja Kuusiku piirkonnas koguneb efektiivseid tempe-

ratuure vegetatsiooniperioodil oluliselt vähem kui Tõravere piirkonnas. 

Kui analüüsida palju koguneb erinevatel aastatel vegetatsiooniperioodil aktiivseid tempe-

ratuure (tabel 7), siis näeme sama tendentsi kui efektiivsete temperatuuride puhul. Kõige 

ebasoodsam aasta oli kõikide ilmavaatluspunktide andmeil 2008. aasta. Kõige soodsam oli 

Tõravere, Türi ja Väike-Maarja piirkonnas 2013. aasta, Jõgeva ja Kuusiku piirkonna jaoks 

2010. aasta ja Lääne-Nigula piirkonna jaoks 2011. aasta. Parimate ja halvimate aastate vahel 

oli aktiivsete temperatuuride erinevus 300...350 0C, st ebasoodsatel aastatel koguneb aktiiv-

seid temperatuure vegetatsiooniperioodil kuni 40% vähem kui soodsatel aastatel.  
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Tabel 6. Efektiivsete temperatuuride (>+5oC) summa vaatlusalustes ilmavaatluspunktides 

Aasta Jõgeva Kuusiku L-Nigula Tõravere Türi V-Maarja 

2007 1540 1522 1548 1608 1571 1476 

2008 1328 1338 1401 1434 1377 1278 

2009 1363 1346 1423 1469 1404 1333 

2010 1637 1594 1585 1712 1622 1564 

2011 1708 1665 1700 1745 1681 1626 

2012 1443 1397 1425 1513 1421 1364 

2013 1690 1656 1671 1766 1713 1640 

2014 1512 1508 1596 1602 1559 1456 

2015 1360 1343 1374 1457 1347 1297 

2016 1540 1508 1544 1632 1548 1490 

Keskmine 1512 1488 1527 1594 1524 1452 

Maksimum 1708 1665 1700 1766 1713 1640 

Miinimum 1328 1338 1374 1434 1347 1278 

 

Eesti erinevate regioonide vahel esinevad suured erinevused. Ettearvatult on maisi kasvuks 

soodsam piirkond Lõuna-Eesti ning ebasobivamad Väike-Maarja, Jõgeva ja Kuusiku. Seda 

tuleks arvestada sortide valikul. Näiteks 10 aasta keskmisena on kogunenud efektiivseid 

temperatuure Väike-Maarja piirkonnas ligikaudu 12% vähem kui Tõravere piirkonnas. 

 
Tabel 7. Aktiivsete temperatuuride (> +10oC) summa vaatlusalustes ilmavaatlus-punktides 

Aasta Jõgeva Kuusiku L-Nigula Tõravere Türi V-Maarja 

2007 775 750 793 846 794 720 

2008 542 548 587 628 575 515 

2009 617 597 655 707 649 591 

2010 906 869 846 865 896 848 

2011 903 859 885 936 877 830 

2012 642 605 624 701 629 580 

2013 895 864 866 959 917 855 

2014 755 747 827 826 794 718 

2015 597 575 597 680 578 542 

2016 769 736 757 850 773 721 

Keskmine 740 715 744 800 748 692 

Maksimum 906 869 885 959 917 855 

Minimum 542 548 587 628 575 515 

 

Ka Kanada (Ontario) arvutusskeemi kohaselt langeb eri aastate aktiivsete temperatuuride 

(tabel 8) summa enamasti kokku meil kasutatava aktiivsete temperatuuride (> +10 oC) 

summa näitajatega. Siiski esineb ka erinevusi, kui meie arvutusskeemi kohaselt oli kõikides 

ilmavaatluspunktides kõige ebasoodsam aasta 2008, siis Kanada (Ontario) arvu-tusskeemi 
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kohaselt oli kõige ebasoodsam aasta Kuusiku ja Lääne-Nigula piirkonnas 2009ja Türi 

piirkonnas 2015. 

 
Tabel 8. Aktiivsete temperatuuride summa vaatlusalustes ilmavaatluspunktides Kanada 

(Ontario) arvutusskeemi järgi 

Aasta Jõgeva Kuusiku L-Nigula Tõravere Türi V-Maarja 

2007 3112 3064 3228 3332 3220 3056 

2008 2608 2598 2726 2905 2763 2470 

2009 2634 2577 2714 2937 2774 2539 

2010 3361 3279 3271 3594 3391 3142 

2011 3610 3496 3722 3728 3594 3378 

2012 2826 2699 2760 3004 2806 2604 

2013 3568 3546 3569 3759 3714 3455 

2014 3075 3088 3303 3304 3236 2868 

2015 2863 2709 2750 2952 2715 2499 

2016 3118 3019 3034 3220 3080 2936 

Keskmine 2978 3008 3105 3273 3129 2895 

Maksimum 3610 3546 3722 3759 3714 3455 

Miinimum 2608 2577 2714 2905 2715 2470 

 

 

Kui võrrelda erinevalt leitud efektiivsete ja aktiivsete temperatuuride summasid omavahel 

(tabel 9) siis näeme, et meil levinud +5oC ja +10oC temperatuuride summad korreleeruvad 

omavahel väga hästi (R2 = 0,980), kuid nad korreleeruvad palju nõrgemini Kanada (Ontario) 

arvutusskeemi kohaselt leitud aktiivsete temperatuuride summaga (vastavalt 0,917 ja 0,897). 

