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KEHTNA MÕISA OÜ
Kehtna Mõisa OÜ põhitegevusalad on veisekasvatus, kanakasvatus, taimekasvatus, lihatoodete
valmistamine ja müük. Haritavat maad on osaühingul koos renditud maadega kokku 1700 ha.
Osaühingus töötab 48 põhikohaga töötajat, hooajal kasutatakse lisatööjõudu.

MINU MÄRKMED

TALIRAPSI SÜGISENE TEHNOLOOGIA
Põhi- ja pealtväetamine sügisel

Taimekaitse ja leheväetised sügisel

Taliraps vajab 4-tonnise hektarisaagi
moodustumiseks sügisel:
•
lämmastikku 50-70 kg/ha sõltuvalt
eelviljast jäänud põhumassist ja
harimisviisist;
•
lisaks fosforit, kaaliumi, väävlit, boori,
magneesiumi ja mangaani.

Kohe pärast talirapsi külvi on soovitatav
kasutada mullaherbitsiide
•
Butisan Avant 2,0-2,5 l/ha või
•
Butisan Star 2,25 l/ha.

KOMBINEERITUD VÄETAMINE
Kuni 30 t/ha läga + 250-300 kg/ha
•
YaraMila 7-12-25+S, B, Mg või
•
YaraMila 7-20-28+S, B, Mg või
•
NPK 4-12-32+S, Mg või
•
NPK 5-10-30+S jt. erinevad koostised
sõltuvalt mulla toitainete sisaldusest.
MINERAALIPÕHINE VÄETAMINE
Põhiväetise normiks arvestada 400-500 kg/ha.
Madala lämmastikusisaldusega
põhiväetamisel on vajalik pealtväetamine
100-150 kg
•
NS 30+7S,
•
YaraBela Axan 27N+4S või
•
AN 34,4.

Juhul kui mullapind on väga kuiv ja oodata on
sademeid, võib pritsimist teha hiljem, kuni
nädalapäevad peale külvi. Tuleks järgida, et
tõrjutavad umbrohud oleksid väikesed,
soovitavalt idulehtede faasis.
2+2+1
Mullaherbitsiididele on soovitatav lisada
vabade aminohapete, humiinhapete ja
kaalium-vedelväetise segu 2+2+1:
•
Ruter AA 2 l/ha +
•
Humistar 2 l/ha +
•
Final K 1 l/ha.
See mõjub hästi taimiku ühtlasele tärkamisele, jõulise juurestiku moodustumisele ning
raskesti kättesaadavate toiteelementide
(eelkõige fosfori) omastamisele.

RISTÕIELISED UMBROHUD
Põllul, kus on palju ristõielisi umbrohtusid,
võib tõrjeks kasutada
•
Salsa 15-25 g/ha,
seda umbrohtude kahe pärislehe faasini.
Juhul kui talirapsi eelviljaks on olnud teravili,
siis tuleb hoolikalt jälgida koristusjärgse
varise idanemist. Varisest tärganud
teraviljaoras pärsib oluliselt rapsi arengut ja
kasvu, selle vältimiseks kasutada kõrreliste
tõrjeks mõeldud herbitsiide nagu
•
Agil 100 EC,
•
Leopard või
•
Targa Super,
kulunormiga alates 0,75 l/ha.
KASVU REGULEERIMINE
Talirapsi puhul on oluline jälgida, et taime
kasvukuhik ei tõuseks mullapinnast liiga
kõrgele. Sellise, nn ülekasvanud taime
talvekindlus ja kevadine taastusvõime on
märksa nõrgem kui neil taimedel, mis on
sügisel 6-8 lehe faasis pritsitud kas
spetsiaalse kasvuregulaatoriga
•
Caryx (0,7-1,4 l/ha) või
kasvu reguleerivate fungitsiididega
•
Juventus (0,5-0,8 l/ha),
•
Orius (0,5-1,0 l/ha) ja
•
Tilmor (0,8-1,2 l/ha).
Lisaks kasvu reguleerimisele toimib nende
preparaatidega pritsimine ka sügisel
nakkuvate haiguste, nagu fomoos e
mustmädanik ja kuivlaiksus, tõrjena.

