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EESTIKEELNE LÜHIKOKKUVÕTE 
 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli teha kindlaks, kas silomaisi kasvatus ja 

maisisilo kasutamine piimalehmade söödaratsioonides on Eesti piimatootmisettevõtte jaoks 

majanduslikult tasuv ning otstarbekas. Töö teiseks eesmärgiks oli läbi viia silomaisi 

kasvatamise tasuvusanalüüs osaühingu Voore Farm näitel, kus oli 2015. aasta kevadel 760 

lüpsilehma. 

Käesoleva bakalaureusetöö võib kokku võtta järgmiselt: 

1. 2014. aastal oli maisisilo tonni omahind 37,06 eurot ning 2013. aastal oli silo 

omahind 20,06 eurot ehk 45,8% madalam, kui 2013. aastal, kui maisi saagikus oli 

kõrgem.  

2. Silomaisi kasvatamise tasuvus oleneb lisaks maisi saagikusele veel ka toodetava 

silo kvaliteedist ning tärklisesisaldusest. 2013. aasta maisisilod olid oluliselt 

kõrgema tärklisesisaldusega (keskmiselt 7,09% rohkem tärklist) ning seeläbi 

piimakarja jaoks ka kõrgema metaboliseeruva energia sisaldusega. 

3. Maisisilo tootmisomahind osaühingus Voore Farm oli 2014. aastal 37,06 €/t ning 

2013. aastal 20,60 €/t. 

4. 2014. aasta maisisilo ühes kilos kuivaines oli 287 g tärklist. Keskmine odrajahu 

tärklisesisaldus on 50%, mis tähendab, et kilost odrajahust saadavat tärklisekogust 

on võimalik lüpsilehma ratsioonis asendada 1,74 kg maisisiloga. Kui arvestada, et 

2014. aastal oli Eesti keskmine odrajahu hind 200 eurot tonn ning 1,74 kg maisisilo 

omahind osaühingus Voore Farm oli 2014. aastal 0,064 eurot, siis kilogrammi 

odrajahu söötmine lüpsilehmadele oleks läinud maksma 0,2 eurot ehk 0,14 eurot 

rohkem.  

5. Silomaisi kasvatamine ja piimakarjale söötmine on Voore Farm OÜ näitel 

majanduslikult tasuv. 

6. Mida suurem on silomaisi saagikus, seda väiksem on maisisilo omahind ning mida 

kõrgem on maisisilo tärklisesisaldus, seda rohkem jõusööta saab sellise maisisiloga 

lüpsilehmade ratsioonis asendada.  
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ABSTRACT 
 

The aim of this bachelor thesis was to find out about profitability of maize silage 

production and feeding in dairy industry. The second goal of the thesis was to analyze the 

profitability of maize silage production and use in one particular Estonian dairy company 

with 760 milking cows and 9,8 tons of average yearly milk production per cow. 

The following conclusions were made based on the results of the study: 

1. The net value of one ton of maize silage was 37,06 euros in 2014  and 20,06 euros 

in 2013 (45% less). The net value in 2013 was lower due to a good year for maize 

growth (higher yields) and excellent weather on the time of harvesting (good 

quality silage). 

2. Thus the profitability of growing maize for silage production depends on the yields 

of plants and on the silage quality. Maize silages made in 2013 had significantly 

higher starch content than those produces in 2014 (average starch content was 7% 

higher).  

3. The net value of maize silage in 2014 was 37,06 €/ton and 20,60 €/ton in 2013.  

4. One kilogram of maize silage contained 287 g of starch in 2014. Average starch 

content of barley meal is 50%, so 1,74 kg of maize silage replaces starch amount 

found in 1 kg of barley meal in the dairy cow ration. The cost of barley meal is 200 

€/t which made feeding of 1,74 kg of maize silage 0,27 euros cheaper in 2014. In 

2013 it was 0,34 euros cheaper to feed kilogram of strach from maize silage than 

from barley meal.  

5. The conclusion of this thesis is that production and feeding of maize silage in 

Voore Farm LLC is profitable.  

6. Profitability of the production of maize silage can be raised with the higher yields 

of crop. Profitability of the maize silage production also depends on the quality and 

starch content of the silo - the higher the starch content in the silo the more 

concentrates it can replace in dairy cow ratio thus the more profitable it is.    
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SISSEJUHATUS 

 

Viimastel aastatel on silomaisi kasvatus Eestis üha suurenenud. Eesti Statistikaameti 

andmetel kasvatati Eestis 2014. aastal silomaisi 7400 hektaril, mis on võrreldes 2004. aasta 

kasvupindadega 6300 hektari võrra rohkem (Eesti Statistika, 2015). Maisi kasvupind on 

Eestis võrreldes kümne aasta taguse ajaga kasvanud 85%. Silomaisi kasvatuse 

hoogustumisele on kaasa aidanud uute varavalmivate maisisortide aretus ning suhteliselt 

soodsad ilmastikutingimused maisisortide kasvuks. Lisaks piimakarjale, söödetakse 

maisisilo lihaveistele, vasikatele, lammastele, kitsedele, hobustele ja ka sigadele. 

Maisisilo toiteväärtus on reeglina suurem kui rohusilol ning kirjanduses toodu põhjal võib 

väita, et sellega saab piimalehmade söötmisel kokku hoida olulise koguse üha kallinevat 

teravilja. Traditsiooniliselt on Eestis piimalehmade söötmises kasutatud rohusilo, kuid 

sordiaretuse ja agrotehnika areng viimastel aastatel võimaldab nüüd edukalt ka Eestis maisi 

silotootmiseks kasvatada. Maisisilo tootmist ning selle tasuvust Eesti piimakarjakasvatuses 

on veel vähe uuritud ning vähe on teada kohalikesse tingimustesse sobivatest 

maisikasvatus- ja söötmisvõtetest ning nende majanduslikust otstarbekusest. 

Kirjanduses toodu põhjal võib püstitada hüpoteesi, et silomaisi kasvatus Eestis ja maisisilo 

kasutamine piimalehmade söödaratsioonides on piimatootmisettevõtte jaoks 

majanduslikult tasuv ning otstarbekas. Teaduskirjanduse põhjal võib eeldada, et 

maisisiloga on võimalik lüpsilehmade söödaratsioonis asendada kuni 50% teraviljadest.  

Lähtuvalt hüpoteesist seati käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks teha kindlaks, kas 

maisikasvatus silotootmise eesmärkidel on Eesti piimakarjakasvatuses majanduslikult 

tasuv. Töö teiseks eesmärgiks oli läbi viia silomaisi kasvatamise tasuvusanalüüs osaühingu 

Voore Farm näitel. 

 

  



6 

 

 

 

1. MAISIKASVATUS JA MAISISILO TOOTMISE 

MAJANDUSLIKUD ASPEKTID 

 

1.1. Maisikasvatus 

 

1.1.1. Liigikirjeldus 

 

Mais (Zea mays) on kõrreliste sugukonda kuuluv üheaastane teravili. Mais pärineb 

Mesoameerikast, kus seda hakati kultiveerima umbes 7000 aastat tagasi. Vanimad 

maisiseemned leiti Teotihuacanist, mis asub Pueblo linna lähedal Mehhikos. Mais oli väga 

oluline toiduallikas maajade ja asteekide tsivilisatsioonis. Kesk-Ameerikast levis mais 

põhja poole kuni Kanadani ja lõuna poole kuni Argentiinani. Pärast Ameerika avastamist 

15. sajandil introdutseeriti mais Hispaania kaudu Euroopasse, kus seda esialgu kasvatati 

soojemates Vahemeremaades, hiljem peaaegu kogu Euroopas. (FAO, 2015) 

Mais on troopiline taim ning tema optimaalseks kasvutemperatuuriks loetakse 

+20…+24
0
C. Minimaalne temperatuur maisi seemnete idanemiseks on +8

0
C. Vaatamata 

sellele on mais enim kasvatatav teravili maailmas, mida kasvatatakse kõikidel 

kontinentidel, v.a Antarktikas (Orhun et al., 2013). Maisi kasvuaeg on erinevatel sortidel 

väga varieeruv ning jääb vahemikku 70…210 päeva (Rüdelsheim, Smets, 2012).  

Kasvukoha temperatuurid ja sademed on põhilised tegurid, mis mõjutavad, millist tüüpi 

maisi kasvatatakse. Loode-Euroopa piirkond lühikese suve ja niiske kliimaga sobib 

paremini silomaisi kasvatamiseks, kuna mais ei pea silo tootmiseks täisküpsust saavutama. 

Teramaisi kasvatatakse kuivemas ja soojemas Kesk- ja Lõuna-Euroopas (Tabel 1). Lisaks 

silo- ja teramaisile kasvatatakse veel ka magusat maisi (Zea mays convar saccharata var 

rugosa) toidutööstuse tarvis ning energiamaisi biokütuse ja –gaasi tootmiseks. 

