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Eesti turul müüakse erinevaid lisandeid, kuid vähe on informatsiooni, mis oleks kõige 

efektiivsem tootmistingimustes. Töö eesmärgiks oli uurida bioloogiliste 

silokindlustuslisandite mõju silo kvaliteedile reaalsetes tootmistingimustes. Tööks 

vajaminevad siloproovid koguti aastal 2018 ja kokku koguti 14. ettevõtte siloproovid ning 

nii esimese niite kui ka teise niite siloproovid. Siloproove analüüsiti Eesti Maaülikooli 

veterinaarmeditsiini- ja loomakasvatuse  instituudi söötmise osakonna sööda ja ainevahetuse 

uurimise laboris. Tootmisettevõtetele saadeti ka kaks küsimustikku, mis hõlmasid küsimusi 

silokindlustuslisandite ja silo valmistamise tehnoloogiliste aspektide kohta. Nii siloproovid 

kui küsimustikud seoti hiljem omavahel edasiseks analüüsiks. 

 

Aastal 2018 paistsid siloproovid silma suure kuivaine sisalduse poolest (37,8%). 

Uurimistulemused näitasid, et aastal 2018 ei olnud silokindlustuslisanditel mõju silo 

kvaliteedinäitajatele. Ka niitekõrgusel, küljekile kasutamisel ja koristustehnikal ei olnud 

usutavat mõju silo kvaliteedinäitajatele. Kuigi aastal 2018 ei mõjutanud lisandid silo 

kvaliteeti, siis edasine uurimine oleks vajalik, et teada saada silokindlustuslisandi mõju eri 

aastatel ning lisaks tuleks ka metoodikat täiendada, et saada usaldusväärsemaid tulemusi. 
 
Märksõnad: kvaliteet, silokindlustuslisand, tehnoloogia, rohusilo 
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There are numerous companies that sell silage additives in Estonia. Nevertheless there is 

lack of information about which silage additive works the best.The aim of this study is to 

identify how biological silage additives and technology affect silage quality in dairy farms. 

Experimental material in this study was collected in summer 2018 from fourteen different 

dairy farms all over Estonia. The samples were taken after the first and second cut of grass. 

Chemical composition and fermentation quality of silage were analysed in the Laboratory of 

Feed Analyses and Metabolism at the Estonian University of Life Sciences. Furthermore, all 

the dairy farms got two questionnaires about silage additives. Technical aspects of this study, 

the questionnaires and samples of grass where linked for the analyses. 

 

In 2018 silage dry matter was quite high (37,8%). However, silage additives as well as cut 

height, side film and harvesting equipment had no significant influence on silage quality 

Although the silage additive did not have significant influence on silage quality in 2018, 

future research is necessary to determine how different years and silage additives influence 

silage quality and the methodology of this study needs to be improved to get more trustful 

results. 
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SISSEJUHATUS 

Loomakasvatussektoris on suurenenud konkurents, mistõttu otsitakse võimalusi  uute 

tehnoloogiate kasutamiseks, et ettevõtte kulusid kokku hoida (Yitbarek, Tamir 2014). 

Konkurentsi on suurendanud ebavõrdne otsetoetuste jaotamine Euroopa Liidu liikmesriikide 

vahel, mistõttu Eesti on madalate toetusmäärade tõttu jäänud kõige madalamate toetusesaajate 

hulka. Lisaks on ka riigi poolt antavad maksusoodustused põllumajandussektoris vähenenud 

(Eesti piima… 2016). Hea lahendus kulude kokkuhoidmiseks on kvaliteetse silo valmistamine. 

Silo tähendab hoidist, mille abil säilitatakse roheline ja niiske sööt ja ladustatud silo abil 

suudetakse minimeerida kariloomade söötmiskulud (Coan 2008, Yitbarek, Tamir 2014). Silo on 

väga oluline loomatoidu allikas, mis on populaarne mäletsejate sööda ratsioonis ning on oluline 

kiudainete ja energiaallikas. Halvasti koristatud ja valmistatud silo võib aga olla patogeensete 

mikroorganismide allikas, mis põhjustavad lüpsijõudluse vähenemist, ohustavad piimatoodete 

kvaliteeti ning kahjustavad nii inimeste kui ka loomade tervist (Čabarkapa 2011, Ogunade jt 

2018). 

Üheks probleemiks põllumajandussektoris on ka kliima soojenemine ja põuad, mis mõjutavad 

silo tootmist. Uuringute järgi on põhjamaades ilmnenud põud pea iga 10 aasta järel. 

Kliimasoojenemine on aga kuivade ilmade sagedust ja intensiivsust suurendanud ning see juba 

praegu mõjutab silo tootmist (Venäläinen 2009). Põuaperiood muudab söödahinnad kalliks ning 

tootjad tahavad riskide vähendamiseks ise vajamineva silo toota, et vähendada loomasööda 

puudujäägi riske. Põhiliseks takistuseks silo valmistamisel on ilmastikutingimused, mis 

mõjutavad silotaimede kasvamist ja sellepärast kannatab kvaliteet ja kvantiteet ning see mõjutab 

omakorda piimatootmise majanduslikku väljundit. Seetõttu on vaja piimaveistele stabiilset 

söödabaasi (Kuoppala jt 2008). Silokindlustuslisand on hea vahend vähendamaks riske 

põllumajanduses ning aitab sööda kvaliteeti stabiilsemana hoida. Silo lisandid võivad parandada 

silo ohutust, käärimist, toitainete taastumist, kvaliteeti ja säilivusaega (Čabarkapa 2011, 

Ogunade jt 2018). Kuna turul on väga palju erinevaid silokindlustuslisandeid, on oluline uurida, 

milline neid on kõige efektiivsem. 
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Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada laialt levinud silokindlustusainete mõju silo 

kvaliteedile reaalsetes tootmistingimustes. 

Lähtuvalt eesmärgist on tööle seatud järgnevad hüpoteesid: 

1. Bioloogilisel silokindlustuslisandil Biostabil+ on parem mõju silo sileerimisele kui teistel 

bioloogilistel lisanditel; 

2. Silokindlustuslisandi kasutamine garanteerib parema silo kvaliteedi kui selle 

mittekasutamine; 

3. Silotootmise tehnoloogial on oluline mõju silo kvaliteedile.  

 

Sooviksin tänada oma juhendajaid Are Selget, Evelin Loiti ning lisaks tänada ka Anu 

Hellenurmet, Andres Olti ja Tanel Kaarti, kes aitasid kaasa töö valmimisele.  
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1. SILO 

1.1. Siloks kasvatatavad taimed 

Heintaimedest segatud seemnesegude koostis sõltub kliimast ja kariloomade vajadustest. 

Söödakultuurideks on tavaliselt kõrrelised (Poaceae), liblikõielised (Fabaceae) ning kaunviljad 

(Capstaff, Miller 2018). Eestis levinuimad liblikõielised on valge, punane ja roosa ristik, lutsern, 

harilik nõiahammas ning ida-kitshernes. Kõige rohkem kasvatatakse nendest taimedest lutserni 

ja lutsern annab keskmisel väetisfoonil suurema saagi kui teised kultuurid, välja arvatud ida-

kitshernes (Sutter 1969, Sau 1970, Frame 1998, Capstaff, Miller 2018). Lutserni saab kasvatada 

ka monokultuurina kui ka koos teiste taimeliikidega, kuid siiski on lutsern tundlik teiste liikide 

suhtes. Lutserni kasvatamisel tuleb arvestada sellega, et kui alustatakse koristamist liiga hilisel 

ajal hooaja lõpus, siis on oht, et taim ei ela talve üle (Bélanger 2006). Pealiskõrrelistest on 

levinud põldtimut, harilik aruhein, aas-rebasesaba, harilik kerahein ja roog-aruhein. 

Aluskõrrelistest kasvatatakse Eestis karjamaa raiheina, aasnurmikat ja punast aruheina (Bender 

2006). Lisaks kasvatatakse söödamaisi, mis on mõeldud spetsiaalselt sööda jaoks (Capstaff, 

Miller 2018).  

Silokultuuride valimisel on oluline jälgida ka seda, millist toitumisalast eesmärki saavutada 

soovitakse. Söödakultuuride kvaliteet sõltub süsivesikute, valkude ja lipiidide sisaldusest ning 

ka suhkrutest. Nende koostis määrab ära seeduvuse, mis koos mineraalide ja vitamiinidega 

annab energiakoguse (MJ/kg), mille loom tarbib. Mineraalid ja mikroelemendid on ka väga 

olulised silos, kuna tagavad looma tervise. Tavaliselt on silo kultuuride kasvatamisel eesmärgiks 

saavutada hea kuivaine sisaldus, vastupidavus haigustele, eriti patogeensetele seentele, ja 

kahjuritele ning hea seeduvus ja toitainete sisaldus. Kõige enam tahetakse just optimaalset 

kuivaine sisaldust (Capstaff, Miller 2018). Toitainetest on oluline ka valkude sisaldus (Ferreira 

jt 2017). Ferreira jt 2017 andmetel kõrrelistest heintaimede kasvatamisel on proteiin keskmiselt 

13% ja, kui kasvatatakse eri kultuuride segusid koos ristikuga, on proteiin 15,5%, mis näitab, et 

kõrgema proteiini saamiseks on vaja kasvatada mitmeid eri kultuure koos. 
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Silo valmistamisel on oluline ka teada kultuuri enda puhverdusvõimet ning kultuuriti see erineb. 

Kõige suurema puhverdusvõimega on liblikõielised ning umbes 40% madalama 

puhverdusvõimega on kõrrelised. Üldiselt tähendab puhverdusvõime silo alandamiseks 

olemasolevat piimhappekogust 100. grammis rohumassi kuivaine kohta, et viia pH 4,0 

piirmäärani. Mida suurem on puhverdusvõime, seda rohkem vajatakse piimhappeid ja suhkruid 

happe tootmiseks. Taime kasvades muutub piimhappe kogus väiksemaks ja väetamisel 

lämmastikuga suureneb. Puhverdusvõimet mõjutab ka proteiini ja toortuha sisaldus (Weissbachi 

2003). 
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1.2.  Sileerimine 

Silo tegemine on vana põllumajanduspraktika, mida hakati praktiseerima enam kui 3000 aastat 

tagasi. Selle tehnoloogia kiire kasutuselevõtt toimus siiski pärast söödakoristuse 

mehhaniseerimist 1940. aastal (Wilkinson 2003). Üldiselt on silo valmistamise etappides nii 

kontrollitavad kui ka kontrollimatud etapid, mis mõjutavad silo kvaliteeti. Näiteks kuumas või 

külmas piirkonnas toodetud silosid mõjutavad kliimaga seotud kontrollimatud tegurid. 

Kuumades regioonides mõjutavad silo saaki kõrged temperatuurid, mis mõjuvad negatiivselt 

saagikusele, sealhulgas kultuuri kasvule ja arengule ning terale. Lisaks mõjutab kuumus ka 

toiteväärtust negatiivselt ja kiirendab silo riknemist. Jahedama kliimaga piirkondades on aga 

probleemiks lühike ja jahe kasvuperiood, mis mõjutab külmatundlikke kultuure. Ümbritseval 

temperatuuril on suur roll silo tootmise kõikides etappides. Kontrollitavatakse teguriteks 

nimetatakse aga valitud kultuuriliike, silo küpsusastet, niiskuse sisaldust saagikoristusel, 

koristamise kiirust, tallamise tihedust, sileerimismeetodite ja saagikoristusmeetodite ning silo 

hoiustamise viise, silo lisaainete kasutamist, söötmismeetodeid ja söödakäitlemise juhist ning 

söödaratsioone (Kung, Shaver 2001, Bernardes 2017). Kõige põhilisemad moodused 

käärimisprotsesside suunamiseks on piimhappekäärimise soodustamine lisanditega ja lisaks ka 

keemilised silokindlustuslisandid, mis aitavad alla suruda vale käärimist ning roiskumist. Lisaks 

aitab parandada käärimist ka rohu närvutamine (Bender 2006). 

Üldiselt võib silo valmistamise jaotada kolme etappi: sileerimine, säilitamine ja väljasöötmine 

(Bernardes 2017). Sileerimine on protsess, kus tekib fermentatsioon taimses massis. Sileerimise 

põhieesmärk on säilitada toitained söödas, mida kasutatakse kariloomade söötmiseks (Yitbarek, 

Tamir 2014). Enamasti on aktiivse fermentatsiooniprotsessis sileerimise pikkuseks 7-45 päeva 

ning pikkus sõltub põhiliselt temperatuurist ning rohu suhkrute- ja kuivainesisaldusest (Pahlow 

2003, Bender 2006). Lisaks toimub sileerimisel ka orgaaniliste hapete tootmine, mis aitavad 

pH-d vähendada. Üldiselt sileerimine on keeruline protsess, kus toimuvad nii keemilised kui ka 

bioloogilised muutused ja need võivad silo kvaliteeti parandada või lausa kehvemaks muuta 

(Araújo 2018). Oluline on meeles pidada, et kõrrelised sileeruvad paremini, kuid sealjuures võib 

lisandi efektiivsus olla väiksem ning liblikõielised sileeruvad kehvemini, mistõttu peavad 

lisandi kogused suuremad olema (Bender 2006). Sileerimist saab teha mitmel viisil nagu 

silotornis, tranšees, kottides, maapinnal kaetuna, siloaugus või kiletatud rullis (Muck 2011).  
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Fermentatsiooniprotsessi hindamiseks on kõige olulisemad pH, piimhappebakterite sisaldus ja 

ammoniaaklämmastiku suhe kogu lämmastikust. Kääritamisprotsessi juures, mis kestavad 30 

päeva, kasutatakse piimhappebaktereid (probiootikume), et parandada silo fermenteerimise 

kvaliteeti (Pan jt 2019). Cai 1999 andmetel ei põhine fermentatsiooni hindamine ainult 

mikroorganismide osakaalul, vaid ka sileeriva materjali keemilistest komponentidest. On palju 

tegureid veel, mis mõjutavad fermentatsiooni kvaliteeti. Nendeks on veesisaldus, olemasolevate 

piimhappebakterite arv algselt ja süsivesikute sisaldus (Yitbarek, Tamir 2014). 
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2. SILEERUMIST MÕJUTAVAD TEGURID 

2.1. Väetamine 

Saagi koristamisel viiakse põllult minema toitaineid ning seetõttu tuleb rohumaid tuleb väetada, 

et tagada piisavalt hea saagikus ning kvaliteet (Bender 2006, Kallion 2016). Eemaldatavad 

toitainete kogused sõltuvad mullastikust, botaanilisest koosseisust, niitmise ajast ja sagedusest 

(Bender 2006). Kõige olulisem on lämmastikuga väetada, sest lämmastikväetiste lisamine 

rohttaimedele tõstab toorproteiini sisaldust positiivselt ning toorproteiini sisaldus on üks 

olulisemaid kvaliteedinäitajaid (Adamovich jt 1996). Kui aga toimub kolmekordne niitmine, 

tuleks teha esimene väetamine rohukasvu algul ning piirmääraks on 120 kg lämmastikku hektari 

kohta (Bender 2006). Väetamisel tuleb teada, et kultuurtaimed tarbivad päevas umbes 2 

kilogrammi lämmastikku päevas (Bender 2006). 