See kui hästi korreleerub erinevalt leitud efektiivsete/aktiivsete temperatuuride summa maisi 

toiteväärtusega ja kui hästi see iseloomustab optimaalset maisi koristamise aega, vajaks 

mahukamat uurimist, mida antuduurimistöö eesmärgiks ei seatud. 

 

Tabel 9. Korrelatsioonid erineva arvutuskeemi järgi leitud efektiivsete ja aktiivsete 
temperatuuride summa vahel  

 >+5 oC >+10 oC OCHU 

+5 oC 1   

+10 oC 0,980 1  

OCHU 0,917 0,897 1 
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4.1.2 Efektiivsete temperatuuride summa mõju maisisilo keemilisel koostisele ja 

toiteväärtusele 

Maisisilo keemilist koostist ja toiteväärtust mõjutavaid tegureid on palju. Seda mõjutavad 

maisi sort ja genotüüp (raku kestaainete, tärklise ja endospermi koostis ning omadused), 

agronoomilised tegurid (mullastik, väetamine jne), kasvutingimused (temperatuur, valgus-

režiim), koristusaegne vegetatsioonistaadium, koristamise tehnoloogia (heksli pikkus, 

tõlviku töötlus jne) ning sileerimise tingimused (Khan jt, 2014). Väga oluliseks peetakse ka 

maisivarrel arenevate tõlvikute arvu ja küpsusastet, mida mõjutavad peale sordi oluliselt 

agrotehnika ja väetamisrežiim (Lithourgidis jt, 2007). 

Loetletutest kõige enam mõjutab autorite (Lithourgidis jt, 2007; Khan jt, 2014) uurimuste 

põhjal maisisilo toiteväärtust koristusaegne vegetatsioonistaadium mille Eesti kliimas mää-

rab enamasti ära maisi sort ja vegetatsiooniperioodil valitsenud kasvutingimused, kuid 

eelkõige temperatuur. Meie uurimustes aktiivsete temperatuuride summal puudus siiski 

mõju maisisilo kuivainesisaldusele (joonis 6), küll oli aga aktiivsete temperatuuride sum-

mal mõnevõrra suurem mõju maisisilo energiasisaldusele (joonis 7), kuigi ka see jäi oodatust 

väiksemaks (R2  = 0,175). 

Eestis on varem uuritud maisisiloks koristatava haljasmassi keemilist koostist mõjutavaid 

tegureid (Kärt jt, 2015). Selles uurimuses leiti sileeritava haljasmassi kuivainesisalduse ja 

aktiivsete temperatuuride summa vahel küllalt tihe korrelatsioon (R2 = 0,4427). Varem 

korraldatud katses kasvatati erinevad maisisordid kõik ühel katsepõllul, sarnasel agro-

tehnilisel foonil ning keemiline koostis ja toiteväärtus hinnati sileeritaval haljasmassil 

vahetult enne sileerimist. Uuringust selgus, et kasvutingimustel, maisisordil, koristamise 

tehnoloogial ja fermentatsiooni tingimustel on siiski maisisilo kuivaine- ja energia-

sisaldusele suur mõju ja vegetatsiooniperioodil kogunenud aktiivsete temperatuuride 

summat ei saa võtta ainsaks näitajaks ennustamaks sileerunud maisisilo keemilist koostist ja 

toiteväärtust. 

Maisisilo kuivainesisaldus on tihedalt seotud vegetatsioonistaadiumiga ning see määrab ära 

kuivaine söömuse ja piimatoodangu. Khan jt (2015) leidsid, et maisisilo kuivaine söömus 

suureneb koos maisisilo kuivainesisalduse suurenemisega kuni 300…350 g/kg, seejärel 

hakkab aga kuivaine söömus järsult langema.  
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Joonis 6. Aktiivsete temperatuuride summa  
ja kuivaine vaheline seos 

Joonis 7. Aktiivsete temperatuuride summa 
ja metaboliseeruva energia vaheline seos 

 

Maisi vegetatsioonistaadiumi arenedes suureneb selle kuivaine- ja tärklisesislduse ning 

väheneb toorkiu- ja proteiinisisaldus (Khan jt, 2014; Kärt jt, 2015). Nii leiti Eesti Maaüli-

koolis varem läbi viidud uuringus koristatava maisi haljasmassi kuivaine- ja proteiini-

sisalduse ning kuivaine- ja happekiu (ADF) sisalduste vahel tugev negatiivne seos (vastavalt 