(Rüdelsheim & Smets, 2012) 
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Tabel 1. Euroopa Liidu geograafilised piirkonnad. Allikas: (EÜ määrus nr 1107/2009) 

Piirkond Geograafia Liikmesriik 

A Põhja-Euroopa Taani, Eesti, Soome, Läti, Leedu, Rootsi 

B Kesk-Euroopa Austria, Belgia, Tšehhi, Saksamaa, Ungari, Iirimaa, 

Luksemburg, Holland, Poola, Rumeenia, Sloveenia, 

Slovakkia, Suurbritannia 

C Lõuna-Euroopa Bulgaaria, Küpros, Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia, 

Malta, Portugal, Hispaania 

 

 

1.1.2. Maisikasvatus Euroopas 

 

Euroopa Liidus kasvatatakse maisi nii silo-, terade- kui ka energia tootmise otstarbel. Maisi 

teradest valmistatakse maisijahu, mida kasutatakse põllumajandusloomade söötmisel. 

Samuti kasutatakse teramaisi toidutööstuses (tärklis, popkorn). Energiamaisi kasvatatakse 

biokütuse- ja biogaasi tootmiseks. MAIZ´EUROP´ (2015) andmetel kasvatab Põhja-

Euroopa riikidest energiamaisi biogaasi tootmiseks Saksamaa 260 000 ha, Austria 20 000 

ha ning Poola 10 500 ha.  

Suurimad silo- ja teramaisi kasvatajad Euroopa Liidus on Prantsusmaa, Rumeenia, 

Saksamaa, Ungari ja Itaalia, kus maisi kasvatatakse enam kui miljonil hektaril (Czarnak-

Klos & Rodriguez-cerezo, 2010). 2012. aastal toodeti EL-s 285 miljonit tonni teravilja, 

millest 21% (60,1 miljonit tonni) moodustas mais (State, 2013).  

Iga aastaga levib maisikasvatus üha põhja-poolsematesse riikidesse. Seda põhjusel, et 

pidevalt aretatakse uusi maisisorte, mille kasvuaeg on lühem ning mis taluvad jahedamaid 

ilmastikutingimusi. Näiteks tõusis Inglismaal maisikasvatuse osatähtsus 2005. aastaks 

viiekordselt võrreldes 1989. aastaga. Taanis kasvatati maisi 1980. aastal 11 000 hektaril, 

kuid 2003. aastaks oli maisi kasvupind tõusnud juba 118 000 hektari peale. (Bindi & 

Olesen, 2011) 
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1.1.3. Maisikasvatus Eestis 

 

Eesti Statistikaameti (2015) andmetel kasvatati Eestis 2014. aastal silomaisi 7400 hektaril, 

mis on 6300 ha rohkem kui 2004. aastal (Joonis 2). Maisi kasvupind on Eestis võrreldes 

2004. aastaga kasvanud 85%. Järjest rohkem võib näha ka Eestis suuri ja lopsakaid 

maisipõlde, mis on väärtusliku loomasööda – silo - tooraineks. 

 

 

Joonis 1. Maisi kasvupind (ha) Eestis aastatel 2004-2014. Allikas: PMS120 

 

Eesti Statistikaameti (2015) andmetel oli maisi kogusaak Eestis 2014. aastal 181 800 tonni, 

mis teeb keskmiseks maisi saagikuseks 24,57 tonni (Joonis 3). Viimase kümne aasta 

kõrgeim keskmine saagikus oli aastal 2013, kui ilmastikutingimused võimaldasid seemnete 

varajast külvi ning sooja ilma jagus nii juunis, juulis kui ka augustis. Juuni oli keskmisest 

+3,6
o
C, juuli +1,6

o
C ning august +1,4

o
C võrra soojem (Riigi Ilmateenistus, 2015). 
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Joonis 2. Maisi saak Eestis aastatel 2004-2014. Allikas: PMS120 

 

Viimase kümne aasta madalaim maisi saagikus oli aastal 2006, mil saaki saadi vaid 15,1 

tonni hektarilt (PMS120). 2006. aasta suvi oli kuum ja väga põuane, mistõttu jäi teraviljade 

kasv madalaks ning küpsemine oli väga kiire – tera jäi peeneks ja esines hädavalmimist, 

mis vähendas saaki (Põllumajandusministeerium, 2006). 
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1.2.  Maisisilo tootmise majanduslikud näitajad 

 

1.2.1. Sööda omahind 

 

Söötade omahinna arvutamine on vajalik seepärast, et jooksval aastal kasutatavatest  

söötadest osa on toodetud eelmisel aastal, osa saadakse selle aasta saagist ja osa on 

ostusöödad, mistõttu omahind on erinev. Kuna piima tootmisomahinnast moodustavad 

söödad 50…55%, siis sõltub lehmade piimajõudlus, omahind ja piimatootmise tasuvus 

kõige enam  söötadest ja söötmisest. Enne kulude jagamist loomaliikide ja vanuserühmade 

vahel teha kindlaks ettevõtte keskmised kulutused erinevatele söödaliikidele, ja kasutada 

saadud andmeid loomakasvatussaaduste omahinna kalkuleerimisel. (Puulmann, 2004) 

 

 

1.2.2. Tootmiskulude liigitus ja omahinna kujunemine 

 

Kõik toodangu valmistamiseks tehtud kulud, väljendatuna rahas, moodustavad toodangu 

omahinna. Tootmisomahind moodustub toodangu valmistamise ja säilitamise kuludest. 

Kuna taimekasvatus on olemuselt hooajaline tegevus, kasutatakse kuluarvestusel enamasti 

täiskuluarvestust, kuid kasutatav arvestussüsteem ei välista kulude jaotamist muutuv- ja 

püsielemendi alusel, mis iga tootmisharu puhul on erinevad. (Puulmann, 2004) 

Taimekasvatuses kuuluvad otseste kulude hulka tootmistööliste töötasu, seemne, istikute, 

kütuse ja määrdeainete, väetiste ja taimekaitsevahendite maksumus, põllumasinate 

amortisatsioon, taimekasvatusega seotud põhivara jooksva remondi kulud jms. Otsesed 

kulud lülitatakse omahinda otseselt. Kulutused, mida otseselt toodangu valmistamisega 

seostada ei saa, arvestatakse eraldi tööde ja teenuste liikide kaupa ja jaotatakse 

proportsionaalselt vastavale arvestusühikule, st kaudsel teel. (Puulmann, 2004) 
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Maisisilo tootmiskulusid saab liigitatakse ka maisi kasvatus- ja koristuskuludeks. Maisi 

kasvatuskulude hulka kuuluvad maa rent, väetamine, sügavkobestamine, seemnekulu, 

umbrohutõrje, vaheltharimine, masinad ja kütus ning tööjõud (Lauer, 2004). Maisi 

koristuskulude hulka kuuluvad kindlustuslisandid, kiletamine, transport (masinad ja kütus) 

ning tööjõud (Bittman et al., 2004). 

Riikides, kus lisaks maisisilole toodetakse ka teramaisi, võetakse maisisilo omahinna 

kalkuleerimisel arvesse teramaisi hind (Bittman et al., 2004). Ohio Ülikooli teadlased 

lähtuvad maisisilo omahinna arvutamisel ka silo kuivainesisaldusest. Maisisilo toodetakse 

tavaliselt 35% kuivainesisaldusega, mis tähendab, et ühes tonnis maisisilos on 350 kg 

kuivainet. Teramaisi kuivainesisaldus on aga 70%, mis tähendab, et üks tonn 35%-lise 

kuivainega maisisilo annab sama palju kuivainet, kui 0,5 tonni 70%-lise kuivainega 

teramaisi: 

70% x 350 kg KA : 35% = 700 kg KA maisisilos 

350 kg KA : 700 kg KA  = 0,5 tonni teramaisi 

Ohios oli 2009. aastal keskmiseks teramaisi tonni hinnaks 25 eurot (Vt Tabel 2). Tabelis 3 

kirjeldatud üldine arvutusmeetod võimaldab maisikasvatajatel hinnata, kas maisi tasub 

siloks toota või on antud ajahetkel seda majanduslikult tasuvam teraks kasvatada. (St-

Pierre, 2009) 

 

Tabel 2. Maisisilo omahinna arvutamine keskmiste tootmiskulude baasil USA-s. Allikas: (St-

Pierre, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teramaisi hind (25 €/t :2) 12,5 € 

 + Koristuskulu 4,5 €/t 

+ Transpordikulu 

 

2,7 €/t 

+ Pakkimine 1,8 €/t 

+ Kindlustuslisandid ja kiletamine 1,8 €/t 

= KOKKU: 23,3 €/t 

+ fermenteerumiskadu 10% 3,6 €/t 

= Omahind kokku: 26,9 €/t 
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Selge ja Remmik (2015) on efektiivse silotootmisüksuse tehniliste ja ökonoomiliste 

aspektide analüüsil võtnud silo tootmiskulude ja omahinna arvestamisel aluseks 

tööjõukulud, maa rendi, seemne- ja väetisekulud, taimekaitsevahendid, kütusekulud, 

remondi ja hoolduskulud, amortisatsiooni ja intressikulud (Tabel 3). Nende uurimustöös on 

suurima osa silotootmiskuludest moodustanud amortisatsioon, väetised ja kütusekulu. 