Rohumaade juures on ka väga oluline ka fosfori ja kaaliumiga väetada, et saavutada tugevad 

juured ja varred (Bigelow jt 2013). Väetamisel kaaliumiga ja fosforiga, tuleb lähtuda 

mullaproovidest ning kultuurist (tabel 1). Lätis tehtud katse põhjal lämmastiku, fosfori ja 

kaaliumiga väetamine tõstis näiteks raiheina puhul toorrasva sisaldust ning väetiste koguste 

tõstmine ka toorkiu sisaldust. Kui kasutati fosfori kogust 60 kg/ha ja kaaliumi kogust 80 kg/ha, 

siis lämmastiku 60 kg/ha andmine tõstis toorproteiini sisaldust 0,14%, kui aga lämmastiku 

kogust tõsteti 120 kg/ha peale, siis suurenes toorproteiini sisaldus lausa 2,26% (Bumane 2010). 

Kui esimene niide on tehtud, tuleks väetada väetisega, kus on ka väävel sees. Kui aga väetatakse 

vedelsõnnikuga, peab sõnniku viima otse mulda, et vältida taimede saastumist, mis mõjutab 

järgnevat niidet ning suurendab ohtu silo riknemiseks. Vedelsõnniku soovitatav norm on peale 

esimest niidet 25-30 t/ha (Kallion 2016). Väetamisel on oluline silmas pidada, et liigne 

väetamine hakkab saagikusele negatiivselt mõjuma (Helming jt 2014). 

’ 
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Tabel 1. Soovituslikud fosfor- ja kaaliumväetise kogused (Maaelu Edendamise …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Heintaimede arengufaas 

Hoolikalt valitud silo koristamise ajastus on oluline vahend kontrollimaks silo riknemist 

põhjustavate mikroorganismide arvukust sileerimisel ning söödakvaliteeti. Mida varem silo 

koristada, seda väiksem on oht mükotoksiinidega saastumiseks (Jones 1981). Silotaimede 

küpsusastme teada saamiseks on vaja jälgida taimede kasvufaase, kuna niitmise aeg sõltub väga 

palju taimeliigist (Kallion 2016). Üldiselt piimafarmid koguvad silo kolm ja rohkem korda 

aastas (Bender 2006). 

Kõige olulisem on arengufaasi jälgida esimese niite puhul. Viimase niite puhul peab aga 

arvestama, et samasugune arengufaas ei tähenda, et söödaväärtus oleks samaväärne. Tähtis on 

ka teada, et heintaimede hilisemal koristamisel suureneb kuivaine kogusaak, aga proteiin 

väheneb. Lisaks arengufaasile on oluline ka jälgida taimekasvuperioodi kuud, ilma soojust ja 

väliselt hinnata taime arengut, kuna taime vananedes lehe värvus muutub kehvemaks ning 

seetõttu langeb ka sööda kvaliteet (Bender 2006).  

Heintaimede koristamine peab toimuma ajal, kus oleks hea saagikus ja optimaalne kuivaine ning 

toitainete sisaldus (Jouany 2007). Täpsemaks lõikuse ajastamiseks on soovitatav võtta niitest 

proov (Kallion 2016). Üldiselt liblikõieliste esimene niide tehakse õiepungade moodustumise 

Sisaldus P mg/kg K mg/kg 

Soovitatav toiteelemendi norm, kg/ha 

Liblikõielisterohke taimik Kõrrelisterohke taimik   

P K P K 

Väga madal <20 <50 26 75 35 100 

Madal 21…40 51…100 17 50 26 66 

Keskmine 41…81 101…200 15 30 17 50 

Kõrge 82…121 >200 – – – – 
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faasis, teine ja kolmas niide 60–70 päeva pärast eelmist niitmist. Kõrreliste esimese niite 

optimaalne aeg on kõrsumise lõpus ja loomise alguses ning järgmised niited 50–60 päeva pärast 

(Bender 2006). Sõltuvalt niitmise sagedustest, jaguneb kolmeniitelisel koristamisel saak 

järgmiselt: 45–50% esimesel niitel, 30–35% teisel niitel ja viimasel niitel 15–20%. Heintaimikut 

ei tohiks niita iga aasta kolm korda, vaid võiks vahelduda kahe ja kolmeniitelised aastad (Bender 

2006). 

Kõrrelisi ja valget ristikut soovitatakse koristada niitekõrgusel 5–7, punast ristikut 7–10 ja 

lutserni 10–13 cm (Bender 2006). Üldiselt esimene niide ei tohiks olla väga madal, kuna mulla 

ja vanade jääkidega saastumise risk on väga suur, mistõttu on oht silo riknemiseks. Liiga madal 

niide võib ka pidurdada taimede kasvu ning vähendada järgmise niite saaki (Bender 2006). 

Parim niitekõrgus on 6 cm, kuid suure haardelaiusega koristustehnika ei võimalda optimaalset 

niitekõrgust ja takistuseks on pinna ebatasasus ja korjamata kivid (Bender 2006). Siiski on  

parim niitekõrgus 10–15 sentimeetri vahel ning suurem niitekõrgus aitab tagada parema 

aeroobse stabiilsuse silos (Kim jt 2016). 

2.3. Närvutamine ja hekseldamine 

Peale saagi lõikust on oluline ka närvutada, et kuivaine sisaldus oleks sobiv (Kallion 2016). 

Närvutamine aitab vältida mahlakadusid, parandada sileerimistingimusi ja suurendab 

silokindlustuslisandi efektiivsust (Bender 2006). Närvutamise kasuks räägib ka see, et 

fermenteerimisel vajatakse vähem piimhapet pH viimiseks soovitule tasemele (Olt 2013). 

Niidetud ja närvutatud rohi peaks jõudma ladustamiskohta ööpäeva jooksul, sest muidu väheneb 

suhkrute sisaldus ning ka energiasisaldus on madalam (Kallion 2016). Soovitatav kuivaine 

sisaldus peaks olema 25-30% (Bender 2006). Koristatud saagi kiire ladustamine aitab ka 

vähendada kokkupuudet niiskusega ja ebasobiva temperatuuriga (Munkvold 2014).  

Lõikuse ajal on sileerimist mõjutavaks teguriks hekseldamine ehk taimse materjali 

peenestamine. Hekseldamine soodustab käärimist, kuna purustatakse lehtede ja varte rakuseinad 

ning suhkrumahl pääseb kergemini välja ning piimhappeline käärimine saab koheselt alata. 

Peenestatud taimemassi on ka lihtsam tallata ning silo saab tihedam. Ideaalne heksli pikkus on 

4-6 sentimeetrit ning alla selle pole soovitatav, kuna saagi koristamisel on vaja täiendavat 

energiakulu (Bender 2006). Levinuimad põllumajandusmasinad hekseldamiseks on 
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liikurhekseldid, millega lõigatakse erinevate kultuuride saake. Liikurhekseldi lõikab taime varre 

operaatori poolt valitud kõrgusel ning vastava heksli pikkusega (Baerdemaeker, Saeys 2013). 

Liikurhekseldid on varustatud kahe heedriga, millest üks on otsekoristuseks ning teine 

haljasmassi vaalust kogumiseks (Bender 2006).  

Osad ettevõtted koristavad silo ka haagiskoguriga, mis ei võimalda nii täpselt reguleerida heksli 

pikkust (Haigh 1998). Enamasti on haagiskogurid sobilikud väiksematele ettevõtetele, kus 

veokaugus ei ületa kolme kilomeetrit. Haagiskogureid on ka ilma tükeldusseadmeta (Bender 

2006). Ilma tükeldusseadmeta haagiskoguriga koristatud silos on silos pH kõrgem ja piimhapete 

sisaldus väiksem. Lisaks on haagiskoguriga tehtud silos toortuhk kõrgem, võihappe sisaldus 

kõrgem ning fermentatsioon ei ole toimunud nii hästi võrreldes hekseldatud silokultuuriga 

(Haigh 1998, Bender 2006).  

2.4. Silohoidla täitmise faas 

Enne silohoidla täitmist on vaja silohoidla puhastada vanadest jääkidest ning korrastada, kui on 

kahjustusi tranšee seintes, et vältida hapnikuga kokkupuudet. Seinte kaitseks soovitatakse 

kasutada küljekilesid, mis aitavad hermeetilisust parandada. Tallamine peaks kestma nii kaua 

kuni tallatud rohule jääb traktoriratta mustri jälg (Kallion 2016). Tallamisega luuakse 

anaeroobne keskkond, kus väheneb silos õhu hulk ja seeläbi vähendatakse ka halbade 

mikroorganismide kontsentratsiooni (Johnson jt 2002). Lisaks aitab tihendatud silo takistada 

hapniku uuesti sisenemist (Yitbarek, Tamir 2014). Suurema tihedusega tallatud silos on ka 

väiksem kontsentratsioon atsetaati, ammoniaaklämmastikku ja on väiksemad 

fermentatsioonikaod (Sucu jt 2016). Lisaks on tihedalt tallatud silo stabiilsem ning suurema 

toitainelise seeduvusega ja suurema energiasisaldusega kui vähem tihedamalt tallatud silo 

(Brüning jt 2018).  



16 
 

Tallamise juures on oluline ka kiirus. Kui hapnik on siloga kontaktis liiga kaua aega, toimub 

kiire hallitusseente ja pärmseente paljunemine. See muudab silo mittekasutatavaks ning 

mittesöödavaks ning viitab mürgisusele (Yitbarek, Tamir 2014). Üldiselt on kõige riskirohkem 

koht silo tallamisel pealmine kiht, millel on suurem tõenäosus kokku puutuda hapnikuga 

(Gonzalez-Pereyra 2008). Seetõttu tuleks alati silo katta plastikkilega, et takistada silo 

saastumist (Borreani, Tabacco 2008, Borreani jt 2018). Tavaliselt kasutatakse kopeerkilet silo 

pinna kaitseks. Kopeerkile on väga ohuke ning kopeerib hästi silo pinda ning sellega välditakse 

õhupatjade teket silo ja kile vahele. Kopeerkilele lisatakse veel peale paksem kile ning ka 

kattevõrk, mis kaitseb loomade ja lindude ning ilmastikutingimuste eest (joonis 1). Osa 

ettevõtteid kasutab ka küljekilesid, et kaitsta seinasid ning, et silo oleks hermeetilisem. Viimase 

etapina pannakse silo peale raskused (Kallion 2016). Raskusena kasutatakse rehve, kruusaga 

täidetud kotte, lahtist pinnast, liiva, kruusa ja teisi orgaanilisi materjale (Borreani jt 2018). 

 

 

Joonis 1. Silotranšee katmine (Kallion 2016). 
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2.5. Söötmine 

Silolt katte eemaldamine ning siloaugu avamine loomade söötmiseks, annab võimaluse 

aeroobseteks tingimusteks, mis mõjutab pH-d, riknemist, patogeenide ja toksiinide arvukust 

(McDonald jt 1991, Driehuis 2017). Arvestama peab, et õhk suudab avatud siloaugus tungida 

kuni meetri sügavusele kihti, mis aktiveerib pärmseened ning temperatuur silos tõuseb ja seeläbi 

ka toksiinide arvukus. Seetõttu tuleks silolt katet eemaldada ainult nii palju, kui vajalik on 

söötmiseks (Kallion 2016). Silo tuleks peale söötmist alati katta ka plastikkilega, mis on 

hapnikubarjääriks ning takistab hallitusseente levikut (Borreani, Tabacco 2008, Borreani jt 

2018).  

2.6. Kaod 

Kaod jagunevad põllukaoks, taimede ja mikroobide hingamiskaoks, käärimisel tekkivaks kaoks, 

mahlakaoks ja aeroobseks riknemiskaoks (Bender 2006). Ka ladustamisel ja väljasöötmisel 

tekivad kaod (Hadders, Olsson 1997). Põllukadu on enamasti 2-5% ja närvutamine suurendab 

seda veelgi ning eriti kehvades ilmastikutingimustes. Hingamiskadu kestab kuni ensüümidel on 

hapnikku ja selle vältimiseks on vaja silo kiiresti hermeetiliselt sulgeda. Käärimiskadu on 

enamasti 2-5% ning võib olla isegi suurem võihappelise käärimise juures. Mahlakadu on 

enamasti kuni 10% ning võib suureneda isegi, kui on väga märg silo. Suur mahlakadu vähendab 

sööda kvaliteeti. Aeroobne riknemiskadu on enamasti 1-3% kuivainemassist ning selle 

ennetamiseks on väga oluline silo isoleerimine (Bender 2006) . 
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3. SILO KVALITEEDINÄITAJAD 

3.1. Fermentatsioonianalüüsid  

Siloks kasvatatavad heintaimed sisaldavad nii aeroobseid kui ka anaeroobseid mikroorganisme, 

erinevaid baktereid ning seeni, mis mõjutavad silo kvaliteeti. Enamlevinud mikroorganismid 

taimedel on aeroobsed bakterid, piimhappebakterid, enterobakterid, pärmseened, 

hallitusseened, klostriidid, äädikhappebakterid ja propioonhappebakterid ning need 

mikroorganismid mõjutavad silo kvaliteeti. Kõige rohkem vastutavad silo fermentatsiooni eest 

piimhappebakterid ning neid on sileerimise eelselt vähem kui teisi mikroorganisme. Kuid siiski 

on silos ka mitte tahetuid organisme, mis teatud tingimusel võivad silos paljuneda ning 

põhjustada silo riknemist. Domineerivamad on enne sileerimist aeroobsed mikroorganismid või 

fakultatiivsed anaeroobid ning sileerimise ajal piimhappebakterid (Čabarkapa 2011).  