R2 = 0,6565 ja R2 = –0,4141). Kuna antud uuringus maisi kasvuaegsete aktiivsete tempera-

tuuride summa ei seostunud maisi vegetatsioonistaadiumiga (kuivaine-sisaldusega), ei 

korreleerunud see ka toorproteiini- ja toorkiusisaldusega (joonis 8 ja 9). Maisisilo toor-

proteiini- ja toorkiusisaldust seoses lämmastikväetise, eelkõige veiseläga kasutamisega on 

uurinud mitmed autorid (Lithourgidis jt, 2007; Rahman jt, 2008). Autorid leiavad, et 

lämmastikväetise kogus mõjutab küll oluliselt maisitaimede fotosünteesi ja massi, kuid mitte 

oluliselt kuivaine saaki. Suured läga kogused vähendavad kiu- ja tärklisesisaldust ning 

suurendavad proteiinisisaldust maisi haljasmassi kuivaines. Optimaalse lämmastikväetise ja 

läga koguste osas lähevad autorite andmed siiski lahku. Rahman jt (2008) soovitavad 

veiseläga kasutada maisi kasvupinna hektarile vaid 12 tonni ja anda ülejäänud anorgaanilise 

väetisena, Pein jt (1997) aga anda põhilise väetise lägana, kuni 70 tonni hektarile. Sellest 

suuremad läga kogused pikendavad maisitera küpsemist, vähendavad kuivaine- ja tärklise-

sisaldust. Kindlasti mõjutas meie uuringutes katsetulemusi ka erinev agrotehniliste võtete 

kompleks, sealhulgas maisi väetamise režiim ja läga kasutamise praktika erinevates 

ettevõtetes. 
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Joonis 8. Aktiivsete temperatuuride summa 
ja toorkiu vaheline seos 

Joonis 9. Aktiivsete temperatuuride summa  
ja toorproteiini vaheline seos 

 

 

 Maisisilo kuivaine mõju fermentatsiooninäitajatele 

Silomaterjali kuivainesisaldusel on suur mõju fermentatsioonile ja sellest sõltuvad enamas-

ti kõik fermentatsiooninäitajad. Näitajatest üheks olulisemaks tuleb pidada vesinikioonide 

kontsentratsiooni (pH). See mõõdab silo happesust, kuid seda mõjutab ka silomaterjali 

puhverdamisvõime. Kaks silo võivad olla ühe ja sama happesusega, kuid erineva hapete 

kontsentratsiooniga (hapete kogusummaga). Liblikõieliste silo pH on reeglina kõrgem just 

suure puhverdusvõime tõttu. Maisisilodel on pH madalam ja üle 4,2 on väga harva, vaid 

väga suure (> 4,2) maisisilo kuivainesisalduse korral (Kung, 2010). 

Meie uuringus ilmnes väga nõrk seos silo kuivainesisalduse ja happesuse vahel (joonis 10). 

Mõnevõrra parem oli see maisisilo kuivaine ja hapete kogusumma vahel (joonis 11). 

Variatsioon erinevate silopartiide pH vahel oli suur, kõikudes 3,5...4,0 piires. Kung (2010) 

toob silo kõrge pH põhjustena välja järgmised tegurid: 

 väga suur silo kuivainesisaldus, mistõttu pole silo piisavalt fermenteerunud; 

 koristusaegne madal välistemperatuur; 

 ebapiisav tihendamine; 

 silo väga kõrge tuhasisaldus; 

 suur proteiinisisaldus; 

 klostriididerikas silo; 

 riknenud ja hallitanud silo; 

 orgaanilise väetisega saastunud silo. 
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Joonis 10. Kuivaine ja pH vaheline seos  Joonis 11. Kuivaine ja hapete vaheline seos 

 

Suur oli uuritud silopartiide vahel ka piimhappesisalduse varieeruvus, ulatudes ühes 

majandis kuni 152 g/kg kuivaines ja jäädes ühes isegi alla 30 g/kg kuivaines. Eelkõige 

piimhappesisalduse suure hajuvuse tõttu jäi uuritud silopartiides selle seos kuivainega 

statistiliselt mitteoluliseks (joonis 12). Äädikhappesisaldus korreleerus kuivainesisaldusega 

paremini (joonis 13). Mida märjem oli silo, seda suurem oli äädihappesisaldus. Suure 

äädikhappesisalduse põhjused võtab Kung (2010) kokku järgmises: 

 väikese kuivainesisaldusega (< 25…30%) silo; 

 pikenenud fermentatsioon suure puhverdusvõime tõttu; 

 halb hoidla tihendamine; 

 ammoniaagiga töödeldud silo, mille tulemusena pikeneb fermentatsioon 

ammoniaagi aluselise reaaktsiooni tõttu. 

 

 

Joonis 12. Kuivaine ja piimhappe vaheline seos Joonis 13. Kuivaine ja äädikhappe vaheline 
seos 
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Maisisilodes on ammoniaaklämmastikku reeglina vähe selle väikese proteiinisisalduse tõttu. 