Tabel 3. Silo tootmiskulud ja omahinna kujunemine. Allikas: (Selge ja Remmik 2015) 

Kulud 

 

Summa kokku Summa tonni kohta 

Tööjõukulu 

 

89 576 € 2,38 € 

Maa rent 115 350 € 3,07 € 

Väetised 211 147 € 5,62 € 

Seemned 64 128 € 1,71 € 

Taimekaitsevahendid 16 000 € 0,43 € 

Kütusekulu 141 229 € 3,76 € 

Remondi- ja hoolduskulud 17 897 € 0,48 € 

Muud üldhalduskulud 90 000 € 2,39 € 

Amortisatsioon 223 974 € 5,96 € 

Intressikulud 38 647 € 1,03 € 

Kulud kokku: 1 007 947 € 26,82 € 

 

Silotootmise põhivarainvesteeringud jagunevad kolmeks: seadmed, muud ehitised-rajatised 

ning silohoidlad, mille keskmiseks kasulikuks elueaks arvestatakse tavaliselt vastavalt 8, 

30 ja 40 aastat. Silohoidlate maksumuse aluseks võetakse ühe tonni hoidlamahu 

maksumus. Kulude arvutamisel tuleb arvestada, et tootmishooaja alguses toodetud silo 

kasutatakse osaliselt juba hooaja jooksul ära ning hoidlad saab sügisel uuesti täita. 

Arvestada tuleb ka seadmete kasutuse osakaalu muudeks tegevusteks (muud 

masinteenused).  Investeeringutoetusi põhivara soetamiseks tavaliselt ei arvestada. 

Amortisatsioonieraldised moodustavad silo tootmiskuludest suurima kuluartikli. (Selge ja 

Remmik, 2015) 

Soetatava masinkomplekti ülesanded võib tootmisprotsessi raames jagada kaheks: silo 

tootmine ning rohumaade uuendamise ja maisikasvatusega seotud mullatööd. Silo 

tootmiseks on vaja seitset traktorit koos haakeriistadega ning iseliikuvat hekseldit koos 

maisi koristuseks vajaliku heedriga. Arvestada tuleb silohoidlate lähedust - kuni  kolme 

kilomeetri kaugusel asuvasse hoidlasse saab silomassi transportida ilma tööseisakuteta, mis 

tagab silo kvaliteedi. Silokadude minimeerimiseks toodetakse silo ainult betoonist 

hoidlatesse. Silo säilitamine maapealses aunas toob kaasa aeglasema fermentatsiooni ning 

oluliselt suuremad toitainekaod silo säilitamisel. (Selge ja Remmik, 2015) 
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Tööjõuvajaduse planeerimisel võetakse aluseks, et silotootmishooajal on vaja kaheksat 

töötajat. Arvestatud on siinkohal iseliikuvate seadmete arvu, mis peavad tootmisprotsessis 

korraga töötama. Tööjõukulu aluseks tuleb võtta keskmine brutopalk (8.50 eur/tund e 

~1500 eur/kuu, 2015. aastal). Hooajalisuse tõttu katab tootmisüksuses tehtav töö 

keskmiselt 46% aastasest täistööajast. (Selge ja Remmik, 2015) 
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1.2.3. Maisisilo tootmise tasuvuse olemus ja hindamisel kasutatavad näitajad 

 

1.2.3.1 Maisisilo tootmisomahinda kujundavad tegurid 

 

Silomaisi kasvatamise tasuvuse määravad ära kaks komponenti: 1) maisisilo tootmise 

kulud ja 2) toodetava maisisilo kogus ning kvaliteet (Joonis 3). Silomaisi kasvatamise 

tootmiskulusid mõjutavad masintööde kvaliteet, koristatud saagi kuivainesisaldus ning 

taimekasvatustööde mehhaniseerituse tase. Maisi saagikust mõjutavad kasvupinna soodsus, 

sordiomadused, väetiste liik, taimekaitsevahendite kogus ja ilmastik. 

 

 

Joonis 3. Maisisilo tootmisomahinda kujundavad tegurid. Allikas: Kool, 2012 

 

Maisisilo on energiarikas sööt, millega saab asendada suure osa üha kallinevast teraviljast 

lüpsilehmade ratsioonis. Statistikaameti (2014) andmetel oli teravilja keskmine 

kokkuostuhind Eestis 2014. aastal 220,7 eurot tonni kohta, mis on võrreldes 2013. aastaga 

27,5 eurot tonni kohta kallim. Maisisiloga on võimalik täisratsioonilises segusöödas 

asendada kuni 50% teraviljast iga söödetud maisisilo kuivaine kilogrammi kohta (Zirnask 

ja Olt, 2014). Olenevalt maisisilo tärklisesisaldusest on üks kilo maisisilo võrdne 
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kilogrammis odrajahus sisalduva tärklisekogusega (Kärt, 2013). Inglismaa ja Iirimaa 

teadlased on leidnud, et maisisilo lisamine rohusilol põhinevatele ratsioonidele tõstis 

lehmade päevast piimatoodangut keskmiselt 1,4 kg lehma kohta ning suurenes ka piima 

rasva- ja valguprotsent (Keady et al.,2008). 

Silomaisi kasvatamise tasuvus sõltub suuresti toodetava silo kvaliteedist. Kui silos on 

maisitera muutunud liiga kõvaks, siis süsivesikute fermentatsioon lehma vatsas väheneb, 

tekib mikroorganismidele vähem kättesaadavaid fermentatsiooni lõpp-produkte ning 

seeläbi väheneb ka mikroobse proteiini süntees. Sellisel juhul silo söömus sageli küll 

suureneb, kuna vatsas seedumata või vähe seedunud maisisilo liigub seedekanalis 

kiiremini, kuid piimatoodang seeläbi ei suurene. Kui toodetakse liiga kõrge 

kuivainesisaldusega maisisilo, siis tuleb lehmade ratsiooni täiendavalt kalleid 

proteiinsöötasid lisada, et kompenseerida mikrobiaalse proteiini sünteesi puudujääke ja 

tagada optimaalne piimatoodang. (Keady, 2010; Kärt, 2013; Zirnask ja Olt, 2014)  

Maisi optimaalseks niitekõrguseks loetakse vähemalt 20 cm maapinnast. Niitemassi 

hekslipikkus ei tohiks olla suurem kui 2 cm ning minimaalne hekslipikkus peab olema 0,8 

cm. Pikema heksliga niitemassi on hoidlas raske korralikult tallata ning seetõttu kannatab 

silo kvaliteet, kuna halvasti tallatud niitemass fermenteerub kehvasti. Kiire maisisilo 

fermenteerumise ning maksimaalse seeduvuse tagamiseks looma organismis tuleb 

maisiterasid koristamise käigus purustada. Maisi sileerimisel on soovitav kasutada 

bioloogilisi silokindlustuslisandeid, mis tagavad kiire fermentatsiooni ja vähendavad silo 

kuivaine-ja toitainete kadusid. Väga halbade koristusilmade korral kasutatakse ka keemilisi 

silokonservante, mis pidurdavad soovimatute bakterite ja seente arengut silos, kuid mis 

suurendavad silos kuivainekadu. Maisisilo sileerumisprotsess kulgeb 6-7 nädalat ning enne 

seda ei tohiks silo loomadele söötma hakata. Mida suurem on silo kuivaine- ja 

tärklisesisaldus, seda pikem peaks olema sileerumisaeg. Tänu fermentatsiooni käigus 

tekkivatele hapetele muutub maisitera silos ajaga pehmemaks ning seeläbi looma 

organismis paremini seeduvaks. Maisi endospermis olev proteiin zein ei lahustu 

vatsavedelikus, kuid lahustub silohapete toimel. (Teadmiste talgud, 2013) 

Silomaisi kasvatamise tasuvus sõltub saagikusest. Saagikus sõltub aga omakorda sordist, 

agrotehnilistest võtetest ja ilmastikust. Mitmed Põhja-Iirimaal läbiviidud uurismustööd on 

näidanud, et silomaisi saagikus on võrreldes 1961. aastaga, kui keskmine maisi saagikus 

oli 4,1 tonni kuivainet hektarilt (Blumenthal et al., 2008), suurenenud 2014. aastaks 10,9 
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tonni võrra (UK Agriculture, 2015). Maisi saagikus on kasvanud tänu uutele 

maisisortidele, mida saab varem külvata ning mis on meie ilmastikutingimustele sobiliku 

varajase valmivusajaga (Keady et al., 2008).  