Silo kvaliteedi hindamiseks tehakse fermentatsiooni analüüse, mida on kasutatud ammustest 

aegadest. Silo kvaliteedihindamist teevad söödakontrolli laborid. Tavaliselt analüüsitakse pH-

d, piimhapet, äädikhapet, propioonhapet, võihapet, ammoniaaki ja etanooli. Sööda analüüsid 

näitavad, kas fermentatsioon on toimunud suurepäraselt, keskmiselt või halvasti. Lisaks saab 

teha selle alusel järeldusi, millised mikroorganismid on kontrollinud sileerumist. Peale muude 

kvaliteedinäitajate, mõjutavad silo fermenteerumist silo koristamise kiirus, tallamise tihedus, 

kasutatud lisaained, ladustamise viis ja väljasöötmise viis jms (Kung, Shaver 2001). 

3.2. Silo pH 

PH-d ehk vesinikeksponenti mõõdetakse silos, et teada saada silo happesus ning sealjuures peab 

arvestama, et seda mõjutab ka kultuuri enda happesus. Üldiselt on kaunviljad kõrgema pH 

tasemega, kui mais või rohttaimed ja seda liigse tuha ning suure proteiini sisalduse tõttu. 

Seetõttu võtab ka nende taimede sileerumine kauem aega (Kung, Shaver 2001). Üldiselt 

loetakse heaks siloks seda, mille pH on umbes 4-4,2. Silo pH hindamisel tuleks vaadata ka 

kuivaine sisaldust, kuna kuivaine sisaldus on otseselt seotud pH tasemega (tabel 2) (Olt 2013). 

Tavaliselt on silo pH 3,8 ja võib tõsta üle 4,2, kui on tegemist väga kuiva siloga, kus kuivaine 

on üle 42%. Kui aga kuivaine on juba 45-50%, siis piirab see fermentatsiooni toimumist. Kõrge 

pH põhjusteks on tavaliselt liiga kuiv silo, poolik fermentatsioon, liiga varajane proovivõtt 
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saagikoristuse aja suhtes, liiga külm ilm silo koristamise ajal ja liiga vähene tallamine. Lisaks 

mõjutab silo happelisust ka liigne ammoonium või karbamiid, klostriidid, mullaga saastunud 

silo ja orgaanilise väetise jäägid. Tavaliselt kasutatakse happeliste kultuurtaimede nagu näiteks 

mais, happesuse neutraliseerimiseks naatriumvesinikkarbonaati enne söötmist (Kung, Shaver 

2001). Kung 1998 andmetel on söödad, kus pH on alla 4, head söödad ja need, mis üle 5, on 

ebaõnnestunud söödad. 

Tabel 2. Silo pH kriitiline piir sõltuvalt kuivaine sisaldusest (Olt, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Piimhape 

Piimhape on kõige olulisem hape, mis on alati olemas kvaliteetses silos ning on 

konkurentsivõimelisem kui teised happed nagu atsetaat-, propioon- ja võihape. Piimhape 

mõjutab kõige rohkem pH langemise eest, mis on oluline silo säilitamise juures (Kung, Shaver 

2001). Piimhapet toodavad piimhappebakterid (Muck 2010). Piimhappebakterid eksisteerivad 

taimede pinnal loomulikult ning eelkõige taimede kahjustada saanud osadel ning nende arvukus 

on väiksem suve alguses ja suureneb koos temperatuuri tõusuga ning ka niiskusega (Lättemäe 

2008). Piimhappebakterid hõlmavad baktereid paljudest perekondadest (Loctobacillus, 

Pediococcus, Lactococcus, Enterococcus ,Streptococcus ja Leuconostoc), mida silodest 

leitakse. Nad kõik toodavad piimhapet peamiselt suhkrute fermentatsioonil ja lisaks ka 

äädikhappe, etanooli ja süsinikdioksiidi fermentatsioonil. Piimhappebaktereid jagati varasemalt 

homofermentatiivseteks ja heterofermentatiivseteks. Homofermentatiivsed toodavad kaks 

Kuivaine sisaldus % Silo kriitiline pH 

15 4,10 

20 4,20 

25 4,35 

30 4,45 

35 4,60 

40 4,75 

45 4,85 

50 5,00 
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mooli piimhapet ühest moolist glükoosist ja heterofermentatiivsed toodavad glükoosist ühe 

mooli piimhapet, ühe mooli süsinikdioksiidi või ühe etanooli või ühe mooli äädikhapet. 

Tänapäeval jagatakse nad kolme gruppi, kus on kohustuslikud homofermenteerijad, 

fakultatiivsed heterofermenteerijad ja kohustuslikud heterofermenteerijad. Enamus 

piimhappebaktereid jagunevad kahte viimasesse gruppi (Muck 2010). Käärimisel on soovitatav, 

et toimuks ülekaalukalt homofermentatiivne protsess (Lättemäe 2008). Fermentatsioonid, kus 

toodetakse piimhapet, põhjustavad kõige vähem kuivaine kadusid ja energia kadusid 

ladustamise ajal (Kung, Shaver 2001). Piimhappebakterid, lisaks pH alandamisele, aeglustavad 

ka aeroobseid riknemisprotsesse, mis on tingitud pärmseente ja hallitusseente kasvust ning 

aitavad silo temperatuuri madalamal hoida (Čabarkapa 2011). Piimhapet võiks olla vähemalt 

65-70% silos leiduvatest hapetest (Kung, Shaver 2001). Kui aga grammides vaadelda piimhappe 

kogust, siis võiks olla heas silos piimhapet 30-100 g/kg kohta ning ideaalses silos isegi 100-

150g/kg kohta (Olt 2013). 

3.4. Äädikhape 

Äädikhapet toodavad äädikhappebakterid, kes on võimelised kasvama madala pH juures. Oma 

elutegevuses kasutavad nad toiduks etanooli ja saaduseks on äädikhape. Kui etanooli 

kontsentratsioon on väga madal silos, võivad nad toituma hakata äädikhappest ning toodavad 

sealjuures kõrvalprodukte nagu süsinikdioksiid ja vesi. Kui äädikhappe bakterid hakkavad 

toituma äädikhappest, tõuseb pH ning see võimaldab kasvama hakata aeroobsetel 

mikroorganismidel. Seetõttu on äädikhappebakterid aeroobse riknemise indikaatorid. Tihtipeale 

leitakse äädikhapet just maisisilos, kuna maisil on madal puhverdusvõime (Muck 2010). 

Äädikhappe kogus silos on tavaliselt siis kõrge kui fermentatsioon on pikenenud, on vähe 

tallatud ning on toimunud aeglane silo ladustamine. Lisaks põhjustab äädikhappe suurenemist 

ka eriti märg silo. Eriti märg on silo siis, kui kuivaine on alla 25%. Kõrge äädikhappega silo on 

tavaliselt halva kuivaine sisaldusega ja madala energeetilise väärtusega. Siiski peab äädikhappe 

koguse hindamise juures jälgima ka seda, et poleks lisatud ammoniaaki. Ammoniaagi lisamine 

aitab tõsta pH-d, kuid sealjuures tõstab ka äädikhappe sisaldust, mistõttu ei saa järeldada, et 

oleks toimunud silo riknemine. Ka inokulendi Lactobacillus Bucheri lisamine, mis parandab 

aeroobset stabiilsust, suurendab äädikhappe sisaldust (Kung, Shaver 2001). Lactobacillus 
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Bucherit lisatakse silole ka sellepärast, et on tugeva seente vastase toimega lisand (Ranjit, Kung 

2000). Heas rohusilos on äädikhapet kuni 20 g/kg kohta. Kui aga äädikhape on suurem kui 

35g/kg kohta, on juba silo söömus märgatavalt madalam (Olt 2013). 

3.5. Butaanhape ehk võihape 

Kui silos leidub butaanhapet, tähendab see, et silo on läbinud klostriidse kääritamise, mis on üks 

kõige halvemaid fermentatsiooni liike (Kung, Shaver 2001). Klostriidid esinevad nii 

kulutuurtaimedel kui ka mullas eostena. Klostriidid hakkavad arenema anaeroobsetes 

tingimustes ning seeläbi toodetakse butüürhapet ja lagundatakse aminohappeid ning sööda 

maitseomadused muutuvad (Yitbarek, Tamir 2014). Enamasti satuvad klostriidid silosse mulla, 

sõnniku, läga või ka lamandumise ning ka koristamise tehnoloogia tõttu (Olt 2013). 

Silos, milles on butaanhapet üle 0,5%, on vähe toitainelist väärtust, kuna toitained on 

degradeerunud ning on kõrged happekiu ja neutraalkiu tasemed. Lisaks on võihapet sisaldavas 

silos amiinid, mis mõjuvad kahjulikult looma jõudlusele. Kõrge butaanhape tekitab ka ketoosi 

piimalehmadel ning loomad ei saa seetõttu piisavalt energiat ja toituvad vähem ning seetõttu 

kannatab ka piima tootmine (Kung, Shaver 2001). Õigesti fermenteerunud silos võiks olla 

võihappe sisaldus alla 0,5 g/kg kohta (Olt 2013). 

Klostriidide ja eneterobakterite kasvu võib inhibeerida piimhappebakterite fermentatsiooniga. 

Piimhappebakterid on koristatud põllukultuurides loomulikult olemas ning nad suudavad 

lagundada nii glükoosi kui ka fruktoosi laktaathappeks. Saadud piimhape suurendab 

vesinikioonide kontsentratsiooni ning soovimatud organismid saavad inhibeeritud. Siiski on 

teatud tingimused, alates millest hakkab piimhappekäärimine või võihappekäärimine. 

Piimhappebakterid on kõige olulisemad bakterid sileerimisel, kuid rohusilos on neid 1000 korda 

vähem kui on nende peamisi konkurente, mistõttu käib tihe võitlus, milline protsess toimub 

sileerimisel (Yitbarek, Tamir 2014).  

3.6. Mükotoksiinid 

Mükotoksiinid on grupp sekundaarseid metaboliite, mis on eritatud seenorganismide poolt ja 

kuuluvad enamasti perekondadesse nimega Aspergillus, Fusarium, Alternaria ja Penicillium. 

Seente liikidele meeldib elada keskkondades kus on niiske, kõrge temperatuur ja hapnikule 
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ligipääs. Hallitusseened kasvavad 10-40 kraadi juures, kus pH on vahemikus 4-8 (Ogunade jt 

2018). Üldiselt mõjutavad mükotoksiinide arvukust hilinemine silo koristamisperioodiga, liiga 

aeglane koristamine, ebapiisav tihendamine, katkised siloümbrised, kiled ja katted ning liiga 

aeglane väljasöötmise aeg. Mükotoksiinide teket soodustab maisisilos taimeosade kahjustused 

ning närilised, vihm, rahe ning põud (Whitlow, Hagler 2005). Lisaks põhjustab ka saastust vale 

koristamistehnika, säilitamisel tekkinud probleemid ning ka söötmise vale tehnika ja hügieeni 

mitte jälgimine (Ogunade jt 2018). 

Kolme aastases uuringus aastatel 2009-2011 leiti, et umbes 7100 võetud siloproovis oli 81% 

proovides mükotoksiinid. Proovid võeti Ameerika Ühendriikidest, Euroopast ja Aasiast 

(Rodrigues, Naehrer 2012). Ka Hollandis läbiviidud uuringus, kus uuriti 24. ettevõtet, selgus, et 

silos oli kolm korda rohkem mükotoksiine kui teistes loomasöötade koostisosades (Driehuis jt 

2008). Hallitusseente poolt tekitatud toksiinide mõjuks on loomade vähene isu, vähene piima 

tootmine, reproduktiivsüsteemi probleemid, immuunsussüsteemi probleemid ja kõrge loomade 

suremus (Ogunade jt 2018). Mükotoksiine peetakse ka inimeste tervisele suureks probleemiks. 

Ameerika Ühendriikides hinnatakse mükotoksiinidest tekkinud kaudset ja otsest kahju 

inimestele iga aasta 1 miljardi dollarini (Ogunade jt 2018). 

Mükotoksiinide esinemist silos saab kontrollida läbi ennetuse ja ka tagantjärgi pärast sileerimist 

(Ogunade jt 2018). Kõige esimene kaitse mükotoksiinide eest on asjakohaste agronoomiliste 

meetodite kasutamine nagu näiteks õigete sortide kasvatamine. Selleks on hübriidsordid või 

sordid, mis kohandatud kohalike tingimustega ning on resistentsemad seeneinfektsioonidele. 

Lisaks aitavad mükotoksiine ennetada fungitsiidide ja pestitsiide kasutamine ning 

põllukultuuride jääkide ja umbrohtude nõuetekohane majandamine. Mükotoksiinide tekke vastu 

aitab ka niisutamine, et vältida põuda ning õige külvikord ja nõuetekohane väetamine (Edwards 

2004, Whitlow, Hagler 2005). Kõige olulisem on just putukatõrje, kuna putukad kannavad 

eoseid edasi ning putukad soodustavad taimede kahjustamist ning seda eriti maisi puhul 

(Munkvold, 2014). Mükotoksiinide vältimiseks on väga oluline silo nõuetekohaselt hoiustada 

ning kasutada silo keemilisi või bioloogilisi lisaaineid, mis pärsivad saastatust (Ogunade jt 

2018). Erandjuhtudel kasutatakse üksikuid pärmseente liike, mis vähendavad mikroorganismide 

arvukust, mis põhjustavad silo riknemist. Lisaks osad pärmseente liigid aitavad pärssida silo 

riknemist põhjustavaid pärmseente paljunemist (Muck jt 2018). 
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3.7. Ammoniaaklämmastik 

Ammoniaaklämmastiku protsent üldlämmastikust on hea indikaator, mis näitab valgulise 

proteiini lagunemist sileerimisprotsessi käigus (Erinevate bioloogiliste… 2009). Üldiselt on 

märjal ja halvasti tallatud silos suurem ammoniaagi kontsentratsioon. Suur ammoniaagi 

kontsentratsioon vähendab pH alanemist ning halvendab fermentatsiooniprotsessi (Olt 2013). 

