
 

 شرکت آریا صنعت اسرار 1

 مقدمه

 فالت گرفتن قرار و هوایی و آب شرایط و جغرافیایی اقلیم به توجه با ، تر پیش حتی و اخیر های سالی خشک دلیل به

 دسترس از گیاهی خوراک خوش و متنوع های دسته با انبوه علفزارهای و خشک،مراتع نیمه و خشک ناحیه در ایران

 .دهد می تشکیل یونجه محدودی مقدار با کلش و کاه را دام غذای عمده بخش لذا.  است شده خارج دامپروری

 

 به دار یارانه سبوس تبلیغات کمک به آگاهند اندرکاران دست همه که توصیفاتی همه با کنسانتره است سالی چند

 است حالی در این و گردد می تبدیل کاه حتی نبود در دام خوراک تنها به گهگاه که است شده اضافه دام تغذیه سبد

 می دام وزن درصد 3 طبیعی استعداد حد در شیر تولید و گوارش دستگاه سالمتی برای خشک ماده مصرف حداقل که

 خشک ماده کیلوگرم 12 به الاقل شیری گاو ، بگیریم نظر در تقریب به کیلوگرم 350 یا 400 را دام اگر یعنی. باشد

 .دارد نیاز

 

 و ای تغذیه لحاظ به چه دار محدودیت یونجه و! موجود کنسانتره با فهمید توان می  راحتی به سرانگشتی حساب با

 .یافت دست نیاز مورد خشک ماده به توان نمی انبوه مقدار به هم آن کاه بدون ، اقتصادی صرف لحاظ به چه

)  خشک گاو و تلیسه غذای در پرکننده و شیری گاوهای در فیزیکی موثر الیاف تامین برای محدود مصرف بجز کاه

 از جلوگیری و شکمبه اشغال و فیزیکی سیری بجز دیگری ای تغذیه ارزش و نقش ،(  کیلوگرم 2 مصرف حداکثر

 تولید دستگاه طبیعی فعالیت و باروری ، بدن ایمنیت و سالمتی ، شیر تولید افزایش برای کیفیت با خوراک مصرف

 ، آمد خواهد ادامه در که مشخصاتی با شده بندی بسته بصورت علوفه ذرت سیالژ که جاست این و ندارد...  و مثل

 . کند می پیدا دام مصرفی خشک ماده تامین در ای برجسته و مهم بسیار نقش

 

 پساب افت بدون ، مناسب خشک ماده دارای ، فساد بدون و باالتر غذایی ارزش با شده بندی بسته علوفه ذرت سیالژ

 ترین اقتصادی ، زدگی کپک و سمی مواد بدون و سوختگی بدون مناسب تخمیر ، خشک ماده رفتن دست از بدون و

 .شود می محسوب دامداری واحدهای سودآوری و وری بهره برای انتخاب

 

 اگر.  دارد آن دهی شیر افزایش و باروری سالمت ، دام رشد در ای کننده تعیین نقش غذایی مواد کمیت و کیفیت

 پرورش در.  گرفت بکار دامی تولیدات در را ژنتیکی پتانسیل حداکثر توان می ، باشد دام احتیاجات با متناسب ، تغذیه

 تا دامپروری های شاخه از برخی در که است تعذیه هزینه به مربوط ، تولید های هزینه اعظم قسمت ، اهلی حیوانات

 اهمیت باالترین تغذیه مدیریت ، متعارف شرایط در بنابراین.  شود می شامل را دام پرورش هزینه کل از درصد 80

 تامین سیلو از دام خوراک و تغذیه عمده بخش اینکه به نظر.  دهد می اختصاص خود به دام پرورش در را اقتصادی

 . داد کاهش توجهی قابل میزان به را ها هزینه توان می ، کرد نیاز بی سیلو از را علوفه بتوان اگر ، شود می
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 ؟ چیست سیلو

 غذاهای از برخی آن، وسیله به که است عملی کردن سیلو و زمین زیر و انبار معنای به اسپانیایی است ای کلمه سیلو  

 علوفه غذایی ارزش. شوند می نگهداری و گرفته قرار تخمیر تحت ، هوا بدون المقدور حتی و محفوظ محلی در دام

 ارزان و آبدار غذای توان می وسیله بدین و کمتر نگهداری روشهای سایر به نسبت آن اتالف و خوب نسبتا   شده سیلو

 . داد قرار حیوان اختیار در قیمتی

 

 ؟ چیست سیالژ

 .کرد تقسیم ای علوفه مواد دسته در توان ،می خوراک منشاء اساس بر بندی تقسیم نوعی در سیالژ  

 می فرآوری و تولید شبدر و یونجه ، سورگوم ، جو ، ذرت علوفه مانند مرطوب محصوالت شده کنترل تخمیر از سیالژ

 نگهداری تر طوالنی مدت به خوراک این ، تخمیر کمک با. شود می محسوب دام انواع برای همتا بی خوراکی و شود

 اسید زیاد تولید ، مناسب سیالژ تهیه در کلیدی عامل.  است دام تقویت برای ، زا انرژی سودمند مواد حاوی و شود می

 که دهند می نشان تحقیقات نتایج.  باشد می شده سیالژ های علوفه در PH سریع کاهش و کم زمان در الکتیک

 .دارند اساسی نقش سیلو تخمیر در و بوده رشد حال در های علوفه در غالب های میکروارگانیسم ، ها الکتوباسیلوس

 