Euroopas on turustamiseks lubatud sadu maisisorte, millest Eesti tingimustesse sobivate 

sortide valik toimub kohalikest sordikatsetest saadud andmete põhjal. Sordivalikute 

tegemisel tuleb hinnata maisisordi külmataluvust, tõlvikute osatähtsust kogumassist 

(vähemalt 50%), seeduvust lehma jaoks (võiks olla vähemalt 65%), happe- ja neutraalkiu 

osa kiudaines ning tärklise sisaldust. Eesti tingimustesse sobilik maisisort on kiire 

algarenguga, hea seisukindlusega, vähemalt kahe korralikult arenenud tõlvikuga ning 

võimeline kasvama ka jaheda ja niiske suve korral. (Older, 2014) 

Maksimaalse saagikuse tagamiseks tuleb maisi tugevalt väetada. Maisitaimi väetatakse nii 

vedela orgaanilise väetisega e lägaga kui ka mineraalsete kompleksväetistega. Kõrge 

saagikuse tagamiseks väetatakse maisipõldu esimest korda lägaga, mullaharimise ajal, ja 

teist korda koos vaheltharimisega, kui taimede kõrgus ei ületa 20 – 25 cm. Külvi eel 

väetatakse põldu mineraalse kompleksväetisega, kulunormiga 400-500 kg/ha. (Older, 

2014) 

 

 

1.3. Maisisilo kasutamine piimakarjakasvatuses 

 

1.3.1.  Maisisilo söödaväärtus 

 

Teadaolevalt oli mais aastatuhandeid kasutusel vaid inimtoiduna. Maisisilo hakati 

loomasöödaks tootma alles 20. sajandi esimesel poolel. Enne seda söödeti maisi loomadele 

vaid haljassöödana. Maisisortide aretamisel Euroopas jälgiti alguses vaid maisiterade 

ühtlikkust ja kvaliteeti, mitte söödaväärtust looma jaoks. Esimesena hakati maisisortidel 

söödaväärtust piimalehmade jaoks hindama 1988. aastal Hollandis ning see määrati ka uute 

sortide registreerimiskriteeriumiks. Tänapäeval on maisisortide aretamisel tähtsal kohal nii 

terade tärklisesisaldus, taimede rakukestade kõrge seeduvus looma jaoks kui ka taimede 

varavalmivus. (Barrière et al., 2005) 
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Maisisilo toiteväärtus on suurem kui rohusilol ning see sõltub palju maisi koristusaegsest 

vegetatsioonistaadiumist ja kuivainesisaldusest (Tabel 4). Maisi ja maisisilo kõige 

väärtuslikum toitaine on tärklist. Tärkliserikka maisisilo kuivaine kilogrammi võib pidada 

võrdseks kilogrammi odrajahu toiteväärtusega. Suur osa maisitärklisest ei seedu lehma 

vatsas, vaid hoopis peensooles. Peensooles seedunud tärklis varustab lehma organismi 

vajaliku glükoosiga. Nii saame vähendada vatsas fermentatsiooni intensiivsust ja koos 

sellega vatsaatsidoosi ja nihkunud libediku esinemise riski lehmadel. Just see ongi 

maisisilo eeliseks suuretoodanguliste lehmade söötmisel, seda eriti laktatsiooni algul, kui 

lehmade söömus on väike. (Kärt, 2013) 

Ristiku silo, mis on toodetud õiepungade moodustumise algul (ÕPMA), sisaldab 

kilogrammis kuivaines (KA) keskmiselt 173 g toorproteiini. Toorproteiini sisalduse poolest 

jääb teisele kohale 86% kuivainega toodetud odrajahu, mille kuivainekilos on 145 g 

toorproteiini ning seejärel loomise alguses (LA) toodetud kõrreliste silo, kus kilogrammis 

kuivaines on 128 g toorproteiini. Maisisilod on oluliselt proteiinivaesemad kui rohusilod ja 

odrajahu.  

 

Tabel 4. Maisisilo ja rohusilo söödaväärtus piimalehma jaoks. Allikas: (Kärt, 2013)  

Näitaja 
Ristiku silo 

ÕPMA 

Kõrreliste 

silo, LA 

Maisisilo 

15% KA 

Maisisilo 

25% KA 

Maisisilo 

35% KA 

Odrajahu 

86% KA 

(Sikk, 2004) 

Toorproteiin, g/kg 173,0 128,0 118,0 82,0 66,0 145,0 

Happekiud, g/kg 305,0 370,0 253,0 356,0 410,0 91,9 

Neutraalkiud, g/kg 405,0 560,0 481,0 575,0 620,0 257,0 

Kaltsium, g/kg 15,0 6,0 4,3 3,9 3,9 0,8 

Metaboliseeruv 

energia, MJ g/kg 
10,2 10,1 9,4 10,8 11,0 

13,0 

Metaboliseeruv 

proteiin, g/kg 
83,0 79,0 72,0 79,0 79,0 

103,0 

Vatsa proteiini 

bilanss, g/kg 
29,0 -6,0 -5,0 -53,0 -67,0 

-44,0 

 

 

Tabelilt 2 on näha, et kõige suurema söödaväärtusega lehma jaoks on 35%-lise 

kuivainesisaldusega toodetud maisisilo, mis sisaldab kilogrammis kuivaines keskmiselt 11 

megadžauli metaboliseeruvat energiat. Ristikust valmistatud silo on lehma jaoks küll 
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kõrgema metaboliseeruva proteiinisisaldusega (83 g/kg), kuid oluliselt madalama 

energiasisaldusega. 35% kuivainesisaldusega maisisilo sisaldab keskmiselt 79 g 

metaboliseeruvat proteiini.  

15%-lise kuivainega maisisilo on kõrgema proteiinisisaldusega, kuid looma jaoks 

madalama metaboliseeruva proteiini- ning energiasisaldusega. Võrdluseks on Tabelis 2 

toodud ka odrajahu söödaväärtus piimalehma jaoks. Odrajahu on kõrgema metaboliseeruva 

energia- ja proteiinisisaldusega, kui maisisilo, kuid siinkohal tuleb arvestada, et maisisilo 

saab piimalehmadele oluliselt suuremas koguses sööta. Teiseks, arvestades maisitärklise 

erilist väärtust, saab lehmade söödaratsioonis tärkliserikka maisisilo igat kuivaine 

kilogrammi pidada võrdseks kilogrammi odrajahu toiteväärtusega (Kärt, 2013).  

Olenevalt maisitera kuivaine- ja tärklisesisaldusest ning koristusaegsest 

vegetatsioonistaadiumist avaldab maisisilo ka väga erinevat mõju lehma vatsa 

ökosüsteemile, lehmade tervisele, piimatoodangule ja -koostisele. Kui maisitera muutub 

liiga kõvaks (palju klaasjat endospermi), siis süsivesikute fermentatsioon vatsas väheneb, 

tekib mikroorganismidele vähem kättesaadavat energiat ning seeläbi väheneb ka 

mikroobse proteiini süntees. (Baltic Agro, 2013) 

 

 

1.3.2. Maisisilo söötmine 

 

Maisisilo koristatakse enne tera täisküpsuse saavutamist, seda eelkõige seepärast, et tera 

loomorganismis seeduks. Maisi optimaalne kuivaine- ja tärklisesisaldus koristamisel on 

palju suurema tähtsusega kui rohusilo koristamisel. Liiga madala kuivainesisaldusega 

maisisilo (<20%) toiteväärtus on rohusilo omast madalam. Liiga kõrge kuivainesisaldusega 

(>40%) maisisilo söötmisel muutub maisitera niivõrd kõvaks, et see jääb looma organismis 

ilma eeltöötluseta seedumatuks. (Kärt, 2013) 

Maisisilo tootes tuleb arvestada, et madala kuivainesisaldusega maisisilo (s.o <20%) 

lehmadele söötmine suureneb vatsaatsidoosi haigestumise riski. Madala 

kuivainesisaldusega silos on palju vees lahustuvaid süsivesikuid, mis on vatsamikroobide 

jaoks kiiresti kasutatavad ja fermenteeruvad seetõttu väga kiiresti. Kiire fermentatsioon 
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vatsas alandab vatsa pH-d ja seetõttu väheneb ratsiooni kiudaine seeduvus, sest kiudu 

seedivate bakterite elutegevus happelises keskkonnas langeb. Sellises situatsioonis 

suureneb lehmadel piima valgusisaldus, kuid piima rasvasisaldus langeb. Teiseks, märjal 

maisisilol on suur puhverdusvõime ning selleks, et vatsas tekkivaid happeid 

neutraliseerida, peab lehm tootma rohkem sülge, kui paljude teiste söötade söötmisel. 