MIKROELEMENDID
Kasvuregulaatoritega koos on pagisegusse
soovitatav lisada taimede kasvu ja juurestiku
arengut soodustavaid toiteelemente. Alates 4
lehe faasist on sobivad veeslahustuvad
väetised:
•
YaraVita Brassitrel Pro 2-3 l/ha,
•
Trafos Mg-B-Mn-Fe 2-3 l/ha.
Viimane neist sisaldab lisaks olulise tähtsusega mikroelementidele ja magneesiumile
rohkelt ka jahedates ja liigniisketes tingimustes hästi omastatavat fosforit, samuti
kaaliumi.
Fosforil on selles faasis tähtis roll juurestiku
kasvul, lämmastiku efektiivsel omastamisel.
Piisav kaalium taimes aitab kaasa suhkrute ja
süsivesikute moodustumisele.
Sügisene pritsimine booriga
•
Tradebor või
•
Tradebor Mo, 1-2 l/ha, samuti
•
vedelväetisega Final K 2-3 l/ha
aitab kaasa tugeva ja terve taime kasvamisele
ja talvitumisele.
Paagisegusse soovitame alati lisada väikeses
koguses vabade aminohapete kontsentraati
•
Delfan Plus 0,5-1 l/ha,
mis aitab ära hoida ebasoodsate kasvutingimuste (abiootilise stressi) negatiivset mõju
kasvule.

TALITERAVILJADE SÜGISENE TEHNOLOOGIA
Külvisepinna ettevalmistamine

•
•

Eelkultuurist maha jäänud põhk ja muu
lagunemata orgaaniline materjal on oluliseks
takistuseks järgneva kultuuri idanemisel ja
konkurendiks toitainete, eriti lämmastiku
omastamisel.
Humiinainete nagu Humistar mõjul kiireneb
mullas olevate põhujääkide ja taimejäänuste
mineraliseerumine, mis omakorda mõjub
soodsalt mulla füüsikalistele ja agrokeemilistele omadustele ning üldisele
mullaviljakusele. Põldu, kus eelkultuurist on
jäänud maha palju põhku ja taimejäänuseid,
on soovitatav pritsida Humistariga 5 l/ha.
Eriti efektiivne on Humistari mõju
taimejäänuste mineraliseerumisele, kui
põllule antakse samal eesmärgil ka
lämmastikku. Humistari saab edukalt pritsida
segus vedelate lämmastikväetistega.
Humistariga pritsitud põldudel on tuleval
kevadel mullas rohkem lahustuvat
mineraalset lämmastikku.

Talinisu põhi- ja pealtväetamine
MINERAALVÄETISEPÕHINE VÄETAMINE
Madala lämmastikusisaldusega kompleksväetist anda külvi eelselt mullaharimise alla
või külvi aegselt paiklikult kombineeritud
külvikuga. Sobivad tooted on
•
NPK 5-10-20+S,
•
NPK 5-10-30+S ja

NPK 6-18-34+S või
YaraMila 7-12-25+S B Mg.

Kasutatava väetise sisaldus ja kasutuskogus
sõltub mulla väetistarbest ja saagi eesmärgist
ning on tavaliselt vahemikus 200-500 kg/ha.
PEALTVÄETAMINE
Juhul kui eelviljaks oli teravili ja põhk peenestati mulda, siis anda põhu lagundamiseks
lisalämmastikku: põhiväetisega kokku on
soovituslik lämmastiku kogus toimeaines
50-70 kg/ha. Toodetest sobivad
•
ammooniumnitraat (AN34),
•
YaraBela Axan 27+4S või
•
lämmastikfosforväetis NP 33-3
kuni 100-200 kg/ha. Täpsem kogus sõltub
eelvilja põhu massist arvestusega 5-7 kg
lämmastikku 1 tonni põhu lagundamiseks.
KOMBINEERITUD VÄETAMINE
Kombineeritud väetamine nii orgaanilise kui
mineraalväetisega annab tavaliselt parima
tulemuse ning seda on soovitatav kasutada
eelkõige rohumaa eelviljaga põldudel.
Seal on piisavalt aega esimese või ka teise
niite järgselt laotada tahke või vedel orgaaniline väetis (30-40 t/ha) ning mullaharimisega
valmistada kesad ette külviks. Täiendavaks
mineraalväetiseks sobivad samasuguse
NPK sisaldusega tooted nagu mineraalväetamise põhiselt, kuid väiksemas koguses: 100300 kg/ha viimase mullaharimise alla või
paiklikult kombineeritud külvikuga.