 غذایی ارزش آنکه بدون ، نمود استفاده شده سیالژ های علوفه از بتوان ها مدت تا ، شود می سبب سیالژ در تخمیر

 اما ، شود می تهیه(  برگ و بالل ساقه، شامل)  شده خرد ذرت گیاه با سیالژها معموال ایران در.  کند تغییر زیاد علوفه

 سورگوم ، جو ، یونجه سیالژ ، باشد می روبرو مشکالتی با آن کردن خشک و بوده زیاد یونجه تولید که کشورهایی در

 . گردد می تهیه نیز شبدر و

 

 : هدف

 ، بیشتر چه هر کیفیت با علوفه تولید و فساد هرگونه از خوراک حفظ برای اقدام و سیلو حذف با برآنیم ما

 یاری به ، بیشتر چه هر وری بهره و دام سالمت تضمین ، دامپروری صنعت در شگرف تحولی ایجاد با

 .بشتابیم کشورمان عزیز دامداران
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 : شده بندی بسته سیالژ اهمیت

 در علوفه نگهداری برای شیوه ترین رایج صورت به اکنون ، دام خوراک تامین برای گوناگون های علوفه کردن سیلو  

 علوفه نگهداری شیوه و بزرگ شهرهای در کشورمان صنعتی های دامداری در بهبود پی در.  است آمده در ها دامداری

 و روستاها در باره این در اطالعی کوچکترین نداشتن اغلب حتی یا و آن از استفاده عدم یا استفاده مقابل در سیلو در

 دامداران به ، سیالژ بندی بسته شبوه کارگیری به.  است بوده همراه چشمگیری دگرگونی و تحول با افتاده، دور مناطق

)  ها علوفه. نمایند برآورده تر سریع و آسانتر ، باالتر تولید برای را گوسفندان و گاوها نیاز که ، است داده را امکان این

 می پذیر آسیب ، هوازی بی و هوازی میکروبهای برابر در را آنها که دارند باالیی نسبتا رطوبت(  یونجه و ای علوفه ذرت

 خشک ماده اتالف امکان ، کنیم واگذار طبیعت به را شده سیلو علوفه درون شیمیایی های دگرگونی روند هرگاه. سازد

 و تخمیر روند کنترل ، سیالژ تهیه در شده بندی بسته سیالژ اساسی نقش. آید می پیش سیالژ زدگی کپک و فساد ،

 .هاست گرفتاری و ضایعات این از پیشگیری

 

 هضم درجه ، فساد از پیشگیری ، خشک ماده حفظ ، تخمیر بهبود ، تامین سوی به است راهی شده بندی بسته سیالژ

 . باروری بهبود و گوشت ، شیر باالتر تولید سرانجام و باالتر

 

 

 : سیالژ شاه عنوان به ذرت سیالژ خصوصیات بر مروری

 تغذیه پایه عنوان به مناطق از بسیاری در و شود می استفاده جهان سراسر در گسترده صورت به امروزه ذرت سیالژ  

 عنوان به آن از صورتیکه به است کرده تبدیل سیالژ نوع بهترین به را آن ، ذرت سیالژ خصوصیات.  شود می محسوب

 .کنند می یاد سیالژ شاه

 گاورس، ای، خوشه ذرت ذرت، از عبارتند ، گیرند می قرار مصرف مورد دامی علوفه عنوان به که غالت انواع مهمترین

 .گیرند می قرار استفاده مورد خشک علف عنوان به کمتر و سبز بصورت معموال  آنها اکثر. چاودار گندم و جو

 آن دانه. است خاصی اهمیت دارای غذایی ارزش نظر از چه و محصول مقدار نظر از چه ذرت ای، علوفه گیاهان بین در

 نقاطی در. است دامی غذاهای بهترین از یکی ، شده سیلو صورت به نیز آن سبز علوفه و دام و انسان خوراک مصرف به

 ذرت چنانچه و است مناسب بسیار کردن سیلو برای ، باشد شده آبیاری هم کافی حد به و نموده رشد خوب ذرت که

 سیلو ذرت. بود خواهد دامی غذاهای ارزانترین و بهترین از یکی گردد سیلو فراوان دقت با و چیده مناسب مرحله در

 و پرواری گاو شیری، گاو برای غذا بهترین زمستان در و خورند می فراوان اشتهای و میل با حیوانات تمام را شده

 برگهای غالف، ، ها کالله یعنی خشکیده قسمتهای و است غنی بسیار کارتن نظر از ذرت سبز علف.  است گوسفند

 .است غنی ، D ویتامین نظر از ساقه تحتانی قسمت و شده خشک
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 الکتیک اسید تولید برای تخمیر مرحله از هفته اولین در که کنید می مشاهده را شده چاپر علوفه ذرت فوق شکل در

 .برد می بسر اچ پی مقدار تقلیل و
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 :تخمیر فرآیند

 حتی باید محل این که نمایند می انبار  سیلو در شدن، ترش یا و تخمیر برای پژمرده یا تازه بصورت را تازه علوفه

 علوفه ثبات و پایداری باعث شدن ترش یا تخمیر عمل. باشد شده گازها،محافظت خروج و هوا ورود مقابل در المقدور

 .نماید می جلوگیری آن فساد از و شده

 سیلو داخل علوفه همراه که ریزبینی موجودات حیاتی اعمال بوسیله شده، سیلو مواد طبیعی تخمیر یا شدن ترش  