Maisisilo söötes tuleb veel ka arvestada, et maisisilos pole lehma vatsa optimaalse töö 

tagamiseks piisavalt efektiivset kiudu. Seda seetõttu, et kiire fermenteerumise ja hea silo 

tallatavuse tagamiseks hekseldatakse niitemass suhteliselt peeneks. (Kärt, 2013) 

Fitzgerald jt (1998) on leidnud, et lehma tervise seisukohalt on kõige optimaalsem sööta 

maisisilo osakaaluga 33% ratsioonist. Selline maisisilo osakaal tagab lehmadel hea 

söömuse ja kõrge toodangu. Praktikas moodustab maisisilo kuni 50% ratsiooni koresöödast 

ning ka selline osakaal on veel ideaalilähedane (Fitzgerald et al., 1998). Suuremat 

tähelepanu on maisisilo söötmisel vaja pöörata mineraalidele ja vitamiinidele ratsioonis, 

sest nende sisaldus on maisisilos võrreldes teiste söötadega oluliselt madalam. Kaltsiumi ja 

fosfori tase maisis on teiste teraviljadega võrreldes oluliselt madalam. Samuti on maisisilos 

väga madal vitamiin E ja seleeni sisaldus (Äripäev, 2013). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Silomaisi kasvatamise tasuvus Voore Farm OÜ näitel 

 

2.1.1. Osaühingu Voore Farm ülevaade ja töö metoodika 

 

Osaühing Voore Farm on üks viiest Voore Gruppi kuuluvast ettevõttest, mis on asutatud 

1993. aastal Lääne-Virumaal, Vinni vallas ning on nüüdseks põllumajandusega tegelenud  

22 aastat. Voore Farm OÜ on spetsialiseerunud teraviljakasvatusele, rohusöötade 

tootmisele ja põllumajandusteenuste pakkumisele. Ettevõttel oli 2014. aastal 

põllumajanduslikus kasutuses 3230 hektarit maad, millest silomaisi kasvatati 170 hektaril. 

Piimakarjakasvatusega tegeleb Voore Mõis OÜ, kus 2015. aasta kevadel oli 760 

lüpsilehma, kelle 2014. aasta keskmine piimatoodang oli 9,8 tonni piima. 

Osaühing Voore Farm on maisikasvatusega tegelenud alates 2007. aastast. Huvi 

maisikasvatuse vastu  tekkis, kuna maisisilo on piimalehmadele odavam energiasöödaks 

toota, kui teravilja.  

Antud uurimustöös kasutati silomaisi kasvatamise tasuvuse hindamisel Voore Farm OÜ 

2013. ja 2014. aasta tootmisandmeid. Maisikasvatuse ja silotootmisega seotud tuludest ja 

kuludest andis ülevaate ettevõtte pikaaegne taimekasvatusjuht ja juhatuse liige Margus 

Lepp. Kõik maisikasvatusega seotud kulud, sh väetamine, mulla harimine, seemned, 

herbitsiidid, masina- ja kütusekulu, kiletamine ja kindlustuslisandid, kannab Voore Farm 

OÜ raamatupidamine otsekuludeks. Kaudseid kulusid, näiteks tehnikajuhi palk ja traktori 

varuosad, kantakse raamatupidamises maisisilo arvele vaid osaliselt. Osaühing Voore Farm 

võtab silo käibevarana arvele. Silo käibevarana arvele võtmisel lahutatakse kogusest juba 

ka sileerumiskaod (kuivainekadu) maha, et vältida hilisemat mahakandmisakti koostamist. 

Silohoidlad on arvel põhivarana ning hoidlate amortisatsioon on arvestatud 10. aasta peale.  
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Maisikasvatuskulude leidmiseks ja analüüsimiseks kasutati Microsoft® Excel® 2010 

keskkonda. Maisisilo tootmiskulude liigitamisel võeti aluseks Lauer (2004) ja Bittman jt 

(2004) teadustööd, kus maisikasvatuskulusid jagati kasvatus- ja koristuskuludeks. 

Maisikasvatuse muutuvkulude hulka kuuluvad maa rent, väetamine, sügavkobestamine, 

seemnekulu, umbrohutõrje, vaheltharimine, masinad ja kütus ning tööjõud. Maisi koristuse 

muutuvkulude hulka kuuluvad kindlustuslisandid, kiletamine, transport (masinad ja kütus) 

ning tööjõud. 

Selleks, et anda hinnangut maisisilo tootmise tasuvusele ja alternatiivsetele võimalustele 

(odrajahu), leiti maisisilo tootmiskulud ja tootmisomahind.  Maisisilo tootmisomahind 

saadi kõikide maisisilo tootmisega seotud muutuvkulude analüüsimisel. Hinnati kõik 

toodangu valmistamiseks ja säilitamiseks tehtud kulusid. Maisisilo tootmisomahinna 

arvestusel lähtuti tootmiskuludest ja toodangu mahust e maisi saagist. Siinkohal arvestati 

kõiki silomaisi kasvatuseks, koristuseks ja silo tootmiseks tehtud kulusid. 

Maisisilo ja odrajahu võrdlusel võeti aluseks söötade tärklisesisaldust ning ostusööda 

(odrajahu) 2014. aasta ostuhind 200 €/tonn. Maisisilo piimakarjale söötmise tasuvuse 

hindamisel kalkuleeriti, kui suure osa maisisiloga saab piimalehmade söödaratsioonis 

kilogrammi odrajahu asendada. Seejärel arvutati, mis suurusjärgus on nii maisisilost kui ka 

odrajahust saadud kilogrammi tärklise hind ning millise sööda kasutamine on ettevõttele 

majanduslikult tasuvam.  

Maisisilode söödaväärtuse ja kvaliteedi hindamisel põhineti Eesti Maaülikooli 

Taimebiokeemia Laboratooriumis läbiviidud siloanalüüsidel. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1. Maisisilo tootmiskulud Voore Farm OÜ näitel 

 

3.1.1. Külvi-eelsed kulud 

 

2013. aastal kasvatas Voore Farm OÜ maisisorte Utopia ja Monty. Keskmine maisi 

saagikus oli 48 tonni hektarilt. Enne maisiseemnete külvi väetati maad vedelsõnnikuga 

ning viidi läbi kobestamine. Maisi külvi-eelseteks kuludeks arvestati 2013. aastal 

keskmiselt 350 eurot hektari kohta (Joonis 4). Kõige suuremad külvi-eelsed kulud olid 

vedelsõnnikuga väetamine ning masina- ja kütusekulu (vastavalt 150€ ja 100 € hektari 

kohta). Kõige väiksema osa külvi-eelsetest kuludest moodustas tööjõukulu 25 eurot hektari 

kohta.  

 

Joonis 4. Keskmised külvi-eelsed maisikasvatusega seotud kulud hektari kohta 2013.-2014 aastal 

ning külvieelsete kulude osatähtsus 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

20

40

60

80

100

120

140

160

K
u

lu
 o

sa
ka

al
, %

 

K
u

lu
 s

u
u

ru
s,

 €
/h

a 

€/ha Osakaal, %



23 

 

2014. aastal kasvatas Voore Farm OÜ maisisorte Utopia, Cheer ja Aktivate. Külvi-

eelseteks kuludeks arvestati 2014. aastal samuti 350 eurot hektari kohta.  Keskmine maisi 

saagikus oli 27,3 tonni hektarilt, mis oli võrreldes 2013. aastaga 20,7 tonni hektarilt vähem 

saaki. Seda peamiselt jaheda kevade ja juunikuu tõttu. Maisiseemnete külv jäi tavapärasest 

hilisemaks ning juunikuus, taimede vegetatiivses kasvufaasis, olid keskmised ööpäevased 

temperatuurid kõigest +13,2
0
C (öösiti langes temperatuur kohati alla +10

0
C). Kuna 

õhutemperatuurid olid 2014. aasta suvel Eestis piirkonniti väga muutlikud, siis oli ka 

maisitaimede areng ning saagikus maisikasvatusettevõtetes väga erinev (Joonis 5 ja 6). 