Talinisu sügisene täiendav väetamine
koos taimekaitsetöödega
Talvekindluse seisukohast on oluline, et
taimel areneks sügisel tugev rikkalike narmasjuurtega juurestik ning võrse algmetesse
koguneks piisavalt suhkruid ja süsivesikuid.
Seda toetab toiteelementide ja bioaktiivsete
ainete lisamine taimekaitse paagisegudesse.
UMBROHUTÕRJE
Taliteraviljade sügisene umbrohutõrje on
oluline eriti varasemate ja talirapsile järgnevate külvide puhul. Soovitatav on kasutada
•
Komplet 0,5 l/ha või
•
Legacy Pro 2,0 l/ha,
mis tagavad mulla kaudu pikemaajalise toime
enamlevinud umbrohtudele, talirapsi
tärganud varisele ning rukki-kasteheinale.
Umbrohutõrjega koos soovitame segu 2+2+1,
•
Ruter AA 2 l/ha,
•
Humistar 2 l/ha,
•
Final K 1 l/ha.
Selline paagisegu sisaldab vajalikke makro- ja
mikroelemente, vabu aminohappeid ja
humiinhappeid, soodustab juurte kasvu ning
aitab taimedel efektiivsemalt omastada mullas olevaid toiteelemente (ka lämmastikku).
Vabad aminohapped ja hästi omastatav vedel
kaalium aitavad taimedel toime tulla
ebasoodsate kasvutingimustega (näiteks
mulla kuivus) kasvu algstaadiumis.
TALVITUMINE
Talvitumise kindlustamiseks on soovitatav
kasutada sügisese vegetatsiooni lõpus
fungitsiidi, näiteks

•

Input alates 0,3 l/ha.

Juhul kui taimik on tugevalt võrsunud või
sügisene kasvuperiood venib tavalisest
pikemaks, on soovitatav kasutada kõrgemat
kulunormi. Näiteks taliodra puhul oleks
soovitatav kasutada
•
Input alates 0,5 l/ha,
kuna on tegemist tugevalt võrsuva ja sügisel
lehelaiksustele vastuvõtliku teraviljaliigiga.
Fungitsiidile on soovitatav lisada
•
kaalium-vedelväetist Final K 2-3 l/ha.
Pritsimise ajastamisel tuleks arvestada, et
kõige efektiivsem mõju suhkrute ja
süsivesikute sisalduse suurendamisele
taimekudedes saavutatakse, kui pritsida taimi
Final K-ga u 3 nädalat varem kui ööpäevane
keskmine temperatuur langeb alla +5⁰ C.
Piisav suhkrute ja süsivesikute tase taimes
aitab vähendada temperatuuri kõikumistest
tingitud taimekahjustusi. Samal eesmärgil
kasutamiseks sobivad hästi ka veeslahustuvad
kompleksväetised
•
Nutricomplex Platinum 3-18-35
•
Nutricomplex 6-10-32 või
•
Polyfeed 3-9-33 normiga 3-4 kg/ha.
Haigustõrjele soovitame alati lisada väikeses
koguses vabade aminohapete kontsentraati
•
Delfan Plus 0,5-1 l/ha,
mis aitab ära hoida ebasoodsate kasvutingimuste (abiootilise stressi) negatiivset mõju
kasvule. Taim on selle mõjul võimeline
energiat säästma kasvuks, mitte kasutama
energiat täiendavate aminohapete sünteesiks,
et kehvad kasvutingimused kuidagi üle elada.

MAISISILO
Viimase kolme aasta jooksul on Eestis maisi kasvupind aasta - aastalt suurenenud. Maisisilo on
leidnud kindla koha eesti piimatootjate söödaratsioonis. Maisisilo energiasisaldus on reeglina
suurem kui rohusilo energiasisaldus.
Järgnev jutt on põllumeestele tuttav ja iseenesest mõistetav, kuid kahjuks kohtame endiselt
puudujääke silo tegemisel.

Kvaliteetse silo saamiseks on kõik alljärgnevad punktid olulised:
PUHAS SILOHOIDLA
Enne koristust tuleb silohoidla puhastada
silojääkidest. Vali maisisilo jaoks lauda
lähedal asuv silohoidla.

Lallemandi firma toode Lalsil Fresh HC tagab
maisisilo aeroobse stabiilsuse avamisjärgselt,
hoides ära kuumenemise pärast siloaugu
avamist.

ÕIGE KORISTUSAEG
Maisisilo toiteväärtus sõltub palju maisi
koristusaegsest vegetatsioonistaadiumist.
Tootjate jaoks on kõige suurem probleem
õige koristusaja leidmine. Optimaalne
kuivaine sisaldus peab jääma vahemikku
30-35%.

ÕIGE NIITEKÕRGUS
Minimaalne niitekõrgus olgu 25 cm. Varre
alumisel puitunud osal on mustuse, erinevate pärmseente ja bakterite eosed – liiga
madala lõikekõrguse puhul satuvad need
silohoidlasse. Iga kõrgemalt lõigatud cm
suurendab maisisilo energiasisaldust, kuid
vähendab saagikust. Optimaalne lõikekõrgus
on 30 cm – niimoodi saavutatakse
kompromiss saagikuse ja kvaliteedi vahel.

Kuidas kindlaks teha kas nüüd on õige aeg?
Jaluta põllule, vähemalt 5-10 m põlluservast,
murra tõlvik pooleks ning vaata tõlviku
piimajoont. ⅓ terast peab olema piimküpsuse
faasis ja ⅔ vahaküpsuse faasis.
pigistamisel väljub nn vedel juust.