 :   الکتیک باکتریهای موجودات، این مهمترین که گیرد می انجام شوند، می

  Lacto Bacilloss = basillos aci lactici  

  B.Cucumeris Fermentative    

 سیلو داخل ریزبینی موجودات اعمال و آید می پائین محیط PH باکتریها، از گروه این فعالیت نتیجه در. باشند می  

 عمل مانع سیلو، کم PH و هوا بدون محیط.گردد می کاسته زیادی مقدار به آنها از یا و شود می قطع کلی به یا

 و ها کپک (B.Buttiric) بوتیریک باسیلهای) آمینه اسیدهای و ها پروتئین فساد باعث که دیگری ریزبینی موجودات
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 سه باید قبال  علوفه، نوع به مربوط شرایط بر عالوه مرغوب و خوب سیلوی تولید برای بنابراین. شوند می...(  و قارچها

 .نمود رعایت را زیر شرط

 

 : سیلو هوای کردن خارج (1

 هوای اینکه برای. داشت خواهد بهتری کیفیت آمده دست به سیلوی شود، تخلیه بیشتر سیلو داخل هوای چه هر  

 ریختن از پس باید آید، بعمل کاملتری استفاده نیز سیلو داخل فضای از ضمن در و شود تخلیه بیشتر سیلو داخل

 سطح در الکتیک اسید مولد باسیلهای ترتیب بدین داد، قرار فشار تحت را آن مرتبا  باید سیلو، در شده خرد علوفه

 .  کرد خواهند فعالیت بیشتری

 : گاز خروج و هوا ورود از جلوگیری (2

 آن مجدد ورود از و یابد تقلیل حداقل به سیلو در آن مقدار اگر و دارد نامساعد اثر سیلو کیفیت روی ، هوا اکسیژن  

 می ثابت مناسبی حد در سیلو حرارت درجه مستقیم غیر بطور و شده قطع گیاهی تنفس تدریج به شود جلوگیری

 جلوگیری باعث و کرده فعالیت به شروع مناسب محیط این در الکتیک، اسید کننده تولید باسیلهای ترتیب بدین ، ماند

 .  شوند می کننده فاسد ریزبین موجودات فعالیت از

 : سیلو محیط PH سریعتر هرچه آوردن پائین (3

  PH شود می باشند، می مضر اغلب که دوست قلیا ارگانیزمهای میکرو اعمال شدن کم یا و مختل باعث محیط، کم. 

 

 : دام تغذیه در ذرت سیالژ از استفاده

 سیلو ذرت ، دام معموال  و دارد سیالژ انواع بقیه به نسبت باالتری کیفیت باال، کربوهیدرات داشتن بدلیل ذرت سیالژ

 زیرا. رود می بکار شیری گاو تغذیه در اصلی جیره عنوان به ذرت سیالژ حقیقت در. خورد می بیشتری رغبت با را شده

 ای عمده قسمت ، زیاد انرژی داشتن با غذا این بلکه ، خورد می را شده سیلو ذرت از زیادی مقدار روزانه تنها نه گاو

 .نماید می برطرف را آن احتیاجات از

 

 خشک ماده کیلو در ای علوفه واحد صدم دو و هفتاد معادل شیر تولید برای شده سیلو ذرت زایی انرژی ارزش متوسط

 تنهایی به( کنسانتره و علف بدون) گیرد قرار شیری گاو اختیار در کافی مقدار به ذرتی سیلوی چنین چنانچه. است

 حاضر حال در.کند تأمین را چربی %4 شیر لیتر 12 تولید انرژی و نگهداری انرژی به را دام روزانه احتیاجات است قادر

 سایر حذف موجب دامپروریها در غذا این مصرف زیرا. است متداول بسیار پرواری دام تغذیه در ذرت سیلوی از استفاده

 ماده این از قسمتی که است نشاسته از سرشار ذرت سیلوی ضمنا . است گردیده قیمت گران مکمل غذاهای و ها علوفه



 

 شرکت آریا صنعت اسرار 8

.  شود می تبدیل باشد می چربی سازنده اصلی ماده که گلوکز به ها روده در قسمتی و پروپیونیک اسید به شکمبه در

 را مواد دیگر و پروتئین انرژی، به حیوان احتیاج از توجهی قابل مقدار توان می ذرت سیالژ وسیله به طریق، بدین

 اثر تا کرد، استفاده نیز مرغوب خشک علف یا و کنسانتره مواد از باید جیره در غذایی تعادل برای البته.نمود برطرف

 .شود معلوم بهتر سیلو اقتصادی

 

 مصرف را آن از زیادی مقدار توانند می کامل اشتهای با باشند کرده عادت سیلو خوردن به مرور به اگر شیری گاوهای

 .کنند

 و گوساله ، جوان حیوانات شکمبه نمو و رشد برای باشد دانه کافی مقدار دارای که ای خوشه ذرت و ذرت سیلوی

 حیوان اختیار در نامحدود بصورت تولد از بعد پنجم یا چهارم هفته از توانند می و هستند غذاها بهترین از یکی تلیسه

 .  نمود استفاده شده سیلو مواد از زیادی مقدار به توان می گاوها جوانه جیره در. گیرند قرار

 

 از یکی غذا این زیرا ، آورد بعمل را استفاده حداکثر سیلو از باید پرواربندی درپروسه و گوشتی گاوهای تغذیه در

 .  است منظور این برای غذاها ارزشترین با حال عین در و ارزانترین

 

 باالی ضایعات ،(علوفه کردن سیلو و ساخت های هزینه)  صنعتی و سنتی سیلوهای اندازی راه باالی مخارج به توجه با