 

 

Joonis 5. Maisitaimede areng Lõuna-Eestis, 25. juuni, 2014. Autor: Elina Mark 

Joonised 5 ja 6 selgitavad, kui erinevas arengujärgus olid 2014. aastal samal ajal külvatud 

maisitaimed Lõuna- ja Põhja-Eestis. Maisi saagikus on väga suures osas kasvukeskkonna 

ilmastikust mõjutatud. 
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Joonis 6. Maisitaimede areng Põhja-Eestis, 25. juuni, 2014. Autor: Elina Mark 

Mais on troopiline taim ning tema optimaalseks kasvutemperatuuriks loetakse 

+20…+24
0
C. Kui ilmad on maisi vegetatiivses kasvufaasis pikalt jahedad ja niisked, 

tekitab see taimedel külmastressi ning nende areng jääb venima. Seoses sellega pikeneb 

taimede kasvuaeg, mis tähendab, et sügiseseks saagikoristuse ajaks on taimede saagikus 

madal ning kannatab ka toodetava silo kvaliteet. Stressis taimed on pärm- ja 

hallitusseentele vastuvõtlikud, mis tingib hallituste esinemise ka silos. Pärm- ja 

hallitusseened põhjustavad silo valekäärimist ning suurendavad mükotoksiinide esinemise 

sagedust silos. Kui mais ei saavuta koristuse ajaks veel soovitud vegetatsioonistaadiumi, 

siis silos jääb ka kuivaine- ja tärklisesisaldus madalaks ning seoses sellega kaotab silo 

lehma jaoks söödaväärtust. 
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3.1.2. Külvi-aegsed kulud 

 

Maisi külvi-aegseteks kuludeks Voore Farmis arvestati 2013. aastal keskmiselt 188 eurot 

hektari kohta ning 2014. aastal 203 eurot hektari kohta (Joonis 7). Suurim külvi-aegne kulu 

2013. aastal oli seemnekulu 76 €/ha kohta. Maisiseemnete külvinorm hektarile oli 80 000 

seemet. Kõige väiksema osa külvi-aegsetest kuludest 2013. aastal moodustas masina- ja 

kütusekulu - 12 eurot hektari kohta. 2014. aastal oli maisi külvi-aegne kulu hektari kohta 

15 eurot kõrgem. Masina- ja kütusekulu suurenes aastaga 8 euro võrra. Kompleksväetise 

kulu oli 2014. aastaks suurenenud 5 eurot hektari kohta. 2014. aastal kasutati 

kontsentreerituma koostisega YaraMila NPK väetist, kui 2013. aastal (vastavalt 7% 

üldlämmastikku, 20% difosforpentaoksiidi, 28% dikaaliumoksiidi vs 5% üldlämmastikku, 

10% difosforpentaoksiidi, 25% dikaaliumoksiidi). 

 

 

Joonis 7. Keskmised külvi-aegsed kulud 2013. ja 2014. aastal hektari kohta 
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3.1.3. Külvi-järgsed kulud 

 

Külvi-järgsete põllutööde hulka kuuluvad umbrohutõrje, vaheltharimine, väetamine ja 

kobestamine (Joonis 8). 2013. aastal kasutati osaühingus Voore Farm umbrohutõrjeks 

herbitsiidi Milagro ja Estet 600 EC´d. 2014. aastal olid herbitsiididena kasutusel Samson 6 

OD, Estet 600 EC ja Maister OD. Umbrohutõrje maksumus mõlemal aastal jäi samaks e 25 

€/ha.  Masina- ja kütusekulu ning tööjõukulu olid 2013. ja 2014. aastal samuti võrdsed. 

Külvi-järgse väetisena kasutati mõlemal aastal ammooniumnitraati, kuid 2014. aastal lisati 

seda hektarile 50 kg rohkem kui 2013. aastal (vastavalt 300 kg/ha ja 250 kg/ha). See 

suurendas külvi-järgset väetamiskulu võrreldes 2013. aastaga 17 eurot. Külvi-järgsed 

kulud kokku 2014. aastal olid 30 eurot suuremad, kui 2013. aastal (vastavalt 207 eurot ja 

187 eurot). 

 

 

Joonis 8. Keskmised külvi-järgsed kulud 2013. ja 2014. aastal hektari kohta 
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3.1.4. Maisi koristusaegsed kulud 

 

Maisi koristus-aegsete kulude hulka kuuluvad masina-ja kütusekulu, tööjõukulu, 

silohoidlate kiletamise- ja maisisilo kindlustuslisandite kulu (Joonis 9). Suurim maisi 

koristus-aegne kulu nii 2013. kui ka 2014. aastal oli masina- ja kütusekulu. 2013. aastal oli 

Voore Farm OÜ maisisilo koristuskulu 150 eurot hektari, mis on 10 euro võrra kõrgem, kui 

eelneval aastal. Kuid silokindlustuslisandi kulu 2013. aastal oli 10,6 eurot hektari kohta 

kallim, kui 2014. aastal. Seda seetõttu, et 2013. aasta oli silomaisi kasvuks väga hea aasta 

ning saaki saadi hektarilt 20,7 tonni rohkem kui 2014. aastal (vastavalt 48 t/ha ja 27,3 t/ha).  

 

 

Joonis 9. Keskmised maisi koristusaegsed kulud 2013. ja 2014. aastal hektari kohta 

 

  

38,2 

3,5 

150 

60 
48,8 

4,8 

140 

70 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

Kindlustuslisandid Kiletamine Koristuskulud (masinad,
kütus)

Tööjõukulu

M
ak

su
m

u
s,

 €
/h

a 

Kulu liik 

2014 2013



28 

 

3.2. Maisisilo tootmisomahind Voore Farm OÜ näitel 

 

3.2.1.  Maisisilo tootmiskulude struktuur ja tootmisomahind 

 

Selleks, et anda hinnangut maisisilo tootmise tasuvusele või alternatiivsetele võimalustele 

(odrajahu), leiti maisisilo tootmiskulud ja tootmisomahind.  Maisisilo tootmisomahind 

kujuneb kulude ja toodangu alusel. Kõik toodangu valmistamiseks tehtud kulud, 

väljendatuna rahas, moodustavad toodangu omahinna. Tootmisomahind moodustub 

toodangu valmistamise ja säilitamise kuludest.  

Otsestest maisisilo tootmiskuludest osaühingus Voore Farm annab ülevaate Tabel 5. 

Suurima osa silomaisi kasvatuse muutuvkuludest moodustavad igal aastal masina- ja 

kütusekulu ning väetisekulu. Masintööde suur osakaal tuleneb taimekasvatuse spetsiifikast, 

kus kogu tootmine toimub masinate abil. Masinaid kasutatakse nii põldude 

ettevalmistamisel, seemnete külvamisel kui ka saagikoristusel. Suuruselt teise silomaisi 

kasvatuse muutuvkulu moodustavad väetised. Külvi-eelne väetamine vedelsõnnikuga 

2013. aastal oli 100 euro võrra kõrgem, kui külvi-aegne väetamine mineraalväetisega. 

2014. aastal oli vedelsõnnikuga väetamine 150euro võrra kõrgem, kui külvi-aegne 

mineraalväetisega väetamine. 

Maisikasvatuskulud hektari kohta kokku olid 2014. aastal keskmiselt 1011,76 eurot ning 

2013. aastal keskmiselt 988,57 eurot (Tabel 5 ja Joonis 10). 2014. aasta maisisilo 

tootmiskulud olid 2,3% võrra suuremad, kui 2013. aastal. 
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Tabel 2. Keskmised maisikasvatuse muutuvkulud 2013. ja 2014. aastal, €/ha 

Maisikasvatuskulud, €/ha 2013 2014 

1. Külvi-eelsed kulud: 350 350 

sh                                                        

Maa rent 45 45 

Väetamine vedelsõnnik 50m3/ha 150 150 

Masina- ja kütusekulu 100 100 

Kobestamine 30 30 

Tööjõukulu 25 25 

2. Külvi-aegsed kulud 188 203 

sh                                                    

Seemnekulu 76 74 

väetamine NPK 5-10-25 50 55 

Tööjõukulu 18 20 

Starterväetis 32 34 

Masina- ja kütusekulu 12 20 

  

  3. Kulud pärast külvi 187 207 

sh                     Umbrohutõrje milagro+ 

estet 25 25 

vaheltharimine 32 35 

Väetamine AN 250 kg/ha 70 87 

kobestamine 30 15 

Masina- ja kütusekulu 15 15 

Tööjõukulu 15 30 

4. Koristusaegsed kulud 263,57 251,76 

sh                   Koristuskulud (masinad, 

kütus) 140,00 150,00 

Kiletamine 4,76 3,53 

Kindlustuslisandid 48,81 38,24 

Tööjõukulu 70,00 60,00 

KORISTUSKULUD KOKKU: 263,57 251,76 

KORISTUS- JA 

KASVATUSKULUD KOKKU: 988,57 1011,76 
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Joonis 10. Keskmised maisisilo tootmiskulud hektari kohta, 2013-2014 

 

Keskmine maisi saagikus hektarilt oli 2013. aastal 43% suurem, kui 2014. aastal (Joonis 

11). Maisi saagikus 2014. aastal jäi madalaks, kuna maisitaimede arenguks ja kasvuks 
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Joonis 11. Keskmine maisi saagikus (t/ha) ja silo omahind (€/t) aastatel 2013 ja 2014 

 

Suurima osa maisikasvatuskuludest 2013. ja 2014. aastal moodustasid külvieelsed 

muutuvkulud: väetamine, kobestamine, maa rent, tööjõukulu, masina- ja kütusekulu, 

millele järgnesid koristusaegsed muutuvkulud: masina- ja kütusekulu, kindlustuslisandid, 

kiletamine, tööjõukulu (Joonis 12 ja 13). Kõige väiksema osakaalu kuludest moodustasid 

külviaegsed ja –järgsed kulud: seemnekulu, väetamine, umbrohutõrje, vaheltharimine, 
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2013. aastal moodustasid külvi-eelsed kulud 35% maisikasvatuskuludest. Koristusaegsed 
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Joonis 12. Maisikasvatuskulude osakaal (%) 2013. aastal 

 

2014. aastal moodustasid külvi-eelsed kulud samuti 35% maisikasvatuskuludest. 

