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Millest tuleb juttu?

 Unustatud vanad silokultuurid- söödaraps ja söödakapsas

 Uued silokultuurid- sorgo ja tritikale

 Levinud silokultuuride populaarsemaks muutumine- mais ja lutsern



SÖÖDAKAPSAS- Vanasti väga populaarne kultuur, vahepeal kasvatasid ainult jahimehed põtrade

meelitamiseks kuid nüüd taas populaarsust koguv siloks. Kõrge proteiinisisaldusega silo kuid madala

kuivainega. On kevadel aeglase arenguga ja probleemiks umbrohud. 

SÖÖDARAPS- Lehed sarnanevad söödakapsa lehtedega, kuid on kitsamad ja õhemad ning taime vars 

on õhem. Talub väga hästi pakast. Külviaastal ei õitse- ühe aastane taim. Kõrgus ca 80 cm. Seni on 

tehtud ainult pallisilo.

 Unustatud vanad silokultuurid- söödaraps ja söödakapsas



• Tritikale on kaugristamisel saadud hübriid, mille emastaim on nisu (Triticum) ja isastaim rukis (Secale).

• Ühendada on püütud eeskätt nisu suurt saagivõimet ja kõrget kvaliteeti ning rukki vastupidavust

keskkonnatingimustele.

• Tritikale silos on kõrge tärklisesisaldus, energia ning piisavalt kiudu. Lisaks muudab tritikale silo lisamine

miksrisegusse kogu ratsiooni loomade jaoks maitsvamaks.

• Samuti on tritikale saagikus hektarilt suhtelisel suur (kuni 23 tonni/ha, kuivaine 30-45%)

 Uued silokultuurid- tritikale

https://www.dotnuvabaltic.ee/uudised/rukis-ja-tritikale-on-siloks-vaega-hea-mote



Uued silokultuurid- sorgo





Mis on sorgo?

 Sorgo on kõrreliste sugukonnast ja pärit Ida- Aafrikast ning teda

kasvatatakse kuuel mandril. 

 Sorgo on maailmas viies kõige enam toodetud teravili pärast nisu, riisi, 

otra ja maisi.

 Eestis kasvatame hübriidsorgo haljasmassi silo tootmise eesmärgil.

Hüdriid SORGO+SUDANGRASS

 jämedamad varred

 laiemad lehed

 suurem saagikus hektarit.



Miks mujal sorgot ja hübriide
söödaks kasvatatakse?

 Kõrge sööda väärtus väikese sisendiga

 Madal ligniini sisaldus, kõrge kiu seeduvus

 Suudab kasvada laia pH vahemikuga muldades

 Sobib kõige paremini söötmiseks mullikatele, 

kinnisloomadele, lihaloomadele,  vasikatele. 

Kasutatakse ka karjatamiseks.

 Õiges staadiumis koristatuna võib sisaldada sama

palju proteiini kui lutsern.

Foto: google.com



 madalamad tootmiskulud

 kõrgem kuuma ja põua taluvus (vajab
30-50% vähem vett kui mais)

 lühem kasvuperiood (meie kliimas 90 
päeva)

 Sorgol kõrgem proteiin ja kiud kuid
madal tärklis

 Maisil siiski suurem haljasmass

 Saab teha 2 niidet.

Võrreldes maisiga…
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Mais

Mais
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Kuhu külvata?

 Mujal kasvatatakse madala
potentsiaaliga muldadel. 

 Optimaalne savi sisaldus 10-30%. 

 Sorgo ei kasva kõige jõudsamalt
liivasel pinnal. 

 Turbas kasvab hästi. 

 Ei talu happelisi muldasid
(optimaalne pH 5,5-7,5).

 Maa peab eelnevalt olema haritud.

 Sõnnik alla on hea mõte.



Kuidas külvata?

 Optimaalne külvinorm 20 kg/ha.

 Optimaalne külvi sügavus on 2-2,5 cm. 

 Kuivemates tingimustes külv sügavamale

kuid mitte üle 5 cm.

 Rasketel muldadel 2 cm, kergematel 4-5 cm.

 Külvirea laius 12-30 cm.

 Külvi on võimalik teha nii teraviljakülvikuga

kui peenseemnekülvikuga.

 Esimese niite peaks saama 60 päeva 

möödudes, taim peaks olema üle 65 cm 

kõrge





Sorgo tahab sooja ja kasvab öösel.



Probleemid



Probleemid



Esimene sorgopõld
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SORGO SILO



64 päeva külvist

Ilmselgelt 1. niite
jaoks liiga hilja





Sorgo silo koristus

 Mõistlik teha 2 niidet

 Niite kõrgus >13 cm

 Tahab närvutamist

 Pallisilo valmistamisel tuleb osade pressidega pressida nö vastukarva

 Ettevaatust mullaga saastumisel!

 Kõik noad sees ja teravad









Näide Saaremaalt







Näide Raplamaalt
Risti Mati talu





Sorgo koos rohumaa külviga



Negatiivse poole pealt...

 Võib olla potensiaalselt toksiline (prussic acid) kui on saanud külmakahjustuse. Kuid taim 

detoksifitseerib ennast ise umbes 7 päevaga.

 Võib olla toksiline kui on koristatud väga varases kasvufaasis (detoksifitseerib 7-14 päevaga). 

Seetõttu peab silo olema kinni vähemalt 4 nädalat.

 Karjatamiseks on loodud kindlad sordid.

 Kvaliteet oleneb taime genotüübist palju- ligniini sisaldus ja seeduvus

 Umbrohutõrje- heades tingimustes kasvamisel peaks kiiresti umbrohtudest üle kasvama. Hetkel ei 

ole ühtegi herbitsiidi sellel hübriidil kasutamiseks registreeritud.

 Alustaimik puudub ja seetõttu on mullaga saastumise oht.





Levinud silokultuuride populaarsemaks muutumine

Mais ja lutsern



Tänan kuulamast!

kristiina@smartfor.ee

53467757