Kuigi maisisilo puhul on ammoniaaklämmastiku- ja kuivainesisalduse vahel seos väga nõrk, 

vähenes selle sisaldus siiski silo kuivainesisalduse suurenedes (joonis 14). Silo suurema 

kuivainesisalduse korral on fermentatsioon enam piiratud ja proteiini lõhustumine vähem 

ulatuslik. 

Kui vaatame uuritud silodes etanoolisisaldusi (joonis 15), siis esmalt märkame, et selle 

sisaldus oli erinevates partiides väga erinev, ulatudes ligi 20-kordseks (2 vs 37 g/kg 

kuivaines). Etanooli suur sisaldus on indikaatoriks eelkõige pärmseente intensiivsele tege-

vusele. Enamasti konverteeritakse küll silos olev etanool loomorganismis äädikhappeks, 

kuid see võib põhjustada muutuseid piima maitses. Etanool on ka üks kõige dominantsem 

lenduv orgaaniline aine silos (Kung, 2010). 

 

 

Joonis 14. Ammoniaak üldlämmastikust ja 
kuivaine vaheline seos 

Joonis 15. Kuivaine ja etanooli vaheline 
seos 

 

 

 Maisi heksli pikkuse mõju silo kvaliteedile 

Maisisilo heksli pikkusel on mõju nii lehmade söömusele, söömiskäitumisele kui silo 

fermentatsiooni kvaliteedile. Mida lühem on maisisilo heksel, seda suurem on kuivaine 

söömus ja väiksem sööda sorteerimise võimalus söödalaval. Pikem heksel suurendab 

lehmadel mäletsemise aktiivsust ning suurendab ka sööda sorteerimise võimalust sööda-

laval (Kononoff, 2003). Maisisilo heksli pikkus mõjutab ka nihkunud libediku esinemis-

sagedust lehmadel. Mida lühem on maisisilo heksel, seda suurem on nihkunud libediku 

esinemise oht karjas (Simões, 2013).  
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Huvitava katse maisisilo heksli pikkuse mõju kohta lüpsilehmade söömiskäitumisele, 

lehmade tervisele ja piimatoodangule tegid Kmicikewycz ja Heinrichs (2015). 4x4 ladina 

ruudu põhimõttel läbi viidud katses söötsid autorid lehmadele nelja erinevat maisisilorikast 

ratsiooni. Lehmade ratsioonis oli kas ainsaks koresöödaks väikese heksli pikkusega 

(ülemisel sõelal vaid 2,2% osakesi) maisisilo või suure heksli pikkusega (ülemisel sõelal 

31,7% osakesi) maisisilo või lisati nii lühikese kui pika heksli pikkusega ratsiooni 5,6% 

heina (kuivaine baasil). Katsevariandist sõltuvalt oli lehmade piimatoodang oluliselt erinev. 

Kõige enam lüpsid lehmad, kes said lühikese hekslipikkusega maisisilo ja kelle ratsiooni oli 

lisatud heina. Lehmad, kes said suure hekslipikkusega maisisilo ja kelle ratsiooni oli samuti 

lisatud heina, lüpsid katseperioodi (21 päeva) jooksul naturaalpiima keskmisel 3,4 kg piima 

päevas vähem ja energia järgi korrigeeritud piima 2,8 kg vähem kui lehmad, kellede 

ratsioonis oli lühikese hekslipikkusega maisisilo ja hein. Küll oli aga viimaste piim mõne-

võrra rasvavaesem (vastavalt 3,23% ja 3,30%). Samas leidsid autorid, et maisisilo heksli 

pikkusel pole heina lisasöötmise korral olulist mõju subkliinilise atsidoosi riskile.  

Maisisilorikka ratsiooni söötmisel tuleb tähelepanu pöörata ka nihkunud libediku esinemis-

sagedusele karjas. Optimaalsel ajal koristatud maisisilos on raku kestaaineid vähem kui 

rohusilos. Peale selle hekseldatakse tervikkoristatud mais peenemaks kui rohusilo, mistõttu 

on maisisilos ka efektiivset kiudu vähem. Söötes maisisilo ainsa koresöödana, valitseb suur 

vatsaatsidoosi ja nihkunud libediku esinemise oht. Simões jt (2013) uurisid tootmiskarjades 

maisisilo heksli pikkuse ja nihkunud libediku esinemissageduse vahelisi seoseid. Vaatluse 

all oli 13 karja, kus oli kokku 1150 lüpsvat lehma. Nihkunud libediku esinemissageduseks 

lehmadel registreeriti maisisilorikaste ratsioonide korral 9,1%. Autorid leidsid tugeva 

negatiivse korrelatsiooni (r = –0,90) nihkunud libediku esinemissageduse ja efektiivse kiu 

sisalduse vahel ratsioonis. Kompenseerimaks maisisilo vähest efektiivse kiu sisaldust, 

soovitavad uurimuse autorid lisada ratsioonidele eelkõige põhku. Võttes aluseks eelpool 

toodud teadusliku uurimistöö tulemusi saame järeldada seda, et lehmade produktiivsust ja 

tervist arvesse võttes võiks olla maisisilo heksli pikkus oluliselt lühem kui meie uuritud 

ettevõtetes ning maisisilo efektiivse kiu vähesuse kompenseerimiseks tuleks ratsiooni lisada 

põhku. 