Koristusaegsed kulud 2014. aastal moodustasid 25%maisikasvatuskuludest, mis oli 2% 

võrra väiksema osakaaluga kui eelneval aastal . Külviaegsed ja –järgsed kulud olid 

moodustasid mõlemad 20% kasvatuskuludest ning olid protsendi võrra kõrgemad, kui 

eelneval aastal. Seda seetõttu, et 2014. aastal oli masina- ja kütusekulu kõrgem ning 

kasutati ka kontsentreerituma koostisega ning kallima hinnaga väetist.  

 

 

Joonis 13. Maisikasvatuskulude osakaal (%) 2014. aastal 
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3.3. Silomaisi kasvatamise tasuvus osaühingus Voore Farm 

 

Silomaisi kasvatamise tasuvus oleneb silo kvaliteedist. Maisisilo kvaliteedi hindamiseks 

kasutati 2013. ja 2014. aastal neljast hoidlast võetud siloproovide analüüsitulemusi (Tabel 

6).Voore Farm OÜ ühe silohoidla maht on ca 2500 tonni.  2014. aastal toodetud maisisilo 

kuivainesisaldus oli 1,75% kõrgem, kui 2013. aastal toodetud maisisilol. Samuti oli 

eelmise aasta silos 3,49%% kõrgem toorproteiini sisaldus. Kuna maisisilo on lehmade 

jaoks energiasööt, siis maisisilo tootmise tasuvuse hindamisel lähtutakse silo tärklise- ja 

suhkrute sisaldusest. 2013. aasta maisisilod olid oluliselt kõrgema tärklisesisaldusega 

(keskmiselt 7,09% kõrgem tärklisesisaldus) ning seeläbi piimakarja jaoks ka kõrgema 

metaboliseeruva energia sisaldusega. 2013. aasta maisisilos oli lehma jaoks keskmiselt 0,7 

MJ rohkem metaboliseeruvat energiat.  

Tabel 3. Keskmised 2013. ja 2014. aastal toodetud maisisilo analüüsitulemused osaühingus Voore 

Farm 

Aasta 2013 2014 

Kuivaine % 27,62 29,37 

Toorproteiin % 9,56 13,05 

NDF% 47,62 50,47 

ADF% 23,13 27,96 

Seeduvus % 70,89 67,12 

Kuivaine söömus % 2,53 2,38 

RFV 139,00 123,75 

Metaboliseeruv energia MJ/kg 11,33 10,63 

NEL Mcal/kg 1,75 1,62 

Aasta 2013 2014 

Ca % 0,22 0,46 

P % 0,35 0,33 

Mg % 0,20 0,16 

K % 1,09 1,54 

Toorrasv % 3,24 2,96 

Tuhk% 3,87 4,90 

Tärklis+ suhkrud% 35,72 28,63 
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Piimalehm, kes lüpsab päevas 40 kg piima, vajab sellise koguse piima tootmiseks 16 kg 

teravilja. Piimatoodangu ja söödetava teravilja suhe 40 kg piima päevas lüpsval lehmal on 

2,5:1, s.t, et ühest kilogrammist teraviljast toodab lehm 2,5 kg piima. Kui piimakarjale 

söödetakse juurde ka maisisilo, saab teraviljade kogust sõltuvalt maisisilo kvaliteedist 

(eelkõige sõltuvalt tärklise ja efektiivse kiu osakaalust) vähendada 10-50%. (Granzin, 

2003) 

Silomaisi kasvatamise ja maisisilo tootmise tasuvuse hindamisel lähtuti maisisilode 

keskmisest tärklisesisaldusest ühes kilogrammis kuivaines (Joonis 14). 2014. aasta 

maisisilo ühes kilos kuivaines oli 286,3 g tärklist. Keskmine odrajahu tärklisesisaldus on 

50%, mis tähendab, et kilost odrajahust saadavat tärklisekogust on võimalik lüpsilehma 

ratsioonis asendada 1,74 kg maisisiloga:  

500 g : 286,3 g = 1,74 kg maisisilo 

 

Joonis 14. Keskmine maisisilode tärklisesisaldus 2013. ja 2014. aastal, g/kg kuivaines 

 

 

 

287 

357,20 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2013 2014

Tä
rk

lis
es

is
al

d
u

s,
 k

g/
t 

Aasta 



35 

 

Kui arvestada, et 2014. aastal oli Eesti keskmine odrajahu hind 200 eurot tonn, siis 

maisisilo tootmine ja söötmine piimakarjale Voore Farm OÜ näitel oli majanduslikult igati 

tasuv. 1 kg maisisilo omahind osaühingus Voore Farm oli 2014. aastal 0,037 eurot, kuid 

kilogrammi odrajahu söötmine lüpsilehmadele oleks läinud maksma 0,2 eurot. Üks 

kilogramm maisisilost saadavat tärklist maksis ettevõttele 2014. aastal 0,13 eurot, mis oli 

0,27 eurot odavam, kui kilogramm tärklist odrajahust: 

1 kg tärklise saamiseks kulub seega 2 kg odrajahu  2 x 0,2 € = 0,4 € kg 

1 kg maisisilost saadavat tärklist maksab  1,74 kg x 2 x 0,037 € = 0,13 € 

0,4 € - 0,13 € = 0,27 € eurot on kilo maisisilost saadav tärklis odavam 

2013. aastal oli ühe kilogrammi maisisilo omahind 0,0206 eurot kilogramm ning kilos 

maisisilos oli 357,2 g tärklist. Üks kilogramm maisisilost saadavat tärklist maksis 

ettevõttele 2013. aastal 0,057 eurot, mis oli 0,34 eurot odavam, kui kilogramm tärklist 

odrajahust.  

1000 g : 357,2 g = 2,8 kg maisisilo 

2,8 kg x 0,0206 = 0,057 € kilo tärklise hind maisisilost 

0,4€ (2 kg odrajahu) - 0,057€ (2,8 kg maisisilo) = 0,343 € 

 

 

3.3.1. Maisikasvatuse tasuvuse suurendamise võimalused 

 

Maisikasvatuse tasuvus Eesti piimakarjakasvatuses sõltub tootmiskuludest ja toodangu 

mahust ning kvaliteedist.  Mida suurem on silomaisi saagikus, seda väiksem on maisisilo 

omahind. Mida kõrgem on maisisilo tärklisesisaldus, seda rohkem lisajõusööta saab sellise 

maisisiloga lüpsilehmade ratsioonis asendada. Silomaisi kasvatuse tasuvust Eesti 

piimakarjakasvatuses saab suurendada õigete agrotehniliste võtetega, mis vähendavad 

tootmiskulusid. Maisi saagikust saab tõsta sobiva maisisordi valikuga ja õige väetamise 

ning harimisega. Maisisilo kvaliteeti saab tõsta õigete koristus- ja silotootmisvõtetega nagu 

korralik tallamine ja hoidla kiletamine ning efektiivse silokindlustuslisandi kasutamine 

kiire fermenteerumise tagamiseks.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli teha kindlaks, kas silomaisi kasvatus ja 

maisisilo kasutamine piimalehmade söödaratsioonides on Eesti piimatootmisettevõtte jaoks 

majanduslikult tasuv ning otstarbekas. Töö teiseks eesmärgiks oli läbi viia silomaisi 

kasvatamise tasuvusanalüüs osaühingu Voore Farm näitel. 