Liigne ammoniaak on ka loomade embrüotele toksiline ning mõjutab innatsüklit (Kärt jt 2002). 

Heas silos on ammoniaaklämmastiku sisaldus üldlämmastikust alla 5-7% ning rohusilos, kus 

kõrrelised ning liblikõielised koos, alla 5-10% (Olt 2013). 

3.8. Propioonhape 

Propioonhape on harvaesinev keemiline ühend silos, mida toodetakse propioonhappebakterite 

poolt. Enamasti on seda väikestes kogustes ning heas silos on seda alla 1 g/kg. Lisaks toodavad 

propioonhappebakterid ka äädikhapet, süsinikdioksiidi, orgaanilise happeid ning 

fermenteerivad suhkruid ja piimhapet. Siiski on hetkel ebaselge täpne propioonhappe roll silos, 

sest nende kontsentratsioon silos on väga madal, kuid on leitud, et nad aitavad vähendada 

pärmide ja hallitusseente kontsentratsiooni, vähendavad aeroobset riknemist ning aitavad 

pikendada silo säilivusaega hoidla avamisel. Oluline on ka teada, et propioonhape võib tekkida 

ka klostriidide elutegevuse käigus, mis on negatiivne näitaja silos. Kui propioonhape ületab 

soovituslikku piiri ning on rohkem kui 3-5 g/kg kohta, mõjutab see juba söömust ning enamasti 

näitab see ka suurt võihappesisaldust (Olt 2013). Propioonhapet kasutatakse ka lisandina 

aeroobse stabiilsuse saavutamiseks, mistõttu võivad selle kontsentratsioonid olla kõrged lisandi 

tõttu (Lambert ja Stratford 1999). 

3.9. Etanool 

Etanool tekib pärmseente elutegevuse tagajärjel, kuid vähesel määral produtseerivad seda ka 

piimhappe- ning enterobakterid. Pärmseened jagunevad aeroobseteks ja anaeroobseteks. 

Vajaliku energia saavad anaeroobsed pärmseened suhkrute fermenteerimisest, kuid aeroobsed 

pärmseened viitavad juba riknenud silole ning näitab, et silomassil on olnud ligipääs hapnikule. 

Aeroobsed pärmseened kasutavad samamoodi silos jääksuhkruid, kuid eelistavad siiski 

piimhapet lõhustada esmases järjekorras, mistõttu silo hakkab riknema. Kui pärmseeni on silos 
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palju, tekivad suured kaod. Heas silos on etanooli kuni 10 g/kg kohta. Liiga suur etanooli 

sisaldus, mis ületab 20 grammi, võib põhjustada loomadel joovet (Olt 2013).  

3.10. 2,3- Butaandiool 

2,3- Butaandiooli toodavad mikroorganismid, mis on aeroobid. 2,3- Butaandiooli 

kontsentratsioon on väga madal, kuna piimhappelisel fermentatsioonil pärsitakse nende arengut. 

2,3-Butaandiooli toodavad ka enterobakterid. Siiski pole batsillid ja eneterobakterid hea silo 

kvaliteedinäitajad ning seetõttu oleks hea, kui silos 2,3-butaandiooli ei eksisteeriks (Olt 2013). 

Lisaks 2,3- butaandioolile määratakse silodes ka 1,2-butaandiooli. Seda toodavad naturaalselt 

peamiselt Escherichia coli bakterid ning vähemal määral ka teised bakterikultuurid ning 

pärmseened (Altaras, Cameron 1999). 
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4. SILO KEEMILINE KOOSTIS 

4.1. Kuivaine  

Kuivaine määrab käärimise intensiivsuse ja see kõigub sõltuvalt taimeliigist, sordist, 

arengufaasist, ilmastikust ja väetamisest. Kõige väiksema kuivaine sisaldusega on tavaliselt 

liblikõielised (Lättemäe 2018). Kui koristada õiepungade moodustumise faasis, on kuivaine 

sisaldus liblikõielistel alla 20% ja diploidsetel sortidel võib olla kuivaine sisaldus koristamisel 

isegi alla 15%. Kõrrelistel on aga loomise faasis kuivaine lausa üle 20% (Bender 2016). 

Suurimad kuivaine vähenemise põhjused on vihm ja niiske ilm ning lämmastikuga väetamine 

(Lättemäe 2008). Soovituslik kuivaine piirmäär on 30-40%, kuid võib kõikuda suuresti 

erinevatest asjaoludest (Olt 2013). 

4.2. Toortuhk 

Tuha osakaal silos saadakse kuivaine tuhastamise teel ning sellest alles jäänud osakesi nagu liiv, 

savi ja mehhaanilised lisandid, mis satuvad koristamisel sööta, nimetatakse toortuhaks (Olt 

2013). Tuhastamiseks põletatakse proovi 550 kraadi juures 3 tundi (Udén 2017). Enamasti 

näitab kõrge toortuha osakeste sisaldus saastumist, mis on tekkinud kui saak on lamandunud või 

vihmase ilmaga koristatud. Lisaks ka tolmused teed põldude lähedal põhjustavad suuremat 

toortuha sisaldust. Suur tuha osakaal võib põhjustada valekäärimist sileerimisel. Soovitatav 

toortuha piirmäär on alla 10% kuivainest (Olt 2013). 

4.3. Proteiin 

Sööda proteiinisisaldus näitab kui palju sisaldab sööt erinevaid lämmastikuühendeid. Täpsemalt 

mõeldakse nende all valke ja lämmastikku sisaldavaid mittevalgulisi ühendeid nagu näiteks 

aminohappeid, amiide jne. Proteiinisisaldus koos kuivainega näitab, millises taime kasvufaasis 

saak koristati. Tavaliselt varasemalt koristatud saagis on rohkem proteiini ning hilisemas vähem 

(Olt 2013). Toorproteiini kogus tavaliselt korreleerub positiivselt fermenteeritud sööda 

kvaliteediga ning viitab väiksemale toitainete kaole. 
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4.4. Toorkiud  

Toorkiu sisaldus koosneb tselluloosist, hemitselluloosist, ligniinist ning ka süsivesikutest. 

Laboris saadakse toorkiu suhtarv pärast keetmist hapetega ning allesjäänud lahustamata osa 

moodustab kokku toorkiu. Hästi fermenteerunud silos võiks olla toorkiu sisaldus alla 27% (Olt 

2013). 

4.5. Happekiud ja neutraalkiud 

Happekuid ehk ADF (The acid detergent fiber) näitavad tselluloosi ja ligniini sisaldust pärast 

happedetergendiga töötlemist. Lisaks on happekiud ka seeduvuse näitaja ning mida vanem on 

taim, seda suurem osa on seedumatuid ühendeid. Heas silos on happekiudude osakaal 

liblikõielistel alla 35% ja kõrrelistel alla 37% (Olt 2013). ADF sisaldust saab märkimisväärselt 

vähendada Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus paracasei, Bifidobacterium bifidum ja 

Bifidobacterium Adolescentis lisandidega (Pan jt 2019). 

Neutraalkiud ehk NDF (The neutral detergent fiber) näitavad tselluloosi, hemitselluloosi ja 

ligniini sisaldust pärast neutraaldetergendiga töötlemist, mis on taimeraku kesta koostisained. 

Neutraalkiudu võiks olla heas silos liblikõieliste puhul alla 46% ning kõrreliste puhul alla 55%. 

Üldiselt võib öelda, et mida vähem on neutraalkiude söödas, seda rohkem loomad suudavad 

koguseliselt süüa (Olt 2013). Uuringute järgi on NDF sisaldus palju madalam Bifidobacterium 

breve, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus paracasei ja Bacillus natto baasil 

silokindlustuslisanditega töödeldud silodes (Pan jt 2019). Eestis peetakse silo kvaliteeti heaks, 

kui neutraalkiu sisaldus on alla 46% ja happekiu sisaldus alla 35% kuivaines (Bender 2006). 

4.6. Lämmastiku ekstraktiivained  

Ekstraktiivainetesse (N-ta e-a) kuuluvad kergesti seeduvad süsivesikud nagu tärklis, suhkrud ja 

happed nagu äädikhape, piimhape jne. Selle sisaldus saadakse arvutuslikult N-ta e-a= kuivaine-

(toortuhk+proteiin+toorrasv+toorkud) (Olt 2013).  
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4.7. Toorrasv 

Rasv on kõige energiarikkam osa söödas. Lisaks on rasvale iseloomulik see, et ta ei lahustu 

vees, kuid lahustub hästi eetris, bensiinis jne. Seetõttu nimetatakse toorrasva eetris lahustuvaks 

aineks. Toorrasva soovituslik sisaldus on 2,5-4,5% (Olt 2013).  

4.8. Mineraalained 

Mineraale määratakse seetõttu, et loomadele on see vajalik. Kõige olulisemad mineraalid 

loomadele on kaltsium, fosfor, väävel, magneesium, kaalium, naatrium, seleen, raud jne. 

Silodest enamasti määratakse kaltsium ja fosfor ning lägaga väetamisel ka kaalium (Olt 2013). 

Kaltsiumil ja fosforil ei ole määratud soovituslikku piiri, kuna see varieerub olenevalt kultuurist. 

Lisaks ka loomad vajavad mineraalaineid erinevates koguses ja see sõltub kaalust, looma 

tiinusest ning imetamisest (Jamieson 2014). Üldiselt kaltsiumi ja fosfori ideaalse suhe ratsioonis 

on 1:2,5. Oluline on ka jälgida kaaliumi sisaldust, sest liigne kaaliumi sisaldus pärsib loomal 

magneesiumi omastamist ja see omakorda põhjustab loomadel krampe ja poegimisraskuseid 

(Jamieson 2014). 
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5. SILO TOITEVÄÄRTUS 

5.1. Metaboliseeruv energia 

Silo toiteväärtuse määramisel on kõige olulisem just metaboliseeruv energia, mis on seotud 

sööda energiasisaldusega. See näitab ära kui palju suudab lehm piima toota. Metaboliseeruv 

energia sõltub seeduvate toitainete sisaldusest ning, mida hiljem koristada saak, seda raskemini 

seeduv see on ning vähem energiat sisaldab. Tavaliselt on esimeses niites rohkem energiat kui 

teistes niidetes. Soovituslikuks piirmääraks on metaboliseeruval energial rohkem kui 9,5MJ/kg 

kohta (Olt 2013). Kolmandal niitel on metaboliseeruv energia kõrgeim, olles 5-7% suurem kui 

esimesel ja teisel niite (Huuskonen, Pesonen 2017).  

5.2. Metaboliseeruv proteiin 

Metaboliseeruv proteiin näitab peensooles imendunud aminohapete hulka, mida väljendatakse 

grammides ühe kilogrammi sööda kuivaine kohta (Kärt jt 2002). Üldiselt peegeldab see proteiini 

kvaliteeti söödas. Mida suurem on proteiini sisaldus, seda rohkem saab loom aminohappeid, mis 

aitab valgu sünteesile kaasa. Heas silos on metaboliseeruvat proteiini üle 75 g/kg kohta. Proteiini 

sisaldus on väiksem, kui fermentatsioonil on tekkinud ammoniaaklämmastikku (Olt 2013). 

5.3. Vatsa proteiinibilanss 

Vatsa proteiinibilanss (VPB) näitab vatsas lõhustunud ja vatsas proteiini sünteesiks kasutatud 

proteiini vahet, mis teisisõnu näitab energia ja proteiini tasakaalu vatsas (Olt 2013). See bilanss 

näitab ka seda, et kas vatsas sünteesitakse nii palju mikroobset proteiini kui arvestati eelnevalt 

arvutustes. Üldiselt saab jagada bilansi positiivseks ja negatiivseks. Positiivne näitab seda, et 

loomad saavad liigset lõhustuvat proteiini ning võivad tekkida terviseprobleemid loomadel. 

Negatiivne bilanss näitab, et peensooles imendub vähem aminohappeid kui eeldati. Üldiselt on 

varakult korjatud silos positiivne bilanss ja vanadel taimedel negatiivne bilanss (Kärt jt 2002). 

Söödas peaks olema VPB nullilähedane või nõrgalt positiivne (Givens, Rulquin 2002). 
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5.4. Orgaanilise aine seeduvus 

Seeduvus arvutatakse seeduvate toitainete koguse ja toitainete seedekoefitsendi alusel. Mida 

hilisem on silo koristusaeg, seda raskemini seeditav on silomass. Ka suur toortuha sisaldus ja 

teised niited mõjutavad seeduvust negatiivselt. Õnnestunud silos on orgaanilise aine seeduvus 

rohkem kui 65% (Olt 2013). 
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6. SILOKINDLUSTUSLISANDID 

Hea sileerimisprotsessi juhtimine eeldab seda, et suudetakse silo valmistamise juures 

bioloogiline aktiivsust kontrolli alla saada. Sileerimisprotsessi aitavad parandada 

silokindlustuslisandid, mis on kas looduslikud või tööstuslikud ning lisaainetele tehtavad 

kulutused peaksid tooma farmerile majanduslikult rohkem kasu kui kahju. Silokindlustuslisandi 

all mõeldakse lisandit, mille kasutamisega soodustatakse piimhappelist käärimist ja/või 

vähendatakse siloga kaasa tulnud soovimatute mikroorganismide toimet (Yitbarek, Tamir 2014, 

Kokk jt 2015, Olt 2016). Täpsemalt soovitakse lisaainetega suurendada silo toiteväärtust või 

parandada kääritamist nii, et säilitamisel oleks võimalikult väiksed kaod, väljasöötmisel vähene 

aeroobne riknemine ning, et silo oleks kvaliteetne. Lisaks tahetakse mittesoovitud 

mikroorganismide esinemist vähendada ning ka silo ülekuumenemist ennetada, et loomade 

jõudlus ei langeks. Viis põhilisemat silokindlustuslisandi klassi mõju alusel on fermentatsiooni 

stimulandid, fermentatsiooni inhibiitorid, aeroobset halvenemist takistavad inhibiitorid, 

toitained ja absorbendid. Toitainetest on levinuimad karbamiid ja ammoniaak. Absorbente 

kasutatakse aga niiskuse sidumiseks ja mahlakadude vähendamiseks. (Yitbarek, Tamir 2014, 

Kokk jt 2015, Olt 2016).  