Antud uurimuses maisisilo heksli pikkuse mõju söömusele, söömiskäitumusele ja loomade 

tervisele ei uuritud, küll aga uuriti selle mõju silo tihedusele ja fermentatsiooni kvaliteedile. 
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4.3.1 Maisi heksli pikkuse mõju silo tihedusele hoidlas 

Silo tihendamisel hoidlas on otsustav tähtsus silo toiteväärtusele ja fermentatsiooni 

kvaliteedile. Hoolika tihendamisega saavutame hoidlas kiiresti anaeroobsed tingimused 

piimhappebakteri elutegevuseks, pärsime ebasoovitavate mikroorganismide arengut ning 

tagame kiire pH alanemise. Tallamise efektiivsusest ja silomassi tihedusest hoidlas sõltu-

vad kuivaine kaod fermentatsioonil. Mida suurem on maisisilo tihedus hoidlas, seda väik-

semad on kuivaine kaod fermentatsioonil. Ruppel (1992) andmetel ulatuvad maisisilo 

kuivaine kaod halva tihendamise korral 20%-ni (tabel 10). 

 

Tabel 10. Maisisilo kuivaine kaod fermentatsioonil sõltuvalt hoidla tihedusest  
(Ruppel 1992) 

Silovirna kuivaine tihedus (kg/m-3) Kuivaine kaod 180-ne 
fermentatsioonipäeva jooksul (%) 

160,2 20,2 

224,3 16,8 

240,3 15,9 

256,3 15,1 

288,4 13,4 

352,4 10,0 

 

 

Tegureid, mis mõjutavad maisisilo tihedust horisontaalhoidlas, on palju ja see korreleerub 

silomaterjali kuivainesisaldusega, tallamiseks kasutatava traktori raskusega, traktori rataste 

erisurvega, silohoidla täitmise kiirusega (tonni tunnis), koristamise kellaajaga, silomassi 

kõrgusega hoidlas, maisi vegetatsioonistaadiumiga, heksli pikkusega ja tallatava kihi paksu-

sega (Hutnik, Kobielak, 2012). Eeltoodust lähtuvalt on ka arusaadav, miks meie uurimuses 

puudus usutav korrelatsioon heksli pikkuse ja silovirna tiheduse vahel (joonis 16). Kuigi 

heksli pikkus mõjutab silovirna tihedust on nähtavasti teised tegurid (eelkõige tallamise 

efektiivsus) silovirna tihendamisel olulisemad.  
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Joonis 16. Silo heksli pikkuse ja tiheduse vaheline seos 

 

 

4.3.2 Maisi heksli pikkuse mõju maisisilo toiteväärtusele 

Heksli pikkus maisisilo keemilist koostist ei mõjuta, külla aga maisisilo toiteväärtust läbi 

fermentatsiooni, mida heksli pikkus omakorda mõjutab. Silo valmistamise tehnoloogias 

kasutatakse põhimõtet, et mida kuivem on silomaterjal, seda lühemaks lõigatakse korista-

misel heksel. Antud uurimus aga näitas, et Eestis seda praktikat veel ei kasutata. Heksli 

pikkuse ja kuivainesisalduse vahel seos puudus (joonis 17). Sellest seisukohast lähtudes 

peaks silo energiasisaldus olema lühema heksli puhul suurem kui pikema heksli puhul, sest 

suurema kuivainesisaldusega haljasmassis on reeglina enam tärklist ja energiat. See, miks 

meie uurimuses oli tendents vastupidine (joonis 18), saame seletada asjaoluga, et heksli 

pikkus ei mõjutanud silohoidla tihedust ning selle mõju fermentatsiooninäitajatele polnud 

ühesuunaline. 

 

Joonis 17. Silo heksli pikkuse ja kuivaine 
vaheline seos 

Joonis 18. Silo heksli pikkuse ja 
metaboliseeruva energia vaheline seos 
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Ka maisisilo toorproteiini ja metaboliseeruva proteiini sisaldusi (joonis 19 ja 20) on heksli 

pikkusega otseselt raske seostada, eriti siis kui haljasmassi koristamisel ei reguleerita heksli 

pikkust sõltuvalt vegetatsioonistaadiumist. Toorproteiini sisaldus maisisilos väheneb üld-

juhul maisi vegetatsioonistaadiumi edenedes ja on pöördvõrdeline toorkiu- ja energia-

sisaldusega. Metaboliseeruva proteiini sisaldus aga vastupidi suureneb koos vegetatsiooni-

staadiumi arenguga, kuid vatsa proteiinibilanss muutub seejuures veelgi negatiivsemaks 

(Kärt jt, 2015). Seda, miks antud uuringus vähenes koos maisi heksli pikkuse suurenemi-

sega proteiinisisaldus, saame seletada vaid erinevate maisisortide kasvatamise ja erinevate 

agrotehniliste võtete rakendamisega ettevõtetes. 