 جمله از دامها در زده کپک علوفه مصرف از ناشی خطرات و( سیلو کاهش و پرت زدگی، کپک قارچ،) سیلوشده علوفه

 آزاد هوای زیر نگهداری قابل و بهداشتی شده، بندی بسته های علوفه مصرف به دامداران گرایش جنین، سقط و اسهال

 .  است افزایش حال در روزافزونی بصورت خرابی و افت بدون طوالنی، مدت به

 

 مراحل طی باال، رطوبت با گیاهان از که است شده بندی بسته ذرت علوفه همان واقع در شده بندی بسته ذرت سیالژ

 پالستیکهای با بندی بسته فرد به منحصر فرآیند از گیری بهره با و شیمیایی مواد از استفاده بدون شده کنترل تخمیر

 .گردد می تولید مخصوص

 

 

 

 



 

 شرکت آریا صنعت اسرار 9

 ؟ است اقتصادی و مطمئن ، باصرفه ، شده بندی بسته علوفه ذرت سیالژ مصرف و تهیه چرا

 شیری،گاو گاو،گوساله،گاو قبیل از دام انواع برای ها خوراک بهترین از یکی ای علوفه ذرت سیالژ

 ذرت سیالژ مصرف ایران کشور و جهان سراسر در امروزه و آید می حساب به...  و گوشتی،میش،گوسفند،شتر،شترمرغ

 سیالژ نوع این مصرف دالیل ترین عمده از یکی و است افزایش حال در روز به روز ، شده بندی بسته بصورت ای علوفه

  و  30 های بسته در شده بندی بسته ای علوفه ذرت سیالژ.  کند می فراهم آن بندی بسته که است مثبتی تبعات ،

 .میباشد عرضه قابل کیلوگرمی 750

 

 شده بندی بسته ای علوفه ذرت سیالژ مقدار و تناژ در افت عدم: 1

 

 بسته ای علوفه ذرت سیالژ وکیوم از خورشید نور عبور از مانع ، شده بندی بسته ای علوفه ذرت سیالژ پالستیک: 2

 . داشت نخواهد شدن خارج امکان ای علوفه ذرت شیرابه نتیجه در و شده بندی

 

 ذرت درنتیجه و بود خواهد شده بندی بسته ای علوفه ذرت سیالژ در هوا ماندن از مانع ، بندی بسته کامل پرس: 3 

 . شود می جلوگیری آن رفتن هدر از و شد نخواهد فاسد ای علوفه

 

 ، باشد می آن محاسن ترین عمده از یکی ، مهم این و است بهداشتی کامال شده بندی بسته ای علوفه ذرت سیالژ: 4

 . شود می رعایت بهداشت ای علوفه ذرت بندی بسته مراحل تمامی در زیرا

 

 و ،پرس ای علوفه ذرت سیالژ بندی بسته دستگاه چاپر،توسط دستگاه وسیله به برداشت از بعد ای علوفه ذرت: 5 

 علوفه ذرت کردن پرس برای سنگین آالت ماشین از استفاده به نیازی دیگر عملیات این در که شد خواهد یندی بسته

 بندی بسته ای علوفه ذرت(  پاکت) سیالژ وارد ، چرخها وسیله به اطراف محیط های آلودگی نتیجه در و نیست ای

 .شود نمی شده

 

 ای علوفه ذرت بر که کاملی پرس با چون ، است بهداشتی و سالم کامال شده بندی بسته ای علوفه ذرت سیالژ: 6 

 نتیجه در و گردد می فراهم ای علوفه ذرت سیالژ هوازی بی شرایط همان یعنی سیلو آل ایده شرایط ، شود می اعمال

 .زند نمی قارچ و کپک ، بندی بسته داخل ذرت
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 می باقی ای علوفه ذرت های بسته در مغذی مواد و عصاره ، شیرابه ، شده بندی بسته ای علوفه ذرت سیالژ در: 7 

 . رفت نخواهد بین از ذرت نوع این ای تغذیه ارزش آن تبع به و ماند

 

( بزرگ بسته) اتمسفر 180 و( کوچک بسته) اتمسفر 80 قدرت با و کامل طور به دستگاه در ای علوفه ذرت سیالژ: 8 

 بسته داخل ذرت نتیجه در شوند می تخمیر یکسان طور به ها بسته داخل ای علوفه ذرت نقاط تمامی و شود می پرس

 . داشت خواهد یکدست و یکنواخت تراکم و سیالژ ، ها

 نگهداری را شده بندی بسته ای علوفه ذرت میتوان مختلف هوایی و آب شرایط و دما در و دامداری از گوشه هر در: 9 

 به و است انبار حتی و سیلو اندازی راه و احداث برای هزینه صرف از نیاز بی ، بندی بسته ای علوفه ذرت سیالژ.  کرد

 .است جایی جابه و حمل قابل شده بندی بسته ای علوفه ذرت مکانی هر به راحتی

 

 کمتری روزانه نیاز که روستایی کوچک های دامداری برای ، شده آماده کیلویی 30 کوچک های( بسته) کیسه: 10 

 .است مناسب بسیار دارند، سیلو به

 

 ذرت سیالژ توان می ، باشد می دامداری سیلوهای اغلب خصوصیات که سوختگی و زدگی کپک از نگرانی بدون: 11

 و(  سیلو مصرف میزان کنترل) ثابت وزن دلیل به روزانه جیره نمودن آماده در سهولت با را شده بندی بسته علوفه