Fermentatsiooni stimulantideks on lisandid nagu näiteks suhkrud, ensüümid ja 

homofermentatiivsed bakterijuuretised, mis soodustavad piimhappelist fermentatsiooni. 

Käärimist pärsivad aga näiteks happed, hapete soolad ja keemilised ühendid, mis hapestavad, 

steriliseerivad ning peatavad ebasobivate mikroorganismide kasvu. Absorbentide alla kuuluvad 

aga põhk, muljutud teravili jms (Olt 2016). Lisaained aitavad läbi aeroobse stabiilsuse ka 

alfatoksiinide tootmist vähendada, mis on loomadele mürgised (Queiroz 2012, Araújo 2018). 

Siiski tuleb arvestada, et olemasolevaid alfatoksiine, mis on toodetud hallitusseente poolt, kuna 

silo on ebakvaliteetne olnud, ei saa enam vähendada lisandi abil ning seetõttu tuleks hoolikalt 

jälgida algusest peale silo tegemise protsesse ning loomale sööda andmise protsesse (Binder, 

2007, Kristensen 2010, Ogunade jt 2018). Oluline on teada, et kehvast silost ei saa lisaainega 

teha head silo vaid lisaaine aitab heal silol veel kvaliteetsemaks muutuda (Yitbarek, Tamir 

2014). Oluline on silo valmistamisel ka jälgida tehnoloogilisi protsesse, et sileeritav materjal 

oleks võimalikult kvaliteetne ning, et lisand saaks toimida maksimaalselt.  
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Lisaainete valimisel tuleks kaaluda, kas kasutada looduslikke või happepõhiseid tooteid. 

Happepõhised lisaained on hea valik rasketes ilmastikutingimustes, kuid looduslikud lisaained 

ja ensüümid on head, kuna neid saab ohutult käsitleda ning ei tekita korrosioone masinatele, ei 

tekita keskkonnaprobleeme ja on aina rohkem levima hakanud tootjate seas (Yitbarek, Tamir 

2014, Bernardes 2017). Kasutada saab lisandeid ka kombineeritult, mis tähendab, et kasutatakse 

koos nii keemilist kui ka bioloogilist. Kindlustuslisandi valikul on määravaks tavaliselt ka hind, 

silo kuivaine sisaldus, närvutusaeg ning ka kasutatav tehnoloogia. Liblikõielised on enamasti 

raskesti sileeritavad, mistõttu vajavad veidi suuremat kogust lisandit ning kõrrelised kergemini 

sileeruvad, mistõttu lisandi mõju ei ole nii efektiivne (Lättemäe 2008).  

6.1. Bioloogilised silokindlustuslisandid 

Bioloogilised silokindlustusained jagunevad homofermentatiivseteks ja 

heterofermentatiivseteks. Homofermentatiivsed lisandid sisaldavad enamasti Lactobacillus 

plantarum, Pediococcus acidilactici, Enterococcus faecium ja Lactococcus lactis bakteriliike. 

Nad kiirendavad fermentatsiooni, kus toodetakse piimhapet ning viivad pH taseme kiiresti 

neljani. See aitab vähendada suhkrute ja proteiinide kadusid ning vältida mittesoovitud 

laguprodukte, mis loomi negatiivselt mõjutavad. Heterofermentatiivsed lisandid sisaldavad 

baktereid nagu Lactobacillus buchneri ja Lactobacillus brevis. Nad toodavad piimhappe ja 

äädikhappe segu, mille tulemuseks on aeglasem fermentatsioon kui homofermentatiivsetel 

lisaainetel. Heterofermentatiivsete lisaainete eesmärk on vähendada pärmseente ja 

hallitusseente arvukust, mis põhjustavad aeroobset riknemist väljasöötmise tõttu. Bioloogilised 

silokindlustuslisandid võivad sisaldada ühte bakteritüve või mitut erinevat tüve, mis omavahel 

ei konkureeri. On leitud, et efektiivses lisandis peab olema bakterite kontsentratsioon vähemalt 

100 000 PMÜ ühe grammi silo kohta (Yitbarek, Tamir 2014, Olt 2016). 

Pan jt 2019 andmetel Enterococcus faecium, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum, 

Bifidobacterium adolescentis, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 

rhamnosus, Bacillus natto ja Bacillus Subtilis vähendavad märkimisväärselt sööda pH-d, 

kiirendavad piimhappe metabolismi ja inhibeerivad seega riknemist põhjustavate 

mikroorganismide paljunemist ning tagavad sööda kvaliteedi. Pan jt 2019 andmetel pärast 30-

ndat päeva, suurim kogus piimhapet on Lactobacillus paracasei lisandiga. Kõige vähem 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/natto
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piimhapet on aga Bacillus subtilis lisandiga (Pan jt 2019). Lactobacillus plantarum suudab aga 

toota antibiootikume, mis võivad vähendada ammoniaaklämmastiku ja lämmastiku suhet pärast 

inokuleerimist (Pan jt 2019). Üldiselt on lactobacillus plantarumil põhinev lisand ka kõige 

populaarsem silokindlustuslisand, mis toodab piimhapet. Lisaks vähendab see silo pH-d ja aitab 

silol paremini säilida anaeroobselt (Santos 2013). Siiski ei ole piimhape efektiivne aeroobset 

halvenemist põhjustavate mikroorganismide kontrollimiseks. Lisaks piimhappele võiks 

kasutada propioonhappe baktereid, sest nende poolt toodetav propioonhape on tugev seente 

vastane aine (Zhang 2010). 

Üheks bakterikultuuriks silokindlustuslisandites on ka Streptococcus bovis, mis suudab 

paljuneda juba 20 minuti jooksul peale lisamist võrreldes teiste piimhappebakteritega. See teeb 

sellest bakterikultuurist hea lisandi, ning seda nimetatakse ka starteriks, sest suudab kiiresti 

alandada pH-d sileerimise algstaadiumis (Jones 1991). Probleemiks on selle bakterikultuuri 

juures see, et ta ei talu madalat happetaset võrreldes teiste piimhappebakteritega ning selle 

bakterikultuuri kogus silos väheneb aktiivse sileerumisprotsessi juures (Muck jt 2018). 

Kõige efektiivsemaks bioloogiliseks lisandiks peetakse Lactobacillus bucheri lisandit ning on 

kulutõhusam kui teised lisandid nagu näiteks orgaanilised happed. Siiski on bioloogilise lisandi 

miinuseks nõue, et ta oleks vähemalt 45-60 päeva ladustatud silomassis, et ilmneksid 

maksimaalsed kasud lisandist ning, et silos oleks saavutatud aeroobne stabiilsus. Mõned 

piimafarmid söödavad silo välja enne nende päevade täitumist, mistõttu aeroobne stabiilsus 

kannatab. Lisandil tuleb lasta mõjuda 45-60 päeva, et lisandis olevad mikroobid suudaksid 

võistelda kultuuris endas olevate mikroobidega ning, et lisandis olevad mikroobid oleksid 

ülekaalus. Seetõttu soovitatakse kasutada happeid, et tagada kindlam tõhusus (Kleinschmit jt 

2005). 
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6.2. Keemilised silokindlustuslisandid 

Ajalooliselt on kõige pikemaajaliselt kasutatud orgaanilisi happeid ja nende soolasid eelkõige 

hallitus-ja pärmseente vastu võitlemisel (Kung jt 2003). Tänapäeval kasutatakse happeid ja 

kemikaale madala suhkru – ja kuivainesisaldusega materjali fermentatsioonil, kui ilmastik on 

ebasobiv olnud ning oht on, et silo rikneb (Olt 2016). Eriti on ebasobivad ilmastikutingimused 

Põhja-Euroopas ning silotaimed on liiga märjad ning seetõttu tekib klostriidne fermentatsioon 

(Muck jt 2018). Keemilise lisaaine kasutamisel soovitakse saavutada kas igasugune 

fermentatsiooni lõppemine või viimine piirini, kus silo halvenemist põhjustavad mikroobid on 

juba inaktiivsed, kuid piimhappebakterid tegutsevad edasi kuni soovitud pH tasemeni. Üldiselt 

on keemilised lisaained kallid. Kõige efektiivsem on sipelghape ja sellele järgneb äädikhape 

ning propioonhape (Olt 2016). Lisaks kasutatakse ka nitriteid, bensoehappeid ja sorbiinhapet 

(Muck jt 2018, Borreani jt 2018). Tänapäeval kasutatakse pigem hapete soolasid, et vältida 

ebameeldivat ja mürgist lõhna ning söövitavat toimet masinatele (Borreani jt 2018). Näiteks 

sobivad happed ka lutsernist silo tootmiseks, kuna lutsernil on kõrge puhverdusvõime ja palju 

vees lahustuvaid süsivesikuid (Owens jt 1999). Seetõttu inokulandid ja orgaanilised happed 

nagu sipelghape, propioonhape ja bensoehape on tõhusad, kuna nad aitavad kiirelt pH-d 

vähendada ning kääritamise kvaliteeti parandada (Mills, Kung 2002, Tyrolova, Vyborna 2008, 

Li jt 2016). 

Kõige efektiivsema happe, milleks on sipelghape, negatiivseks pooleks on kasutamisel see, et 

mõju pärmseentele ja hallitusseentele on väike (Olt 2016). Sipelghapet lisatakse kultuurile 

silokombainiga, mis tähendab, et kultuuri segamine happega toimib masina seest (McDonald jt 

1991). Sipelghape on operaatoritele mürgine ning lendub ka silo hoiustamisel. Üldiselt on 

sipelghappel vähem korrodeeriv mõju masinatele kui teistel hapetel. Parem versioon 

sipelghappele on sipelghappe soolad (Kung jt 2003). Üldiselt on sipelghappe kasutamine on 

näidanud vähenemistrende ning seda kasutatakse enamasti suure kuivainega silomassis (Waldo 

1976). 

Sipelghappele järgneb tõhususelt äädikhape ning seda peetakse heaks lisandiks,  kuna inhibeerib 

hallitus– ja pärmseente elutegevust. Lisaks parandab anaeroobset stabiilsust, mistõttu on 

väiksem tõenäosus sekundaarseks käärimiseks (Yang 2006). 
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Propioonhapet kasutatakse lisandina, et takistada hallitus- ja pärmseente kasvu (Lambert, 

Stratford 1999). Propioonhape on kallim võrreldes sipelghappega, kuid sobib eriti hästi 

maisisilosse, sest mais on kergesti sileeritav (Olt 2016). Puhverdatud propioonhape sisaldab 

sõltuvalt allikast, ammooniumpropionaati, naatriumpropionaati või kaltsiumpropionaati, mis on 

propioonhappe soolad. Propioonhaped toodavad ka näiteks Propionibacterium acidipropionici 

ja Propionibacterium shermanii (Filya jt 2004) Propioonhappele lisatakse ka äädikhapet, et 

lisandi hind tuleks odavam (Borreani jt 2018). Nagu teisigi happeid, on propioonhapet raske 

käsitleda, kuna ta on terava lõhnaga ja korrosiooni tekitav terasmaterjalidele ning on väga 

lenduv, mistõttu nõuab kiiret lisamist kultuurile. Propioonhappe ja selle soolade efektiivsus 

sõltub vees lahustumise astmest ning, mida vähem lahustuv, seda ebaefektiivsem. Kõige 

efektiivsem on ammooniumpropanaat, siis soodiumpropanaat ning kõige vähem efektiivsem on 

kaltsiumpropanaat (Kung jt 2003).  

Bensoehappe soolaks on aga naatriumbensoaat. Lisaks kasutatakse ka bensoehappe sooladest 

ka kaaliumsorbaati (Borreani jt 2018). Varasemalt on kaaliumsorbaati ja naatriumbensoaati 

kasutatud ainult toiduainetööstuses, kuid hinna alanedes on seda hakatud kasutama ka silodes 

(Auerbach, Nadeau 2013). Auerbach, Nadeau 2013 andmetel on kaaliumsorbaat kaks korda 

efektiivsem kui naatriumbensoaat. 
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 7. MATERJAL JA METOODIKA 

Kokku andis nõusoleku osalemiseks tootmiskatses 14 piimakarjakasvatajat, kes omasid umbes 

30% Eestimaa piimakarjast. Proovid võeti esimesest niitest ning teisest niitest. Esimesest niitest 

võeti kokku sööda kvaliteedi analüüsimiseks 20 proovi ja need võeti 25 päeva peale siloaugu 

sulgemist (tabel 3). Teisest niitest võeti 18 proovi ja need proovid võeti 40 päeva möödudes 

peale siloaugu sulgemist. Proovid võeti silopuuriga ja materjal koguti ning suleti hermeetiliselt 

kilekotti. Proovid olid kaaluga kuni 1 kilogramm ja seda segati eelnevalt, et mass oleks 

homogeensem. Peale proovi võtmist silost, kasutati alati kleepkilet, millega puuraugud suleti, 

et säilitada silotranšee hermeetilisus. Keskmise proovi saamiseks võeti hoidlast silopuuriga 

vähemalt 5 osaproovi. 

Tabel 3. Silost võetud proovide arv 

Siloproov Proove kokku Bioloogiline 

lisand 

Keemiline 

lisand 

Ei 

kasutatud 
 

arv % arv % arv % arv % 

1. niide 20 53 19 50 1 2,5 0 0 

2. niide 18 47 15 39 1 2,5 2 5 

Kokku 38 100 34 89 2 5 2 5 

 

Siloproovid jaotati nelja gruppi vastavalt silokindlustuslisandi kasutamisele (tabel 4). 