 

 

Joonis 19. Silo heksli pikkuse ja toorproteiini 
vaheline seos 

Joonis 20. Silo heksli pikkuse ja 
metaboliseeruva proteiini vaheline seos 
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võrdelised suurused ning sõltuvad eelkõige koristusaegsest vegetatsioonistaadiumist ja 

sordist (Kärt jt, 2015). Sama tendents ilmnes ka meie uuringutes (joonis 21 ja 22). Maisi-

silo toorkiusisalduse vähenemisega suurenes lämmastikuta ekstraktiivainete sisaldus, kuigi 

seos heksli pikkusega oli väga nõrk, arvatavasti eelpool kirjeldatud põhjustel. 
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Joonis 21. Silo heksli pikkuse ja toorkiu  
vaheline seos 

Joonis 22. Seos silo heksli pikkuse ja 
lämmastikuta ektraktiivainete vahel 

 

 

4.3.3  Maisi heksli pikkuse mõju maisisilo fermentatsiooninäitajatele 

Maisisilo heksli pikkus avaldab mõju silo fermentatsiooninäitajatele eelkõige maisisilo 

kuivainesisalduse, tallamise efektiivsuse ja silohoidla tiheduse kaudu. Kuna antud uurimuses 

heksli pikkus ei mõjutanud silovirna tihedust, olid ka heksli pikkuse ja fermentatsiooni-

näitajate vahelised seosed vastuolulised (tabel 11). See, et heksli pikkuse ja silo pH vaheline 

korrelatsioon on negatiivne on hästi seletatav fermentatsiooni aktiivsusega. Kirjandus-

andmetele tuginedes (Wilkinson, Davies, 2013) on pikka haljasmassi raske tihendada, 

seetõttu viibib hoidlas anaeroobse keskkonna saavutamine, aeglustub silomassi hapes-

tumine, mis omakorda soodustab ebasoovitavate mikroorganismide elutegevust hoidlas. 

Tuginedes eeltoodule oleks ootuspärane, et pikema heksli korral oleks maisisilos enam 

äädikhapet, vähem piimhapet ja enam etanooli. Antud katses korreleerusid piimhappe- ja 

äädikhappesisaldused maisisilo heksli pikkusega ebaloogiliselt, mis tõestab veelkord, et 

selliseid täpseid uuringuid on tarvis korraldada sarnastes agroklimaatilistes tingimustes. 

 

Tabel 11. Maisisilo heksli pikkuse ja fermentatsiooninäitajate vahelised korrelatsioonid 

  
Heksli 

pikkus, mm 
Etanool, 

g/kg 
Äädikhape, 

g/kg 
Piimhape, 

g/kg 
Kokku 
happeid 

pH 

Heksli pikkus, 
mm 

1      

Etanool, g/kg 0,191 1     

Äädikhape, 
g/kg 

–0,448 0,153 1    

Piimhape, g/kg 0,310 –0,097 -0,547 1   

Kokku happeid 0,068 –0,023 0,009 0,831 1  

pH –0,290 0,104 0,565 –0,880 –0,670 1 
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 Silohoidla tiheduse mõju maisisilo kvaliteedile 

McDonald jt (1991) peavad silo kvaliteedi kõige määravamaks teguriks silomassi tallamist 

ja hoidla tihedust selleks, et tagada anaeroobsed tingimused edukaks fermentatsiooni-

protsessiks. Silomaterjali efektiivse tihendamisega minimeerime liigse hapniku pääsu 

hoidlasse, vähendame taimerakkude aeroobset hingamist ja soojuse teket. Temperatuuri 

tõusuga hoidlas suureneb seeduvate toitainete kadu, samuti suureneb hallituste spooride ja 

mükotoksiinide kontsentratsioon silos.  

 

 

 Silohoidla tiheduse mõju maisisilo keemilisele koostisele ja 

toiteväärtusele 

Silohoidla tihedus sõltub silo kuivaine sisaldusest. Mida suurema kuivainesisaldusega oli 

meie uurimustes maisisilo (tabel 12), seda suurem oli silovirna tihedus. Samas mõjutas ka 

silomaterjali toorkiusisaldus silo tihedust. Mida enam oli kiudu tallatavas silomaterjalis, seda 

väiksem oli hoidlas selle tihedus. See, et silovirna tihedus korreleerub positiivselt nii meta-

boliseeruva energia, metaboliseeruva proteiini ja lämmastikuta ekstraktiivainete sisaldusega 

silos, saame selgitada sellega, et nimetatud näitajad korreleeruvad negatiivset silomaterjali 

toorkiu sisaldusega. 