Kindluse mõttes on õige ka tera pigistada:
õige koristusküpsus on saavutatud siis, kui
maisitera pigistamisel on sisuks nn vedel
juust.
KINDLUSTUSLISANDI KASUTAMINE
Maisil on kõrge suhkrute sisaldus ja tänu
sellele fermenteerub maisisilo kergesti ja
kiiresti. Seetõttu on otstarbekas kasutada
bioloogilisi silokindlustuslisandeid.

SOBIV HEKSLI PIKKUS
Optimaalne heksli pikkus on 1-1,5 cm. Mida
kõrgem on koristatava haljasmassi kuivaine
sisaldus, seda lühem peaks heksel olema.
Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et kõik
maisiterad saaksid muljutud või purustatud see on oluline maisisilo hea seeduvuse
tagamiseks.
PIISAV TALLAMINE
Korralik tallamine on vajalik kiire anaeroobsuse saavutamiseks, et vähendada toitainete
kadusid. Mida suurem on koristatava haljasmassi kuivaine sisaldus ja pikem heksel, seda
kauem peab toimuma tallamine. Tehnika
arengu ja võimsate masinate kasutamisega
seoses on tekkinud olukord, kus värske massi
hoidlasse transportimine toimub väga
kiiresti.
Tallamise jaoks tuleb siiski leida aega. Üks
võimalus on täita paralleelselt kahte hoidlat.

Sellisel juhul on traktoritel piisavalt aega
rahulikult oma tööd teha. Maksimaalne
värske massi kihi paksus ei tohiks olla üle
20 cm. Tallamisel peab eesmärgiks seadma
selle, et silomassi tihedus oleks 240 kg/m3.
Tabelis on välja toodud kuivaine kaod
sõltuvalt silo tihedusest 180 päeva peale
hoidla sulgemist.
Tihedus,
kg DM /m3

Kuivaine kadu,
% värskest

160
192
225
240
255
285
340

20,2
18,2
16,8
15,1
13,4
10,0

KORRALIK KATMINE
Kvaliteetse Trioplasti tranžeekile all on
soovitatav kasutada aluskilet, mis kopeerib
silomassi pinda ja tagab anaeroobsuse. Küljekilede kasutamine vähendab silo riknemist ja
aitab säilitada silohoidla seinu. Hoidla katta
pealt spetsiaalse kattevõrguga. Teine
võimalus on asetada kile peale tihedalt
rehvid ja nende peale spetsiaalne linnuvõrk.

Maisisilo kasutamine ratsioonis
Maisisilo peaksime laskma enne söötmist
pikemat aega sileeruda kui rohusilo. Mida
suurem on silo kuivaine- ja tärklisesisaldus,
seda pikem peaks olema sileerumise aeg
enne söötmist.
Maisisilo lisamisel ratsiooni saame vähendada teravilja osakaalu lehmade söötmisel.
Samas tuleb maisisilo söötmisel pöörata

tähelepanu selle madalale proteiini- ja
kaltsiumisisaldusele, suurele puhverdusvõimele ja efektiivse kiu vähesusele.
Mäletsemise soodustamiseks peaks ratsioon
kindlasti sisaldama heina või põhku. Vähese
proteiinisisalduse tõttu tuleb kasutada
rohkem proteiinsöötasid, kuid ka sel juhul
võib puudu jääda vatsas lõhustuvast
proteiinist.
VATSA PROTEIINIBILANSS
Seda, kas söödaratsioonis on vatsabakteritele
kättesaadav energia ja proteiin tasakaalus,
näitab meile vatsa proteiinibilanss (VPB).
Mikroobse proteiini sünteesi maksimeerimiseks ja vatsas toimuvate hüdrolüüsi- ja
sünteesiprotsesside optimeerimiseks peaks
vatsa proteiinibilanss olema null (VPB = 0).
Kuna maisisilo on kaltsiumivaene, tuleb
reeglina ka seda täiendavalt ratsiooni lisada.
Vatsa proteiinibilansi tasakaalustamiseks
ratsioonis võib kasutada uureat (karbamiidi),
mis täielikult vatsas lõhustub ja on vatsabakteritele kiirelt ja hästi kättesaadavaks
lämmastikuallikaks. Uureat lisatakse
ratsiooni ainult vastavalt vajadusele ning
söödetakse kas jõusööda, täisratsioonilise
segasööda või osaratsioonilise segasööda
koostises.
Uurea söötmisel peab arvestama, et see ei
sisalda metaboliseeruvat proteiini, kogu
uurea proteiin on vatsas lõhustuv ning seda
saavad kasutada ainult vatsabakterid.
Baltic Agro tootevalikus on täiendsöödad, mis
sisaldavad nii uureat kui kaltsiumit
suhtega 80 : 20.
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