Bioloogilised lisandid jaotati kahte eraldi gruppi, et oleks vähemalt kaks võrreldavat gruppi 

sarnase valimi suurusega. Esimese grupi moodustasid ainult Biostabil+ lisandit kasutanud 

ettevõtted. Teise grupi moodustasid ülejäänud ettevõtted, kes kasutasid teistsuguseid 

bioloogilisi lisandeid. Grupis number kaks olid esindatud lisandid Bonsilage Fit, Bonsilage Fit 

M, Bonsilage Fit G, FeedtechTM Silage M25AS, SillAll 4x4+ ja Nordsil+. Grupis number kolm 

oli keemilistest lisanditest esindatud Safesil ja üks keemiline lisand oli nimetu. Kaks siloproovi 

olid ilma lisandita ja moodustasid grupi number 4. 
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Tabel 4. Gruppide jaotus vastavalt silokindlustuslisandi kasutamisele 

Grupp Grupi nimi Proovide arv % 

Grupp 1 Biostabil+ 21 55 

Grupp 2 Bioloogiline 13 34 

Grupp 3 Keemiline 2 5,5 

Grupp 4 Ei kasutatud 2 5,5 

Kokku: 38 100 

 

Silo toiteväärtuse ja fermentatsiooni  hindamiseks määrati proovidest kuivaine-, proteiini- ja 

toorkiusisaldus, toortuha ja toorrasva sisaldus. Hügieeninäitajatest määrati happed nagu 

piimhape, äädikhape ja võihape ning pH aga ka ammoniaaklämmastiku sisaldus 

üldlämmastikust (Ammoniaak N üld-Nst).  

Kuivaine määramise jaoks kuivatati siloproov eelnevalt 24 tundi 60°C juures ja edasi toimus 

kuivatamine termostaadis kuus tundi 105°C juures. Toorkiud määrati Fibretec meetodiga ja 

toorrasva analüüsiti FOSS Soxtec 2043 rasvade ektraheerimisseadmega. Toortuha sisaldust 

analüüsiti peale proovi kuue tunnist põletamist ahjus temperatuuril 500-550°C. Piimhape ja 

lenduvad rasvhapped nagu äädikhape, võihape ja propioonhape, määrati gaaskromatograafiaga. 

Happelisus ehk pH määrati pH meetriga. Ammoniaaklämmastik ja proteiin määrati laboris 

Kjeltec analüsaatoriga. Silo toiteväärtuse ehk metaboliseeruva energia ja proteiini määramiseks 

võeti aluseks saadud toitainete analüüsi tulemused. 

Lisaks kasutati uuringus kahte küsimustikku, et informatsiooni saada tootjate praktikate kohta 

ning, et hiljem küsimustiku tulemusi seostada analüüsitud proovidega. Esimene küsimustik 

andis ülevaate ettevõtetes siloks kasvatatavate kultuuride, väetiste, silokindlustusainete, 

ladustamise tingimuste, silo koristamise tehnoloogia jm olulise kohta (lisa 1). Teine küsimustik 

oli siloprooviga seotud küsimustik, mis andis vastused kasutatava silokindlustuslisandi, 

koristustehnika, silohoidla tüübi ja niitekõrguse kohta (lisa 2). Mõlemad küsimustikud seostati 

EMÜ veterinaarmeditsiini- ja loomakasvatuse  instituudi söötmise osakonna sööda ja 

ainevahetuse uurimise laboris 2018. aastal analüüsitud andmetega. 
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Andmete statistiliseks analüüsiks kasutati R-Project tarkvara. Gruppide vahelist statistilist 

erinevust analüüsiti Kruskal-Wallise testiga. Seost kahe arvulise tunnuse vahel analüüsiti 

Pearsoni korrelatsioonikordajaga. Prognoosimaks ühe arvtunnuse väärtuse muutust tingituna 

teise tunnuse muutumisest, kasutati lineaarset regressioonanalüüsi. Andmete statistiliseks 

analüüsiks seostati küsimustik analüüsitud siloproovide tulemustega. 
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8. UURIMISTÖÖ TULEMUSED JA ARUTELU 

8.1. Küsimustikkude analüüs silovalmistamise kohta 

Kõik põllumajanduslikud ettevõtted kasvatasid silokultuurina segudes punast ristikut ning 

populaarsuselt teisel kohal oli heintaimesegudes karjamaa raihein, harilik aruhein ja põldtimut, 

mida kasvatasid 66% ettevõtetest. Pooled ettevõtetest kasvatasid lisaks ka roog-aruheina. 

Vähem kasvatati segudes valget ristikut ja keraheina ning need kultuurid olid esindatud 33% 

ettevõtetes. Kõige vähem kasvatati festuloliumit, karjamaa-raiheina, roosat ristikut, päideroogu, 

ohetut lustet ja aasnurmikat – neid kultuure kasvatasid 16% ettevõtetest. Keskmiselt vajasid 

valimis olevad ettevõtted 19 050 tonni koresööta aastas.  

Ettevõtetes kasutati silo tootmiseks 50% juhtudest rohumaid, 25% püsirohumaid ning maisi 

kasvatas siloks 12,5% ning sama palju kasvatati ka teravilja silo jaoks. Enamasti oli siloks 

kasvatatav maa kasutuses kuni 4 aastat (joonis 2). Ettevõtetest 67 % hindas rohumaade tihedust 

mõõdukaks, 11% tihedaks ja 11 % valimist vastas, et tihedus oleneb kasutusaastast. Ettevõtetest 

11% hindas tiheduse hõredaks püsirohumaadel ja ülejäänud tihedaks kultuurrohumaadel. Kulu 

esines pooltel põldudest ja 16% olid mõõdukalt kuluga kaetud ning 33% pidasid kulu 

probleemiks kevadeti. Üldiselt olid 60% tootjatest rahul oma rohumaadega, sest umbrohtu oli 

vähe, kuid 30% ettevõtetest pidasid umbrohtumist mõõdukaks. Lisaks uurimuses osalenud 

valimist 10% mainis, et umbrohtumine oli kultuurrohumaadel vähene, kuid püsirohumaadel 

esines umbrohtu palju. Põllukadusid esines üldiselt vähe - 90% ja ülejäänutel (10%) olid kaod 

mõõdukad.  
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Joonis 2. Ettevõtetes kasutavate rohumaade vanus. 

 

Analüüsitud ettevõtetest kasutasid 95% silo valmistamisel liikurhekseldit. Haagiskogurit 

kasutasid ainult 5% ettevõtetest. Enamasti koristati silo 8-10 sentimeetri kõrguselt (joonis 3).  

Ettevõtetest pooled vajadusel kaarutasid niidetud rohumassi, 40% ei kaarutanud kunagi ja 10% 

kaarutasid alati. Keskmiselt suudeti kogumispunkti tunni jooksul vedada 100 tonni silo. Esimese 

niite koristuseks kulus keskmiselt ~ 9 päeva ja teine niide suudeti pool päeva varem lõpetada. 

 

Joonis 3. Ettevõtetes kasutatavad niitekõrgused saagi koristusel kolmes vahemikus. 
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Silo hoiustati 55% ettevõtetest tranšeedes ja 45% hoiustasid nii maapealsetes kuhjades kui ka 

tranšeedes. Üldiselt olid 80% ettevõtetes tranšeed keskkonnanõuetele vastavad ning 20% 

märkis, et osaliselt ei vasta nende tranšeed keskkonnanõuetele. Tranšeede kasutamist pidas 

mugavaks 90% ja 10% märkis, et probleeme valmistab liiga kitsas tranšee, mistõttu liikumine 

selles on raskendatud. Tranšeed olid 90% ettevõtetes ühe avatud otsaga ja ülejäänud 

mõlemapoolselt avatud otsaga. 

Silo tallati valdavalt masinatega, mille raskus kokku oli keskmiselt 23 tonni ning masinatest olid 

esindatud tallamisel Manitou, Valtra, JCB, Case, Fendt ja New Holland. Laialiaetud hekseldatud 

ja närvutatud rohumassi kihi paksus oli keskmiselt 19 sentimeetrit. Peale viimase koorma 

toomist, tallati silo edasi keskmiselt 55 minutit. Öösel ei tallanud keegi silo. Pärast tallamist 

märkas saastust (valdavalt muld jms) tranšeedes 11% ning 22% märkasid seda kolmandal niitel 

sügise poole. Saastus pärines põldudelt ning kolmandal niitel oli saastus suurem märjemate 

ilmastikutingimuste tõttu. Ettevõtetest 11% esines saastuse probleeme ka aunades, kuna aunad 

olid maapinnal ning küljed ei ole nii hästi kaitstud kui tranšeedes. Ülejäänud ettevõtted suutsid 

puhtusetaseme heal järjel hoida.  

Ettevõtetest 10% kasutasid silo katmiseks kopeerkilet alati ning 10% ainult siis, kui silotegu jäi 

öösse ning oli vaja silo kaitseks katta. Pooled ettevõtetest kasutasid seda saju korral ning 30% 

ei kasutanud kopeerkilet kunagi. Nendest, kes kasutasid kopeerkilet, panid 77% kopeerkile 

eraldi ning hiljem lisasid selle peale pealmise kile, kuid 11% panid kopeerkile samaaegselt 

pealmise kilega. Suvel panid 37,5% ettevõtetest kile valge poole üles, kuid ülejäänud ajal oli 

must pool pealmine. Veerand ettevõtetest kasutas kilet nii, et valge pool oli koguaeg üleval. 

Ülejäänud 37,5% kasutasid kile musta poolt. Küljekile ei kasutanud 44% ettevõtetest, kuid 

ülejäänud kasutasid. Silole laotatud kile kaitsmiseks kasutasid ainult rehve 30% ettevõtetest. 

Rehve ja võrke koos kasutasid kümnendik ettevõtetest ja sama palju kasutasid ainult võrku. 

Kasutati ka vähesel määral võrke koos rehvide ja liivakottidega ning üks ettevõte kasutas rehve 

ka koos rohumassiga. Esindatud oli ka roheline kangas ning kattevaip kattematerjalidena. Siiski 

saab pidada kõige populaarsemaks rehvide kasutamist nii üksi kui ka koos teiste lahendustega. 

Vaatamata ladustatud silovirna kaitseks tehtud lahendustele, pidasid 20% ettevõtetest 

probleemiks lindude ja loomade tekitatud kahjustusi. Kümnendik ettevõtetest pidasid ka 

probleemiks seinte servi ning sama palju ka kilesse tekkinud auke, mis ei taga hermeetilisust. 
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Üldiselt pidasid 80% vastutavatest isikutest päevikut, kuhu märgiti üles silo valmistamise 

nüansid. Tranšee korrasoleku eest vastutavad isikud olid 77% ettevõtetest olemas ja nendeks 

olid enamasti kas agronoomid või taimekasvatusjuhid. 

Uurimistöö raames ettevõtetes kasutatud silokindlustuslisandid olid 89% juhtudel bioloogilised 

ja 5% keemilised (joonis 4). Silokindlustuslisandit ei kasutanud 5% ettevõtetest.  

 

 

Joonis 4. Ettevõtetes kasutatud erinevad lisandid. 

 

Küsimustiku kokkuvõttena saab järeldada: 

• Tootjad kasvatavad silo tootmiseks enamasti kõrrelisi ja liblikõielisi ning vähemal 

määral maisi ja teraviljakultuure; 

• Rohumaad on kasutuses enamasti kuni neli aastat; 

• Üldiselt oldi rahul rohumaadega, kuna umbrohtumus oli madal ning ka kulu ja kadusid 

esines vähe; 

• Ettevõtetes oli tehnoloogia üldiselt sarnane- koristusel kasutatu enamasti 

liikurhekseldit ja niideti 8–10 sentimeetri kõrguselt; 
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• Silo hoiustati tranšeedes ning enamasti kasutati silo valmistamisel bioloogilist 

silokindlustuslisandit; 

• Ettevõtetes tekkisid tehnoloogilistes aspektides erinevused kilede kasutamisel - nii 

küljekile, kopeerkile kasutamise ning silohoidla katmise vahel;  

• Lisaks olid erinevused ka kattekile kasutamises osas - osa ettevõtteid kasutasid  

mustvalge kile valget poolt üleval ja teised vastupidi, musta poolt üleval; 

• Soovituste kohaselt võiks niitmisel niitekõrgus olla 10-15 sentimeetri vahemikus, et 

vähendada riski silo saastumiseks mullaga ja seeläbi silo riknemist;  

• Tehnoloogilise poole pealt peaksid tootjad kasutama rohkem kattekile all kopeerkilet 

ning ka küljekilet, et tagada silo hermeetilisus; 

• Mustvalgel kilel tuleks suvel kasutada valget poolt üleval, et vähendada silo 

ülekuumenemist ning (sügisel viimane niide) musta poolt üleval, et koguda soojust; 

• Lisaks tuleks alati kile peal kasutada raskuseid ning vanad rehvid on kõige soodsaim 

lahendus ning ei põhjusta saastust nagu näiteks liivakotid, mis võivad lekkida; 

• Masinatest võiksid tootjad eelistada liikurhekseldit, kuna liikurhekseldiga on võimalik 

saavutada ühtlasem heksli pikkus ja lisaks on ka ajavõit koristamisel suurem kui 

haagiskoguriga. 