 .رساند دامها مصرف به وزنی افت عدم از اطمینان و مجدد کشی وزن به نیاز بدون

  

 با مشابه تقریبا غذایی ارزش از که است درحالی این و است ارزانتر کلش و کاه از شده بندی بسته علوفه ذرت: 12

 .است برخوردار یونجه

   

 :   علوفه ذرت سیالژ

 .  دارد گیاهان سایر نسبت به را خشک ماده بیشترین  (1

 .  دارد پایین بافری خاصیت (2

 کافی الکتیک اسید تولید و بخش رضایت تخمیر یک برای آب در محلول های کربوهیدارات از مناسبی سطح دارای(3

 (   است ساکارز ، ذرت گیاه آب در محلول قند ترین عمده. ) است

 .   است باال بسیار غذایی ارزش دارای  (4
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 برخی زدایی سم ، محیط بودن اسیدی و تخمیر هنگام در PH تقلیل واسطه به شده بندی بسته علوفه ذرت در: 13

 داشته وجود است ممکن سموم این ها علوفه سایر در عادی حالت در که گرفت خواهد انجام خود خودی به ترکیبات از

 .باشند

  

 گوشت و شیر تولید در آنکه بدون ، دهد تشکیل را مصرفی خشک ماده درصد 70 تا تواند می علوفه ذرت سیالژ: 14

 .شود ایجاد خلل

  

 باروری ، سالمت ، ایمنی تامین در زیادی اهمیت که ، باشد می فراوان سلنیم , E های ویتامین دارای علوفه ذرت: 15

 .دارد حیوان مثل تولید و

  

 . دارد باالتری انرژی( درصد 25) یونجه از درصد 25 علوفه ذرت سیالژ: 16

 

 این. کند اضافه (TMR) مخلوط کامال جیره به بیشتری موثر الیاف تواند می ، شده فرآوری ذرت سیالژ از استفاده: 17

 تا 3 از را شیر تولید آنکه ضمن ، دهد کاهش را گاو انتخاب قدرت و بهبود را جیره خوراکی خوش تواند می علوفه نوع

 .دهد می افزایش درصد 8

  

 در بهبود ایجاد با ، خوب طعمی و بو با خوشمزه سیالژی ، فراوان الکتیک اسید تولید دلیل به علوفه ذرت سیالژ: 18

 .انجامد می گوشت و شیر باالتر تولید به علوفه خشک ماده حفظ و علوفه ذرت هضم درجه

  

 تجزیه را علوفه قند ، مزاحم های قارچ و ها باکتری.  است همراه بیوشیمیایی تغییرات با شده سیلو علوفه تخمیر: 19

 می علوفه گرانی در ویژه به سیالژ خشک ماده اتالف.  کنند می تبدیل کربنیک گاز و آب ، نامناسب اسیدهای به و

 در سیالژ خشک ماده رفتن دست از درصد بیشترین. باشد آور زیان بسیار گوسفند داران گله و داران گاو برای تواند

 به رسیدن و تخمیر دوره نمودن کوتاه برای روش بهترین شده بندی بسته سیالژ.  آید می پیش تخمیر دوره طول

 . است ممکن کیفیت بهترین و زمان کمترین در صحیح و کامل تخمیر
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 ، تولید افت ، گوارش دستگاه آشفتگی سبب ، استیک اسید حتی و بوتریک اسید ، آمونیاک وجود ، سیالژ فساد: 20

 اندازه به را سیالژی چنین گاوها و کند می مزه بد و بو بد را سیالژ ، نهایتا و فحلی عالئم بروز کاهش ، جنین سقط

 ، آلودگی گونه هر فاقد و بهداشتی آوری عمل و تخمیر روند مدیریت با شده بندی بسته سیالژ.  خورند نمی نیازشان

 سیالژی و بیندازد کار از زودتر هرچه را سیالژ کننده فاسد میکروبهای و ها کپک ، ها قارچ که دارد را توان این

 . دهد قرار دامداران اختیار در زمینی سیلوهای از تر خوشمزه و خوشبوتر

  

 شده بندی بسته سیالژ عهده از خوبی به شده چاپر علوفه ذرت البالی از هوا سریع کردن خارج و کوبیدن خوب: 21 

 کنترل تخمیر از بعد و گرفته قرار دار واکیوم محفظه زیر ، کارخانه به ذرت حمل از پس بالفاصله که چرا ، آید می بر

 حمل برای و گردیده بندی بسته و گیری قالب ، سنگین پرسهای تحت ، انجامد می طول به هفته چهار حدود که شده

 . شود می آماده مشتری آدرس به ارسال و

  

 و شیر تولید برای خوراک خوش و قیمت ارزان ، سالم خوراک به دستیابی سیالژ، از استفاده در نهایی هدف: 22 

 سرکه تند بوی حتی و بوده غایب نامطبوع و بد بوی شده بندی بسته سیالژ در.  است دام تندرستی حفظ و گوشت

 مانع ، بندی بسته سیالژ تولید در فرآوری و تخمیر درست شرایط. رسد نمی مشام به است استیک اسید به مربوط که

 ترتیب بدین ، گردد می کربنیک گاز و آب ، استیک اسید و بوتریک اسید مانند تر ضعیف اسیدهای به علوفه قند تبدیل

 . گردد می جلوگیری زیاد پساب و انرژی اتالف از

  