 

Tabel 12. Silohoidla tiheduse, maisisilo keemilise koostise ja toiteväärtuse vahelised 
korrelatsioonid 

  
Tihedus, 
kg/m3 

Silo KA, 
% 

Toor-
proteiin, % 

Toorkiud, 
% 

ME, 
MJ/kg 

MP, g/kg 
N-ta e-a, 

% 

Tihedus, kg/m3 1       

Silo KA % 0,862 1      

Toorproteiin, % 0,155  –0,009 1     

Toorkiud, %  –0,514  –0,628  –0,029 1    

ME, MJ/kg 0,663 0,794  –0,215  –0,513 1   

MP, g/kg 0,366 0,485 0,173  –0,815 0,473 1  

N –ta e-a, % 0,453 0,628  –0,256  –0,941 0,580 0,763 1 
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4.5.1 Maisisilo tiheduse mõju silo fermentatsiooninäitajatele 

Sucu jt (2016) tegid põhjaliku uuringu maisihoidla tiheduse mõju kohta nii maisi- kui 

sorgosilo fermentatsiooninäitajatele. Autorid tõestasid, et esimese nädala jooksul kasutavad 

mikroorganismid silos olevatest kergesti fermenteeritavatest (omastatavatest) süsivesiku-

test ära 80%. Fermentatsiooni edenedes suureneb piimhappe ja väheneb äädikhappe kont-

sentratsioon. Nende katsetes hoidla tihedus ei mõjutanud piimhappe kontsentratsiooni, küll 

aga suurenes silovirna tiheduse vähenedes nii äädikhappe- kui ammoniaaklämmastiku 

sisaldus. Etanoolisisaldus vähenes koos fermentatsiooniperioodid pikenemisega ja oli 

väiksem suurema tihedusega silos.  

Sarnased tendentsid ilmnesid ka meie uuringus (tabel 13). Mida väiksem on maisisilo 

tihedus hoidlas, seda suurem on äädikhappe-ja väiksem piimhappesisaldus. Piimhappe-

sisaldusel silos on otsustav mõju nii silo pH-le kui hapete kogusummale. Kui Sucu jt (2016) 

katsetes oli silo tihedusel ka tugev mõju silo etanoolisisaldusele, siis see meie katses 

kinnitust ei leidnud. Etanooli sisaldus meie uuritud silodes kõikus väga suurtes piirides, 

2...37 g/kg kuivaines. 

 

Tabel 13. Silohoidla tiheduse ja maisisilo fermentatsiooninäitajate vahelised 
korrelatsioonid 

  
Tihedus, 
kg/m3 

Etanool, 
g/kg 

Äädikhape, 
g/kg 

Piimhape, 
g/kg 

Kokku 
happeid 

pH 

Tihedus, kg/m3 1      

Etanool, g/kg 0,007 1     

Äädikhape, g/kg  –0,478 0,153 1    

Piimhape, g/kg 0,154  –0,097  –0,547 1   

Kokku happeid  –0,116  –0,023 0,009 0,831 1  

pH  –0,114 0,104 0,565  –0,880  –0,670 1 

 

Ainsaks silo fermentatsioonikadude efektiivseks piiramise võimaluseks on silomaterjali 

tõhus tihendamine/tallamine. Mida väiksem on hoidla tihedus, seda suurem on silos 

äädikhappe- ja etanoolisisaldus ning seda väiksem piimhappesisaldus (Sucu, 2016). Meie 

uuringus korreleerus silo äädikhappesisaldus kuivainesisaldusega samasuunaliselt, kuigi 

korrelatsioon polnud tugev (R2 = 0,268, joonis 13). Põhjuseks on asjaolu, et äädikhappe-

sisaldust silos mõjutavad peale tiheduse veel teised tegurid – silo kuivainesisaldus, hoidla 
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aeglane täitmine ja katmine, pikenenud fermentatsioon ning hapniku olemasolu hoidlas 

(Kung, 2010). 

Orosz jt (2006) uurisid näiteks maisi-sorgo silo tiheduse mõju fermentatsioonile ja aeroob-

sele stabiilsusele. Nad leidsid, et silo suurem tihedus (200 ja 250 kg KA/m3) vähendas 

temperatuuri muutuseid silos ja parandas selle aeroobset stabiilsust võrreldes siloga, mille 

tihedus oli 150 kg KA/m3. Silokindlustuslisandi kasutamine andis positiivse mõju fermen-

tatsioonile ja aeroobsele stabiilsusele suurema tihedusega silode korral ning konstateeriti, et 

lisandi kasutamine ei kompenseerinud puuduseid silo tootmisel. 
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5 KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 

Maisisilo on Eestis suhteliselt uus sööt veiste söödaratsioonides, mistõttu maisisilo valmis-

tamise õiged tehnoloogilised võtted pole veel ettevõtetes piisavalt juurdunud. See, miks 

maisisilo valmistamisel kasutatakse ettevõtetes väga erinevaid praktikaid, võib tuleneda ka 

sellest, et mais sileerub reeglina hästi ja erinevalt rohusilost esineb riknenud ja söötmis-

kõlbmatut maisisilo väga harva. Siiski tuli uurimistöö käigus tõdeda, et silo kvaliteet on 

erinevates ettevõtetes väga kõikuv. Kuigi ükski silopartii polnud söötmiseks kõlbmatu, 

leidsime silopartiisid, kus oli väga kõrge äädikhappe- ja etanoolisisaldus, mis halvendavad 

nii silo söömust, põhjustavad avatud silohoidla isekuumenemist (teisest fermentatsiooni) kui 

põhjustavad piima maitsevigu. 