8.2. Siloproovide analüüsi tulemused 

Eesti Taimekasvatuse Instituudi andmetel paistsid 2018. aasta rohuproovid silma kõrge kuivaine 

sisalduse poolest ja heintaimede kasvukõrgus oli tavapärasest väiksem, kuna kaua kestnud põua 

mõju oli tugev (Rohusööda toiteväärtus… 2018). Seda näitab ka kahe niite keskmine kuivaine 

sisaldus, mis oli 37,8% (tabel 5). Kõrgeim kuivaine sisaldusega siloproov esimeses niites oli 

50% ja madalaim 25%. Teise niite siloproovides oli suurima kuivaine sisaldusega proov 50% ja 

madalaim 27%. 
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Tabel 5. Esimese ja teise niite siloproovide tulemused 

Niide 1.       niide 2.       niide 

Näitaja Keskmine Standardhälve Keskmine Standardhälve 

Kuivaine % 35,7 5,4 39,9 8,4 

Toorproteiin % 12,7 2,1 15,4 2,0 

Toortuhk % 7,7 0,7 7,9 1,2 

Toorkiud % 26,5 1,8 26,2 2,0 

Toorrasv % 3,5 0,2 3,3 0,2 

N-ta e-a % 49,4 2,0 47,0 3,5 

Kaltsium g/kg 8,9 1,9 12,8 2,9 

Fosfor g/kg 3,6 4,2 5,5 7,5 

Metaboliseeruv 

energia Mj/kg 

9,3 0,2 9,4 0,2 

Metaboliseeruv 

proteiin g/kg 

74,6 3,8 79,2 3,7 

Vatsa proteiini bilanss 

g/kg 

-0,4 15,2 17,8 16,9 

Orgaanilise aine 

seeduvus % 

63,3 1,8 63,8 1,4 

Etanool g/kg 5,4 3,5 2,4 1,5 

Propioonhape g/kg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Äädikhape g/kg 15,6 4,4 15,2 5,0 

Võihape g/kg 0,1 0,2 0,3 1,2 

Piimhape g/kg 41,2 11,8 62,1 29,5 

2,3-butaandiool g/kg 1,1 0,3 0,5 0,7 

pH 4,2 0,1 4,5 0,2 

Ammoniaak-N üld N-

st % 

3,1 0,7 3,5 1,2 

 

Analüüsides niidete toorproteiini sisaldust, siis esimese niite fermentatsiooni tulemused 

näitavad, et toorproteiini sisaldus (12,7%) oli natuke kõrgem halva silo piirmäärast, milleks on 

<12 ning teine niide li lähedal heale tulemusele, mille soovituslik piirmäär on >16. Ka toortuha 

sisalduse järgi võib öelda, et esimese ja teise niite silodega võib tootja rahul olla, kuna toortuhk 

jäi alla 10% kuivainest. Toorkiud oli mõlemal niitel 26% ning seda võib pidada rahuldavaks. 

Toorrasva sisaldust võib ka pidada heaks, kuna jääb soovitusliku 2,5–4,5% piirmäärani. 

Mineraalainetest on kõige olulisemad kaltsium ja fosfor. Nende sisaldus sõltub rohu 

botaanilisest koostisest ning soovituslikku piirmäära pole määratud. Üldiselt sõltub 
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mineraalainete vajadus sõltub looma kaalust, tiinusest ja imetamisest ning ratsioonis võiks olla 

kaltsiumi ja fosfori suhe 1:2,5 ning mineraalaineid ei tohiks olla ka ratsioonis liiga palju, sest 

see mõjutab teiste mineraalsete elementide imendumist organismis (Jamieson 2014). Esimeses 

niites oli kaltsiumi ja fosfori suhe 1:2,5, mis on ideaalne ja teises niites oli kehvem suhe (1:2,4). 

Analüüsides silo toiteväärtust, siis metaboliseeruv energia oli rahuldav mõlemal niitel. Vatsa 

proteiinibilanss oli esimesel niitel nõrgalt negatiivne ja näitab, et looma peensooles imendub 

vähem aminohappeid, kuid siiski jääb soovitusliku piirmäära nulli lähedale. Teise niite silos oli 

aga vatsa proteiinibilanss märkimisväärselt suurem kui esimese niite silos ja tähendab, et 

loomad saavad liigselt lõhustuvat proteiini ja loomadel võivad tekkida terviseprobleemid. 

Metaboliseeruv proteiin esimesel niitel oli rahuldav ja teisel niitel hea, sest ületas piirmäära 75 

g/kg kohta. Ka orgaanilise aine seeduvus, mis kahe niite keskmiselt oli 63,6% kohta, oli 

rahuldav, jäädes alla soovitusliku määra, milleks on  65%. 

Happeid analüüsides selgub, et äädikhappe sisaldus jäi soovitusliku piirmäära vahemikku, mis 

on kuni 20 g/kg kohta. Võihappe kogus oli mõlemas niites soovituslikus koguses, jäädes alla 

0,5% kuivainest. Piimhappe kogus aga oleks võinud esimeses niites ja teise niite silos olla 

parem, sest ideaalses silos on lausa piimahapet kuni 150g/kg kohta. Ka pH sisaldus jäi rahuldava 

silo piirmääradesse. Positiivseks saab pidada seda, et esimese niite silos oli etanooli 

soovituslikus koguses ehk alla 10 grammi. Ka ammoniaaklämmastiku sisaldus oli analüüsides 

väga hea, jäädes soovitusliku kuni 7% piirmääradesse. Probleemiks saab pidada, et esimeses 

niites oli peaaegu kaks korda rohkem 2,3- butaandiooli, kui teises niites ja on aeroobse riknemise 

indikaatoriks. Üldiselt saab pidada silo kvaliteeti rahuldavaks. 

8.3. Silokindlustuslisandite mõju silo fermentatsiooninäitajatele  

Tabelis 6 on toodud kõik silodest võetud proovide keskmised tulemused gruppide kaupa. 

Analüüsi ainuke usutav statistiline seos leiti kuivaine ja piimhappe sisalduse vahel, kui kasutati 

gruppi „Bioloogilised“ kuuluvaid lisandeid (p=0,033) (joonis 6). Joonisest selgub, et mida 

märjem on silo, seda suurema piimhappe sisalduse tagavad lisandid Bonsilage Fit, Bonsilage 

Fit M, Bonsilage Fit G, FeedtechTM Silage M25AS, SillAll 4x4+ ja Nordsil+. Siiski kui silo 

kuivaine sisaldus on kõrgem kui 36–37%, tasuks kaaluda juba Biostabil+ lisandi kasutamist, 

kuna sellest punktist tõuseb Biostabil+ lisandi kasutegur üle teiste bioloogiliste lisandite. 



45 
 

 

 

Joonis 6. Kuivaine ja piimhappe vahelised seoses erinevate silokindlustuslisandite gruppide 

vahel. 

Silo hügieeninäitajatest on olulisemad võihape, piimhape, äädikhape, pH, mis näitavad, kui hästi 

on fermentatsioon toimunud. Võihape on oluline, kuna näitab, kas silo on läbinud klostriidse 

käärimise, mis on kõige halvemaid fermentatsiooniliike. Kuigi võihapet esines bioloogiliste 

kindlustuslisandiga gruppides, siis statistilist seost võihappe sisalduse ja kindlustuslisandi 

kasutamise või mitte kasutamise vahel ei olnud (p=0,776) ning üldiselt oli võihappe sisaldus 

olenemata grupist väga madal. 
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Tabel 6. Keskmised fermentatsiooninäitajad erinevate silolisanditega 

Näitaja Biostabil+ Bioloogiline 

lisand 

Keemiline 

lisand 

Lisandita 

Kuivaine % 37,7 37,6 36,6 36,5 

Toorproteiin % 14,1 14,0 15,1 16,1 

Toortuhk % 7,8 7,7 7,8 8,0 

Toorkiud % 25,5 25,4 24,5 26,2 

Toorrasv % 3,3 3,2 3,4 3,5 

N-ta e-a % 49,5 49,4 49,1 46,2 

Kaltsium g/kg 10,7 10,6 9,9 14,9 

Fosfor g/kg 3,3 3,2 3,2 15,2 

Metaboliseeruv energia 

MJ/kg 

9,8 9,7 9,6 9,6 

Metaboliseeruv proteiin g/kg 79,2 79,2 78,5 82,5 

Vatsa proteiini bilanss g/kg 3,6 3,6 17,0 19,0 

Orgaanilise aine seeduvus % 64,7 64,7 64,5 65,0 

Etanool g/kg 4,0 3,9 4,5 3,5 

Äädikhape g/kg 15,3 15,2 16,5 19,0 

Propioonhape, g/kg 0,0 0,0 0,0 0.0 

Võihape g/kg 0,2 0,2 0,0 0,0 

Piimhape, g/kg 50,2 50,2 74,5 79,0 

2,3-butaandiool g/kg 0,8 0,8 0,5 0,5 

pH 4,4 4,4 4,3 4,4 

Ammoniaak-N üld N-st % 3,3 3,3 3,0 3,3 
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Ka piimhappe sisaldus silos on väga oluline, kuna on olulisim hape silos (Kung, Shaver 2001). 

Tabel 6 andmetel oli kõige rohkem piimhapet silos, kus ei kasutatud kindlustuslisandit või 

kasutati keemilist ning seda kinnitab ka joonis 7, kuid usutavat seost ei leitud (p=0,494).  

Joonis 7. Piimhappe sisaldus erinevates silokindlustuslisandi gruppides. 

Äädikhappe sisaldus silos on tavaliselt kõrgem siis, kui fermentatsioon on kestnud liiga kaua, 

on vähe tallatud ning on toimunud aeglane silo ladustamine. Äädikhappe kogus silos on oluline 

näitaja, kuna on riknenud silo tunnuseks (Kung, Shaver 2001). Üldiselt jäi äädikhappe kogus 

alla soovitatud piirmäära ning oli nelja grupi keskmisena 16,5 g/kg kohta. Statistilisel analüüsil 

ei leitud usutavat seost lisandi kasutamise või mittekasutamise mõju kohta äädikhappele 

(p=0,240), kuid siiski oli märgata bioloogilise lisandiga siloproovides väiksemat äädikhappe 

sisaldust (joonis 8). 
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Joonis 8. Äädikhappe sisaldus erinevates silokindlustuslisandi gruppides. 

Silo happesus (pH) on oluline näitaja silos, kuna sellest sõltub, kui hästi silo fermenteerub ja 

säilib (Kung, Shaver 2001). Üldiselt loetakse heaks siloks kui pH on vahemikus 4–4,2 ja 

arvestada tuleb, et pH on otseses seoses silo kuivaine sisaldusega (Olt 2013). Uurimuses jäi 

sööda pH 4,3–4,4 vahemikku (joonis 9), mistõttu saab pidada silo pigem happeliseks. Siiski 

mõjutas seda ka kuivaine sisaldus, mis oli kõrge kuiva ilmastiku (heintaimed närbusid põllul 

liiga kuivaks) tõttu. Silokindlustuslisandi kasutamisel või mitte kasutamisel ei leitud usutavat 

mõju silo happelisusele (p=0,374).  
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Joonis 9. PH suurus eri silokindlustuslisandi gruppides. 

 

8.4. Tehnoloogia mõju silo fermentatsiooninäitajatele  

8.4.1. Niitekõrgus 

 

Soovituslik niitekõrgus kõrrelistel 10–15 sentimeetrit, kuid enamus (84%) ettevõtteid niitsid  

heintaimikut 8–10 sentimeetri kõrguselt (Kim jt 2016). Liiga madal niitekõrgus mõjutab sööda 

toortuha- ja silo riknemist põhjustavate saasteainete sisaldust ning võib põhjustada 

valekäärimist, mistõttu võib ka võihappe sisaldus silos tõusta (Olt 2003, Bender 2006). Seetõttu 

uuriti ka niitekõrguse seost toortuha ja võihappe sisaldusega. Joonis 10 näitab, et mida 

kõrgemalt niita, seda väiksem on toortuha sisaldus, kuid vahed olid siiski väiksed. Siiski sellele 

väitele statistilist usutavat seost ei leitud (p=0,161). Ka võihappe sisalduse ja niitekõrguse vahel 

ei leitud usutavat seost (p=0,844). Siiski võiks eelistada niitmist 10–15 sentimeetri kõrguselt, 

kuna see aitab parandada kuivaine seeduvust, neutraalkiu sisaldust ja suurendab aeroobset 

stabiilust (Kim jt 2016). 
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Joonis 10. Toortuha sisaldus vastavalt niidetud kõrgusele. 

 

8.4.2. Liikurhekseldi vs haagiskogur 

 

Haigh 1998 tehtud uurimistöös selgus, et haagiskoguriga tehtavas silos on suurem toortuha 

sisaldus, kuna mullaga sööda saastumise tõenäosus oli suurem sellise koristustehnikaga. Kuigi 

joonis 11 näitab, et haagiskoguriga on toortuha sisaldus kõrgem, siis statistiliselt usutavat seost 

ei leitud (p=0,123).  
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Joonis 11. Haagiskoguri ja liikurhekseldi mõju toortuha sisaldusele. Number 1 tähistab 

joonisel liikurhekseldit ja number 2 haagiskogurit. 

8.4.3. Küljekile kasutamine silo hoiustamisel tranšeedes 

 

Silo ladustamisel soovitatakse tranšeeseinte kaitseks kasutada küljekilesid, mis aitavad 

hermeetilisust parandada (Kallion, 2016). Kui aga hermeetilisus ei ole tagatud, siis on võimalus, 

et silos on suurenenud äädikhappe kontsentratsioon (Kung, Shaver 2001). Joonis 12 andmetel 

on äädikhappe sisaldus keskmiselt suurem nendes silodes, kus küljekile ladustamisel ei 

kasutatud, kuid seos ei olnud usutav (p=0,008). Ka etanooli suurem sisaldus viitab hapniku 

ligipääsule silos (Olt 2013), kuid statistiliselt usutavat seost ei leitud (p=0,129). Joonis 13 näitab 

siiski, et nendes ettevõtetes, kus ei kasutatud küljekile, on etanooli kogus suurem. Olt 2013 

andmetel viitab ka mitte hermeetilisele silole ka ammoniaaklämmastiku sisaldus, kuid ka selles 

osas ei leitud uuringus seost (p=0,706).  
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Joonis 12. Äädikhappe sisaldus sõltuvalt küljekile kasutamisest. Number 1 tähistab joonisel 

küljekile kasutamist ja number 2 tähistab proove, mis võeti silodest, kus ei kasutatud 

küljekilet. 

  

Joonis 13. Etanooli sisaldus küljekile kasutamisel või mittekasutamisel. Joonisel tähistab 

number 1 küljekile kasutamist ja number 2 mittekasutamist. 
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Võimalusel tuleks kasutada küljekile, kuna joonised näitavad, et küljekile mittekasutajatel oli 

kõrgem äädikhappe ja etanooli sisaldus. Kile kaitseb ka tranšee seinasid happelise keskkonna 

eest. Siiski tuleb arvestada, et proove ei võetud servadest ning otseselt usutavaid järeldusi 

küljekile kasutamise mõjust teha ei saa. Ka praktika ettevõteti on tavaliselt selline, et servades 

riknev silo visatakse ära, kuid see põhjustab suuri silokadusid. Üldiselt kõrgem etanooli sisaldus 

võib põhjustada loomadel joovet ning kõrgem äädikhappe sisaldus vähendab söömust (Olt, 

2013). Selleks, et vähendada riske saastumiseks ja hapniku ligipääsuks, tuleks silo 

hermetiseerida küljekilega. 
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KOKKUVÕTE 

Aastal 2018 paistsid silo analüüsid silma sööda kõrge kuivaine sisalduse poolest. Seda 

põhjustasid põud ja kõrged õhutemperatuurid. Silo fermentatsiooni- ja hügieeninäitajad jäid 

üldiselt rahuldava silo piirmääradesse.  