 هر تولید اما ، است ضروری مناسب الگوی با دلخواه و سریع تخمیر یک برای ، باال حجم با مناسب اسید تولید: 23 

 معیوب و مطلوب غیر تخمیر و خشک ماده کاهش ، تخمیر کندی سبب تواند می "الکتیک اسید" بجز دیگری اسید

 خشک ماده که هایی علوفه در حتی باال حجم در بتواند که است آن سیلو مساعد شرایط در باکتری ترین مناسب.  شود

 کنترل در چیز همه آنکه لحاظ به بندی بسته سیالژ در.  نماید تولید باال حجم در الکتیک اسید عمدتا ، دارند نامناسب

 .  باشد می پذیر امکان و عملی کار این ، باشد می دقیق

  

 روند ، اکسیژن و هوا از ماندن محفوظ از پس بیدرنگ بتواند باید ، باشد شده فرآوری و تولید خوب که سیالژی: 24 

 . نماید آغاز را الکتیک اسید از انبوهی و عظیم حجم تولید روز 10 طی در اسیدیته آوردن پایین با و آغاز را تخمیر
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 و سیلو بستن اصطالح به و نمودن فراهم ، مدیریت ضعف و شدت به توجه با اغلب ، رایج و زمینی سیلوهای در: 25

 می بین از و کرد خواهد افت سیالژ درصد 40 تا 30 ، سیلو از استفاده و نگهداری شرایط و منطقه هوایی و آب شرایط

 . شد خواهد محسوب دامدار به بزرگی بسیار خسارت خود این که رود

  

 مانند سخت مواد ، آن در موجود های باکتری و کرده تقویت را معده اسیدهای که است اسیدهایی دارای سیالژ: 26

 .کند می شیر افزایش به کمک توجه قابل حدی تا و کند می هضم سریعتر را پنتوزان و سلولز

  

 .آید می وجود به باکتری میلیارد 100 از بیش علوفه از شده تولید شیره گرم هر از سیالژ در: 27

 : است برخوردار باالیی بسیار هضم قابلیت از سیالژ که شد خواهیم متوجه هضم قابلیت خصوص در مقایسه یک در: 28

 %   42  گندم کاه هضم قابلیت (1

  %61 کیفیت با خشک علوفه هضم قابلیت (2 

 %   71  علوفه ذرت سیالژ خصوصا سیالژ هضم قابلیت (3

 %  90 ذرت دانه هضم قابلیت (4

    

 شده گرفته شیر از گوساله ، گوشتی گاو) شیری غیر و شیری گاو جیره ای علوفه بخش از زیادی سهم ذرت سیالژ: 29

 از بیش طوریکه به ، دهد می اختصاص خود به را(  تخمی نر قوچ و داشتی ، پرواری گوسفندان و تلیسه ، خشک گاو ،

 ذرت سیالژ به ها تلیسه و خشک گاوهای خشک ماده درصد 25 و شیری گاوهای جیره علوفه خشک ماده درصد 50

 .دارد اختصاص

  

  

 اشتهای و میل با حیوانات تمام را شده سیلو ذرت. است دامی غذاهای ترین ارزان و بهترین از یکی ذرت سیالژ: 30

 .باشد می گوسفند و گوشتی گاو ، شیری گاو برای خوراک بهترین زمستان در و  میخورند فراوان
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 : گردد می ذخیره رایج و زمینی سیلوهای در و نشده بندی بسته که ای علوفه ذرت معایب

 

 سیلو بستن اصطالح به و نمودن فراهم ، مدیریت ضعف و شدت به توجه با اغلب ، رایج و زمینی سیلوهای در 

 از و کرده افت درصد 40 تا 30 از سیالژ ، آن از استفاده و نگهداری شرایط و منطقه هوایی و آب شرایط و

 .شد خواهد محسوب بزرگی بسیار خسارت این که ، رفت خواهد بین

 

 سنتی سیلوهای در بهداشت رعایت عدم : 

 انواع و لودر مانند سنگین های ماشین از سیلو از هوا کردن خارج و کردن پرس برای سیلو اندازی راه هنگام در(  الف

 .شود می ای علوفه ذرت سیالژ داخل به ها چرخ توسط ها آلودگی شدن وارد باعث که شود می استفاده ها تراکتور

 با زده قارچ و کپک های قسمت کامل تفکیک امکان عدم ای علوفه ذرت سیلوی از برداشت هنگام در همچنین(  ب 

 .شود می دام سالمت افتادن خطر به ای،باعث علوفه ذرت سالم های قسمت

 شده سیلو ای علوفه ذرت مغذی مواد و عصاره ، شیرابه رفتن دست از 

 ای علوفه ذرت سیلوی حاشیه تمامی رفت هدر نتیجه در و ای علوفه ذرت سیلوی حاشیه کردن پرس امکان عدم 

 به ای علوفه ذرت سیلوی از برداشت هر در ای علوفه ذرت روی از متر سانتی 10 قطر به ای الیه ریختن دور 

 قسمت آن ای علوفه ذرت زدن قارچ و کپک ، هوا رسیدن دلیل

 یکنواخت ای علوفه ذرت سیلوی یک آمدن بدست عدم 

 سیلو از برداری بهره و اندازی راه مراحل در بهداشت رعایت عدم 

 ای علوفه ذرت سیلوی از برداری بهره و نگهداری مشکالت 

 ای علوفه ذرت سیلوی اندازی راه و احداث باالی های هزینه 
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 این.  دارد تازگی روی و رنگ مزرعه سر سبز ذرت که کنید می مشاهده فوق عكس در