Antud uurimustöös kasutati silomaisi kasvatamise tasuvuse hindamisel Voore Farm OÜ 

2013. ja 2014. aasta tootmiskulusid ja saagikuse andmeid. Maisikasvatuse ja 

silotootmisega seotud tuludest ja kuludest andis ülevaate ettevõtte pikaaegne 

taimekasvatusjuht ja juhatuse liige Margus Lepp. Maisisilode söödaväärtuse ja kvaliteedi 

hindamisel põhineti Eesti Maaülikooli Taimebiokeemia Laboratooriumis läbiviidud 

siloanalüüsidel. Andmete kirjeldamiseks ja analüüsimiseks kasutati Microsoft® Excel® 

2010 tarkvara. 

2013. aastal kasvatas Voore Farm OÜ maisisorte Utopia ja Monty. Keskmine maisi 

saagikus oli 48 tonni hektarilt. Maisi külvi-eelseteks kuludeks arvestati 2013. aastal 

keskmiselt 350 eurot hektari kohta. Kõige suuremad külvi-eelsed muutuvkulud olid 

vedelsõnnikuga väetamine ning masina- ja kütusekulu (vastavalt 150 ja 100 € hektari 

kohta). 2014. aastal kasvatas Voore Farm OÜ maisisorte Utopia, Cheer ja Aktivate. 

Keskmine maisi saagikus oli 27,3 tonni hektarilt, mis oli peamiselt jaheda kevade ja 

erakordselt jaheda juunikuu tõttu (ööpäevased temperatuurid kõigest +13,2
0
C). 2014. aastal 

arvestati külvi-eelseteks kuludeks samuti 350 eurot hektari kohta. 

Maisi külvi-aegseteks muutuvkuludeks Voore Farmis arvestati 2013. aastal keskmiselt 188 

eurot hektari kohta ning 2014. aastal 203 eurot hektari kohta. Suurim külvi-aegne kulu 

mõlemal aastal oli seemnekulu. Maisiseemnete külvinorm oli 80 000 seemet hektarile. 

Külvi-järgsed kulud ehk umbrohutõrje, vaheltharimise, väetamise ja kobestamise kulud 

2014. aastal olid 20 eurot suuremad, kui 2013. aastal (vastavalt 207 eurot ja 187 eurot).  
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Suurim maisi koristus-aegne kulu nii 2013. kui ka 2014. aastal oli masina- ja kütusekulu. 

2013. aastal oli Voore Farm OÜ maisisilo koristuskulu 150 eurot hektari, mis on 10 euro 

võrra kõrgem, kui eelneval aastal. Kuid silokindlustuslisandi kulu 2013. aastal oli 10,6 

eurot hektari kohta kallim, kui 2014. aastal. Seda seetõttu, et 2013. aasta oli silomaisi 

kasvuks väga hea aasta ning saaki saadi hektarilt 20,7 tonni rohkem kui 2014. aastal 

(vastavalt 48 t/ha ja 27,3 t/ha).  

2014. aastal oli maisisilo tonni omahind 37,06 eurot ning 2013. aastal oli silo omahind 

20,06 eurot ehk 45,8% madalam, kui 2013. aastal, kui maisi saagikus oli kõrgem. Silomaisi 

kasvatamise ja söötmise tasuvus oleneb lisaks maisi saagikusele veel ka toodetava silo 

kvaliteedist. Kuna maisisilo on lehmade jaoks energiasööt, siis maisisilo tootmise tasuvuse 

hindamisel lähtutakse silo tärklise- ja suhkrute sisaldusest. 2013. aasta maisisilo oli 

oluliselt kõrgema tärklisesisaldusega (keskmiselt 7,09% rohkem tärklist) ning seeläbi 

piimakarja jaoks ka kõrgema metaboliseeruva energia sisaldusega.  

Kui arvestada, 2014. aastal oli Eesti keskmine odrajahu hind 200 eurot tonn, siis maisisilo 

tootmine ja söötmine piimakarjale Voore Farm OÜ näitel majanduslikult igati tasuv. 1 kg 

maisisilo tootmise kulud osaühingus Voore Farm olid 2014. aastal 0,037 eurot, kuid 

kilogrammi odrajahu ost oleks läinud maksma 0,2 eurot ehk 0,16 € rohkem. Üks 

kilogramm maisisilost saadavat tärklist maksis ettevõttele 2014. aastal 0,13 eurot, mis oli 

0,27 eurot odavam, kui kilogramm tärklist odrajahust. 2013. aastal oli ühe kilogrammi 

maisisilo omahind 0,0206 eurot kilogramm ning kilos maisisilos oli 357,2 g tärklist. Üks 

kilogramm maisisilost saadavat tärklist maksis ettevõttele 2013. aastal 0,057 eurot, mis oli 

0,34 eurot odavam, kui kilogramm tärklist odrajahust.  

Maisikasvatuse tasuvus Eesti piimakarjakasvatuses sõltub tootmiskuludest ja toodangu 

mahust ning kvaliteedist. Mida suurem on silomaisi saagikus, seda väiksem on maisisilo 

omahind. Mida kõrgem on maisisilo tärklisesisaldus, seda rohkem lisajõusööta saab sellise 

maisisiloga lüpsilehmade ratsioonis asendada. Kuna maisisilo tootmiskulud olid nii 2013. 

kui ka 2014. aastal enam-vähem samas suurusjärgus, siis 2013. aasta maisisilo madalama 

tootmisomahinna juures sai määravaks 20,7 tonni kõrgem maisi saagikus ning 7% kõrgem 

maisisilo tärklisesisaldus.  

Silomaisi kasvatuse tasuvust Eesti piimakarjakasvatuses saab suurendada õigete 

agrotehniliste võtetega. Maisi saagikust saab tõsta sobiva maisisordi valikuga ja õige 

väetamise ning harimisega. Maisisilo kvaliteeti saab tõsta õigete koristus- ja 
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silotootmisvõtetega nagu korralik tallamine ja hoidla kiletamine ning efektiivse 

silokindlustuslisandi kasutamine kiire fermenteerumise tagamiseks. 
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SUMMARY 

 

The aim of this bachelor thesis was to find out about profitability of maize silage 

production and feeding in dairy industry. The second goal of the thesis was to analyze the 

profitability of maize silage production and use in one particular Estonian dairy company 

with 760 milking cows.  

The production data from the years of 2013 and 2014 were used in evaluating maize silage 

production profitability. An over-view about the expenditures in maize silage production 

was given by companys long-term agronomist Margus Lepp. The maize silage analyzes 

were carried out in the laboratory of plant biochemistry in the Estonian University of Life 

Sciences.  

Maize varieties Utopia and Monty were grown in 2013. The average yields per hectare 

were 48 tons of forage in fresh weight. The pre-sowing expenses in both years were 350 

euros per hectare on average. The biggest expenditure was fertilization of fields with 

slurry. In 2014, maize varieties Utopia, Cheer and Aktivate were grown. The average 

yields per hectare were 27,3 tons of forage in fresh weight. Smaller forage yields occured 

mainly due to cold spring and unusually chilly June. Average daily temperatures in Estonia 

in June were as low as +13,2
0
C.  

The sowing expenses (field preparation, seeds, machinery, gasoline, labor etc) in Voore 

Farm LLC were 188 euros per hectare in 2013 and 203 euros per hectare in 2014. The 

biggest expenditure in 2013 and 2014 was maize seed cost. Sowing ratio of 80 000 seeds 

per hectare was used. The expenses after sowing (herbicides, cultivation, fertilizers etc) in 

2014 were 20 euros higher than in 2013 (accordingly 207 € and 187 €).  

Biggest expenditure in the maize harvesting period was the cost of maize silage inoculants. 

The cost of maize silage production was 1011,76 euros per hectare in 2014 and 988,57 

euros per hectare in 2013. The production costs in 2013 were lower than in 2014 due to a 

very good summer for maize growth and as much as 43% higher forage yields per hectare.  
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The net value of one ton of maize silage was 370 euros in 2014 and 206,98 euros in 2013 

(45% less). The net value in 2013 was lower due to a good year for maize growth (higher 

yields) and excellent weather on the time of harvesting (good quality silage). Thus the 

profitability of growing maize for silage production depends on the yields of plants and on 

the silage quality. Maize silages made in 2013 had significantly higher starch content than 

those produces in 2014 (average starch content was 7% higher). Higher starch content in 

silage gives more energy for cows to produce more milk. The cost of one kilogram of 

starch from maize silage in 2014 was 0,13 euros which was 0,27 euros less than one 

kilogram of starch from the barley meal. In 2013 it was 0,34 euros cheaper to feed 

kilogram of starch from maize silage than to feed kilogram of starch from barley meal. 

The conclusion of this thesis is that the production and feeding of maize silage in Voore 

Farm LLC is profitable. Profitability of the production of maize silage grows with the 

larger yields of plants. Secondly, higher starch content in the silo allows to reduce more 

expensive concentrates in dairy cow ration thus making production of milk more 

profitable. 
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