Magistritöö põhiliseks eesmärgiks oli selgitada kahe tehnoloogilise võtte – sileeritava 

materjali heksli pikkuse ja hoidla tihendamise mõju silo kvaliteedile. Kokkuvõtteks peab 

märkima, et väga tugevaid korrelatiivseid seoseid nende kahe olulise tehnoloogilise võtte ja 

silo fermentatsiooninäitajate vahel ei leitud. Läbi töötades hulga sellealast teaduskirjandust 

veendusime, et maisisilo kvaliteeti mõjutavaid tegureid on väga palju, mida kõiki ei saanud 

tulemuste interpreteerimisel arvesse võtta uurimistöö piiratud mahu tõttu. Lisaks nimetatud 

kahele tehnoloogilisele võttele püüti töös selgitada maisi kasvuaegsete efektiivsete/ 

aktiivsete temperatuuride summa mõju silo kvaliteedile, kuid ka see ei korreleerunud silo 

kvaliteedinäitajatega kuigi hästi. Viidi ka läbi küsitlus ettevõtetes, millist maisisorti ja kui 

pika vegetatsiooniperioodiga (FAO numbriga) sorti kasvatatakse, kuid analüüsis neid 

andmeid kasutada ei saanud. Ettevõtted kasvatavad reeglina mitut erineva vegetatsiooni-

perioodi pikkusega maisisorti, millised koristatakse üheaegselt ja sileeritakse ühes hoidlas. 

Ettevõtetes kasvatatavad erinevad sordid, erinevad kasutatavad agrotehnilised võtted, sh 

väetiste kasutamine, olid nähtavasti põhjusteks, miks uuritud seosed jäid nõrgaks. Eesti 

Maaülikoolis varem läbi viidud katses, kus võrreldi küll erinevaid maisisorte ning neid 

kasvatati ühel katsepõllul kasutades samu agrotehnilisi võtteid, oli efektiivsete tempera-

tuuride summa mõju koristatava haljasmassi keemilisele koostisele ja toiteväärtusele palju 

tugevam. 

Küll sai aga uurimistulemuste analüüsil kinnitust mis soodustab maisisilo sekundaarset 

fermentatsiooni. Selleks on silomassi ebapiisav tallamine hoidlas. Kui hoidla on ebapiisa-
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valt tihendatud ja silo puutub kokku hoidla avamisel hapnikuga oksüdeerivad aeroobsed 

bakterid ja seened fermentatsioonil tekkinud happeid ja põhjustavad silo kuumenemist ja 

riknemist (sh mükotoksiine ja hallitust). Kuigi silo aeroobset stabiilsust mõjutavaid tegureid 

on palju (keemilised ja mikrobioloogilised, füüsikalised ja tehnoloogilised, kindlustuslisandi 

tüüp, hoidla katmine), peavad Wilkinson ja Davies (2013) kõige olulisemaks just tallamist.  

Silo ebapiisav tihedus hoidlas on probleemiks paljudes uuritud ettevõtetes, kus kuivaine 

tiheduse erinevused olid kuni kahekordsed. Võib arvata, et üheks silo ebapiisava tiheduse 

põhjuseks on haljasmassi hoidlasse vedamisel tallamisjõudlusega mittearvestamine. Kaas-

aegsete silokombainide suur võimsus võimaldab hoidlat kiiresti täita, kuid mitte piisavalt 

tallata põhjustades silo kvaliteedi osas probleeme nii fermentatsioonil kui pärast hoidla 

avamist. 

Heksli pikkusel oli silo tihedusele hoidlas, vastupidi ootustele, tagasihoidlik mõju. See 

näitab, et raskema tallamise tehnika valimisega saab heksli pikkuse mõju silovirna tihedu-

sele minimeerida. 

Edasist uurimist vajavad teemad.  

Kuna Eestis on vähe tehtud katseid maisisilo söötmise kohta, vääriks täpsemat uurimist 

maisisilo keemilise koostise, toiteväärtuse ja fermentatsiooninäitajate mõju selgitamine 

piimalehmade söömusele ja produktiivsusele. 

Kindlasti vääriks täpsemat analüüsi ka maisisilo söötmise majanduslik tasuvus. Kuna 

maisisilo on väikese proteiinisisaldusega, tuleb ratsioonide tasakaalustamisel sageli kasuta-

da kalleid proteiinsöötasid. Vääriks analüüsi kui efektiivselt saame maisisilo sisaldavate 

ratsioonide tasakaalustamisel kasutada alternatiivseid proteiinsöötasid (uba, hernes jne).  
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