 نشده تخمیر هنوز ذرت این اما ، باشد داشته جذاب و زیبا ظاهری نظر به شاید ذرت

 تخمیر باید و ندارد شدن بندی بسته برای الزم امادگی نشده تخمیر ذرت اصوال و است

 .شود
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 مرحله از هفته اولین در که کنید می مشاهده را شده چاپر علوفه ذرت فوق شكل در

 اچ به سر می برد. پی مقدار تقلیل و الکتیك اسید تولید برای تخمیر
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 نشده تخمیر ذرت با تفاوتی چه شده تخمیر ذرت که کنید می مشاهده فوق عكس در

 .دارد مزرعه سر سبز

 

 متمایل یا تیره روي و رنگ شما هاي بندي بسته درون ذرت چرا امده پیش براشون سوال این دوستان اغلب 
 .دارد زیتوني یا و تیره به

 ان اچ پی و شود تخمیر خود درون باید شده پخته اصطالحا یا شده تخمیر ذرت گرامی همکاران و دوستان : پاسخ

 برای اصوال و گیرد می ان از را ذرت زیبای روی و رنگ شدن اسیدی و تخمیر این و شود اسیدی محیط تا شود کم

 کند می ایجاد خوراکی خوش دام
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 برداشت مرحله -اول بخش ذرت، سیلوی

 آن در ذرت شده خرد گیاه که است محلی یا ساختمان معنای به اولی: باشد می معنی دو دارای معموال ذرت سیلوی

 این در.  است هوازی بی محیط یک در شده خرد ذرت گیاه تخمیر نهایی فرآورده ، دومی و  شود می نگهداری و انبار

 .شود می استفاده سیالژ اصطالح از دوم حالت در متن،

 

 کمیت و کیفیت بر تواندمی گیردمی قرار استفاده مورد ذرت گیاه کردن سیلو برای که مختلفی  مدیریتی هایشیوه

 هیبرید نوع و محصول برداشت برای بلوغ مناسب مرحله انتخاب زراعت، نحوه بر عالوه. باشد داشته اثر آن مغذی مواد

 تولید دیگر عبارت به. دهندمی قرار تاُثیر تحت را سیالژ غذایی ارزش که هستند مدیریتی فاکتورهایی مهمترین از

 مناسب مرحله در آن برداشت به بستگی آن، کننده مصرف گاوهای از بیشتر شیر تولید و باال خشک ماده با ذرتی سیالژ

 . دارد هیبرید نوع و بلوغ

 

 به موضوع این که شودمی بیشتر ذرت گیاه خشک ماده میزان گیاه سن افزایش با است داده نشان مختلف هایمطالعه

 میزان یا  مرحله توسط توانمی را گیاه خشک ماده مقدار دیگر، سوی از. باشدمی ذرت گیاه در دانه میزان افزایش دلیل

 شیری، خط. شودمی زده تخمین آن در شیری خط موقعیت وسیله به دانه رسیدن همچنین،. زد تخمین دانه رسیدگی

 خمیری مرحله اوایل در خط این. کندمی جدا دانه شیری بخش از را جامد نشاسته بخش که است رنگی سفید خط

 وسط در شیری خط اگــر مثـــال، عنوان به.  کندمی حرکت دانه پائین سمت به بلوغ، سن افزایش با و شده آشکار

 طرف از. کنندمی ذکر (½Milk line)  شیری خـــط دوم یک مــرحــله را گیـــاه ســن باشد گــرفته قرار دانه

 .شودمی ظاهر هادانه انتهای در سیاه خط نام به دیگری خط رسدمی کامل بلوغ به ذرت گیاه که زمانی دیگر،
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 شیری: خط

 شیری، خط سوم دو مرحله تا دانه شدن شیری مرحله از گیاه سن افزایش با که است داده نشان مختلف تحقیقات

 گیاه خام پروتئین و (ADF) سلولز همی بدون سلولی دیواره ، سلولی دیواره درصد و افزایش انرژی و نشاسته مقدار

 و زراعت نحوه هیبرید، نوع به بسته غذایی مواد این درصد سیاه، خط مرحله تا فوق مرحله از اما یابدمی کاهش

 .یابدمی کاهش یا مانده باقی ثابت دیگر، فاکتورهای

 

 است داده نشان شیری گاوهای در شیر تولید و خشک ماده مصرف بر متفاوت هایرطوبت با ذرت سیلوهای اثر بررسی

 گردیدند بشتر شیر تولید و جیره خشک ماده مصرف افزایش سبب بودند برخوردار بیشتری خشک ماده از که سیلوهایی

 خشک ماده درصد از که بود سیلوهایی در سلولی دیواره درصد کاهش و نشاسته میزان افزایش به بوط مر آن دلیل که

 .بودند برخوردار بشتری

 

 ماده براساس که باشد می شیری خط دوسوم تا نیم بین ذرت  برداشت زمان بهترین شده، گفته مطالب به عنایت با

 .است درصد 30 از بیشتر های مرحله این در گیاه خشک
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 کردن ذخیره فرآینده -دوم ذرت،بخش سیلوی

 در که فرآیندهایی بخش، این در. شد ارائه ذرت برداشت زمان اهمیت خصوص در مطالبی ذرت، سیلوی اول بخش در

 شد خواهد داده توضیح گیرد می صورت سیلو یک

 