Uurimistööst selgus, et kõige levinumad silokindlustuslisandid on bioloogilised lisandid ja neid 

kasutas 89% ettevõtetest. Silosid hoiustati enamasti tranšeedes ja vähesel määral maapealsetes 

kuhjades. Silo niideti enamasti 8-10 sentimeetri kõrguselt ning 95% ettevõtetest koristasid silo 

liikurhekseldiga. Kuna tehnoloogial on oluline mõju silo fermentatsiooninäitajatele, siis 

analüüsiti niitekõrguse seost toortuha sisaldusega, kuid statistiliselt usutavat seost ei leitud 

(p=0,161). Ka võihappe ja niitekõrguse vahel ei leitud statistiliselt usutavat seost (p=0,844). 

Uuriti ka toortuha sisaldust nii haagiskoguriga kui ka liikurhekseldiga koristades, kuid ka sellele 

ei leitud statistiliselt usutavat seost (p=0,123). 

Tehnoloogiat analüüsides selgus ka, et ettevõtetes on sarnased praktikad, välja arvatud kilede 

kasutamise osas. Kopeerkilet kasutas alati 10% ettevõtetes ning sama palju siis kui silotegu oli 

öösse jäänud ja oli vaja silo katta vihmakaitseks. 50% ettevõtetest kasutasid kopeerkilet ainult 

saju korral ning 30% ei kasutanud kunagi. Küljekile ei kasutanud 44% ettevõtetest ning 

ülejäänud kasutasid. Kõige pealmise kihina kasutati mustvalget kilet ning 25% kasutasid 

väljapoole alati kile valget poolt. Ettevõtetest 37,5%  kasutasid suvel kile valge poolt pealmisena 

ning teisel ajal kile musta poolt. Kile musta poolt hoidsid alati üleval pool 37,5% ettevõtetest. 

Kuna küljekilel on oluline roll silo hermeetilisuse säilitamisel, uuriti ka küljekile kasutamise 

seost äädikhappe, etanooli kui ka ammoniaaklämmastiku sisaldusega. Statistiliselt usutavat 

seost ei leitud äädikhappe sisalduse (p=0,008), etanooli sisalduse (p=0,129) ja 

ammoniaaklämmastiku sisalduse (p=0,706) ja küljekile kasutamise vahel. 

Uurides 2018. aastal ja antud metoodikaga silokindlustuslisandite mõju silo hügieeninäitajatele, 

leiti, et ei ole vahet, kas kasutada keemilist või biolooglist lisandit või üldse mitte kasutada. 

Lisaks ei leitud usutavat seost võihappe ja silokindlustuslisandi kasutamise või mitte kasutamise 

vahel (p=0,776). Ka piimhappe ja silokindlustuslisandi kasutamise või mitte kasutamise vahel 

ei leitud statistiliselt usutavat seost (p=0,494). Usutavat statistilist seost ei leitud ka äädikhappe 
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ning silokindlustuslisandi vahel (p=0,240) ning seost ei olnud ka silo happelisuse ning 

silokindlustuslisandi vahel (p=0,374). 

Usutav statistiline seos (p=0,033) leiti kuivaine sisalduse ja grupi vahel, kus olid esindatud 

lisandid Bonsilage Fit, Bonsilage Fit M, Bonsilage Fit G, FeedtechTM Silage M25AS, SillAll 

4x4+ ja Nordsil+ ning analüüs näitas, et mida märjem on silo, seda tõhusamad on need lisandid. 

Siiski olid need lisandid tõhusad kui kuivaine oli alla 36–37%.  

2018.a. analüüsitulemuste põhjal võib teha järgnevad järeldused: 

• Bioloogilisel silokindlustuslisandil Biostabil+ ei ole usutavalt paremat mõju silo 

sileerimisele võrreldes teiste bioloogiliste lisanditega; 

• Erinevates Eesti piirkondades läbiviidud tootmiskatsetest selgus, et silolisandi 

kasutamine ei garanteerinud paremat silo kvaliteeti kui selle mittekasutamine; 

• Tehnoloogilistel aspektidel nagu niitekõrgusel (vahemikus 8 – 10 cm), koristustehnikal 

ja küljekile kasutamisel ei olnud usutavat mõju silo kvaliteedile. 

Antud teemal oleks vajalik edasine uurimistöö. Tuleks analüüsida rohkem nii keemilise 

lisandiga sileeritud söötasid kui ka siloproove, kus lisandeid ei kasutatud. Antud uurimistöös 

olid erinevate ettevõtete tootmistingimused liiga erinevad, et neid omavahel võrrelda ja jõuda 

usutavate tulemusteni. Lisaks tuleks uurida ka silokindlustuslisandite mõju eri aastatel, et välja 

selgitada ilmastiku mõju silo valmistamisele ning lisandi efektiivsust erinevates klimaatilistes 

oludes. Lisaks oleks vajalik teha ka majanduslik analüüs silo lisaainete kasutamise tasuvuse 

kohta.  
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SOOVITUSED PRAKTIKASSE 

Nagu selgus antud töös, siis silokindlustuslisandi kasutamine ei garanteeri alati head silo. Otsus, 

kas kasutada silokindlustuslisandit või mitte, peaks tulema majanduslikust aspektist. Oluline on 

jälgida silokindlustuslisandi hinda ja mõju silo kvaliteedile. Ükski silokindlustuslisand pole 

ideaalne, aga need lisandid võivad olla kasulikud ja aidata kaasa silo kvaliteedile erinevates 

klimaatilistes oludes. Oluline on teada, et keemilised silokindlustuslisandid sobivad 

kasutamiseks siiski raskemate ilmaolude korral ja kui kõrge proteiini sisaldusega taimiku 

närvutamine on olnud raskendatud. Lisaks peaksid tootjad kasutama silokindlustuslisandeid, 

mis on toetatud teadusliku metoodikaga. Selleks, et aidata kaasa silo maksimaalsele kvaliteedile, 

tuleks niidetud massil saavutada kuivaine piirmäär vahemikus 28-35%. Optimaalne niitekõrgus 

koristusel peaks olema vahemikus 10-15 cm, kuna see aitab parandada kuivaine seeduvust, 

suurendada neutraalkiu sisaldust ja silo aeroobset stabiilust. Kindlasti tuleks ka kasutada 

silotranšees küljekile. See aitab kaitsta tranšee seinasid ja vähendab õhu juurdepääsu 

sileeritavale materjalile. Lisaks tuleks kasutada ka kopeerkilet, et vältida õhupatjade tekkimist 

kile ja silo vahele. Kõige pealmisena tuleks kasutada ka must-valge kilet ja valget poolt alati 

pealmise poolena, et silo ei kuumeneks üle. See aitab ka peletada linde eemale, kes kile lõhuvad 

ja põhjustavad silo riknemist. Viimasel niitel tuleks kasutada ülalpool must-valge kile musta 

poolt, et aidata silos säilitada fermentatsiooni jaoks vajalikku soojust. Soovituslik on ka pidada 

päevikut, et oleks ülevaade erinevatest silo tootmise aspektidest. See annab ka hea ülevaate, mis 

erinevatel aastatel toimus ja mida saaks edaspidi paremini teha.  
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LISAD 

Lisa 1 

Küsimustik nr 1 

 

Ettevõtte nimi 

Loomade arv 

Vajaminev söödakogused 

Küsimustiku täitja 

 

Eesmärk: Silokindlustuslisandite mõju silo kvaliteedile aastal 2018. 

 

• koguda võimalikult palju teavet silo tootmise protsessi kohta ettevõttes. (Silotootmine 

ja hästi ellu viidavad sammud ning nõrgad ja riskantsed, paremaks muutmist vajavad 

etapid) 

• võtta tranšeesse veetud silomassist proove ( I niide närutatud haljasmass ja 25 päevane 

august võetud proov, II niide närutatud haljasmass ja 40 päeval võetud proov. Proovid 

siloaugu avamisel või 6 kuud peale augu sulgemist)  

• teha nende põhjal laborianalüüse 

• Analüüside põhjal koostada analüüs ja tagasiside 

 

2.Ettevõttes kasvatatavad silo tootmiseks mõeldud söödakultuurid 

Kultuur 

 

Botaaniline 

koostis % 

(taimeliigid) 

Kasutusaasta Märkused 

 

Rohumaa 

 

 

 

 

 

 

  

Püsirohumaa 
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Lutsern 

 

  

 

 

Mais 

 

   

Teravili 

 

   

    

    

    

    

 

 

3.Silo säilitamise viis 

SILOHOIDLA TÜÜP: 

Tranšee: 

 

Maapealne kuhi:  Rullsilo 

 

KONSERVANT: 

Keemiline  

 

Bioloogiline 

 

Puudub 

Konservandi doseerimine ml/t 

 

 

4.Kas peetakse päevikut, millesse pannakse kirja silo tootmise ajalugu, sündmused, asjaolud 

iga tranšee korral 

 

5. Aastas vajalik ja toodetav silo kogus 

 

Rohumaad 

6.Kas rohumaadel on umbrohtu, kui palju? ( %) 

Vähe 

 

Mõõdukalt Palju 

 

 

7.Milline on rohumaade tihedus, 
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Hõre 

 

Mõõdukas Tihe 

 

 

8. Kas rohumaadel on kulu, surnud rohuosakesi:  

Vähe 

 

Mõõdukalt Palju 

 

 

9. Millist väetist, millal ja millist normi kasutatakse:  

 

10. Milline on rohumaade arengufaas niitmise hetkel:  

 

Niitmine seotud prooviga 

11. Milline on rohu niitmiskõrgus: 

 

12. Kuidas jääb niidetud mass pärast niitmist põllule (laiali või vaalus):  

Laiali 

 

Vaalus 

 

 

Närutamine 

13. Kas kaarutate:  

Jah 

 

Ei 

 

 

Koristamine ja peenestamine 

14. Milline on koristamise tehnika, liik:   

Liikurhekseldi 

 

Kogurkäru Muud 

 

 

 

15. Kui kaua koristati 1,2,3 niidet päevades 
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Niide 

 

Koristuse aeg päevades Märkused 

 

1.niide   

2.niide   

3.niide   

   

 

16. Kas esineb koristusel kadusid ja kas see on probleem järgmisel niitel:  

Vähe 

 

Mõõdukalt Palju 

 

 

Silo käärimist või stabiilsust parandavad lisandid 

17. Kas ja milliseid silo konserveerimisele kaasa aitavaid lisandeid tarvitatakse:  

SilAll 

 

Biostabil Nordsil 

 

Bonsilage   

   

 

   

 

 

     

 

18. Millises koristamise ja peenestamise tehnika osas lisatakse silolisand:  

 

Tranšeede kirjeldus 

19. Kas tranšeede konstruktsioonid vastavad keskkonna nõuetele. 

 

20. Milline on tranšeede tüüp (mõlema või ühe avatud otsaga): 

 

21. Kas tranšeede kasutamine on mugav ja tõhus - transee täitmise kiirus, frondi edenemine 

söötmisel (cm/päevas)  

 

Tranšeedes silo tootmise haldamine 

22. Kas tranšee/maapealne kuhi kaetakse öösel kopeerkilega? Saju korral? 
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23. Kas kasutatakse küljekilet:  

Jah 

 

Ei 

 

 

Silomassi kohalevedu, mahalaadimine, tranšeede täitmine, massi tasandamine ja tallamine 

24. Kas võib täheldada silomassi saastumist või kahjustumist pärast mahalaadimist või 

tallamist, kas see võib olla probleem? 

 

25. Millist tallamistehnikat kasutatakse, masinate arv ja masina mass: 

 

26. Milline on massi laialiaetud kihi paksus:  

 

27. Milline on ühes tunnis kohale veetava silomassi kogus tonnides:  

 

28. Kas silomassi tallatakse öösel, kui uut massi juurde ei veeta: 

 

29. Kui kaua aega pärast viimase koorma toomist ja laialiajamist silomassi tallatakse:  

 

Katmine silo kattekilega 

30. Kui kasutatakse kopeerkilet, siis kas see laotatakse laiali samaaegselt põhilise kattekilega 

või laotatakse iga kile laiali eraldi:  

 

 

31. Kui tranšeed täidetakse mitu päeva, siis kas see hermetiseeritakse etapiviisiliselt (osade 

kaupa ühest otsast alates): 
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32. Kas kattelkilel kasutate valget või musta poolt üleval 

Valge pool üleval 

 

Must pool üleval 

 

 

Kile (kilede) kaitsematerjalide peale panemine 

33. Kas ja milliseid kilede kaitsematerjale kasutatakse:  

 

Järelevalve kattematerjalide üle ja nende kontrollimine 

34. Kas on mõni vastutav isik, kes kontrollib kattematerjale ning peab nende üle järelevalvet ja 

seab neid korda pärast tranšee katmist ja hermetiseerimist:  

 

35. Kas tranšee säilitab oma hermeetilisuse kuni silo söötmiseni (kile kahjustused, 

õhubarjäärid, põhjavesi, tranšeede seinte kahjustused):  
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Lisa 2 

Küsimustik nr 2 

 

Silokindlustuslisandite kasutamise uuring 

Nimi: 

Ettevõte: 

Palun vastake kõikidele all toodud küsimustele märkides lahtrisse ristike. 

Silokindlustuslisandi kasutamisel kirjutage toote täpne nimetus. 

 Ei kasutanud Keemiline Bioloogiline (täpne nimetus) 

Silokindlustuslisandite 

kasutamine 
   

       

 

 <8 cm 8-10 cm >10 cm 

Niite kõrgus    

 

 Kuhi Tranšee 

Silohoidla tüüp   

 

 Liikur-hekseldi Haagiskogur 

Kogumise 

tehnoloogia 
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