 :از است عبارت که شودمی تقسیم مرحله 4 به کلی طور به کردن سیلو فرآیند

 Aerobic Phaseهوازي مرحله -الف

 چندین تا ساعت چند از آن در موجود هوای میزان به بسته و شودمی آغاز سیلو کردن وپر محصول برداشت با دوره این

 هایمیکروب دومی و گیاهی هایآنزیم اولی که کنندمی فعالیت تخریب عوامل دسته دو مرحله این در. یابد می ادامه روز

 مواد رفتن بین از درنتیجه و گرما عمدتا  ) گاز تولید آنها فعالیت ماحصل که باشدمی هاکپک و مخمرها نظیر هوازی

. کندمی تعیین را موجود هوای مقدار که هستند عواملی از سیلو کوبیدن میزان و کردن پر سرعت. باشدمی سیلو غذایی

 باعث و باقیمانده آن ذرات بین در بیشتری هوای نشود کوبیده خوبی به سیلو یا شود پر دیر سیلو اگر دیگر بیان به

 .شودمی تخریب عوامل دسته دو این بیشتر فعالیت

 (:(Fermentation Phase تخمیر مرحله -ب

 اولی که شوندمی فعال میکروب دسته دو دوره، این در. شودمی آغاز سیلو در اکسیژن اتمام با دوره این

 آب در محلول هایکربوهیدرات مصرف با که باشندمی الکتیک اسید هایباکتری همان که بوده مفید هایمیکروب

 را آن سیلو، در موجود آلی اسیدهای سایر به نسبت اسید این بودن ترقوی دلیل به که شده الکتیک اسید تولید سبب

 هایفعالیت و هامیکروب بیشتر که دارد ادامه اینقطه تا pH کاهش دیگر طرف از. دانندمی سیلو pH کاهش مسؤول

 .شود متوقف زیستی

. کنندمی فعالیت مرحله این در هستند دیگری دسته هاکلستریدی و هاانترباکتری نظیر مفید غیر هایمیکروب

 ها،میکروب این. باشدمی گروه این فعالیت و رشد برای مناسب شرایط از( درصد 75 از بیشتر) باال رطوبت و pH وجود

 دیگر، طرف از بلکه کنندمی رقابت اسیدالکتیک هایباکتری با سیلو، در استفاده قابل قندهای مصرف در اینکه بر عالوه

 بیوژنیک هایآمین نظیر سمی ترکیبات و بوتیریک اسید تولید و سیالژ غذایی ارزش کاهش سبب ها،پروتیین تجزیه با

 .گذاشت خواهد دام سالمتی و شده سیلو محصول خوشخوراکی بر منفی اثر که شوندمی

 کرده تعیین (Lag Phase) تاخیر فاز را آن و کرده تفکیک رو تخمیر مرحله ابتدایی مرحله منابع، برخی در

. کنند می رشد به شروع سلولی مایع در و شده تخریب ها میکروارگانیسم توسط گیاه سلولی غشای مرحله، این در. اند

 .باشد می روز یک مرحله این مدت
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 :(Stable Phase) ثبات مرحله-ج

 سیلو وارد هوا که زمانی تا و آغاز شوند فعال غیر هامیکروب بیشتر که اینقطه به pH کاهش با دوره این

 .دارد ادامه مرحله این نشود

 افتد می اتفاق آن از استفاده زمان تا سیلو داخل که فرآیندهایی
 

 (:(Remove Phase برداشت مرحله -د 

 این دام، تغذیه برای سیالژ برداشت طول در. شودمی آغاز دوره این گیرد قرار هوا معرض در سیالژ که این محض به

 تواندمی گیردمی انجام هاکپک و مخمرها نظیر هاییمیکروب توسط که هوازی فساد اما باشد،می ناپذیراجتناب امر

 باشد.می سیلو پوشش آسیب به مربوط آن دلیل که شود شروع هم زودتر

 

 

 گاوشیری تغذیه در ذرت علوفه سیالژ نقش

 حاوی و است باالیی غذایی ارزش دارای گیاه این .  است فرد به منحصر شیری گاوهای تغذیه در ذرت علوفه کیفیت

  .  باشد می نشاسته و انرژی زیادی مقادیر

 به کند تولید مقدار این از بیشتر حتی شرایط برخی در و تازه علوفه تن 45 تا 40 هکتار هر در است قادر گیاه این

 . است خشک ماده تن 15 تا 10 هکتار هر در آن تولید دیگر عبارت
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 : است متفاوت آن برداشت نحوه ذرت گیاه مصرف هدف اساس بر

 .  کرد برداشت نیز رشد اولیه مرحله در حتی گیاه رشد از ای درهرمرحله توان رامی تازه ذرت علوفه : تازه ذرت علوفه

 به تازه علوفه از زیادی میزان که بود مواظب باید ولی دارد مناسبی غذایی ارزش ذرت ، علوفه رشد اولیه مراحل در

 هر در که شود می توصیه لذا شده هضم سرعت به که است ترکیباتی دارای زیرا نرسد دام مصرف به جا یک صورت

 . نگیرد قرار ها دام اختیار در تازه علوفه گرم کیلو 10 از بیش غذایی وعده

 

  ذرت علوفه سیالژ

 خمیری مرحله)  باشند رسیده کافی اندازه به که گیرد صورت زمانی در باید کردن سیلو برای ذرت های دانه برداشت

 ( .  سفت

 .  باشد متر سانتی 8 باید شده خرد ذرت قطعات مطلوب طول همچنین

 .  کند می فراهم زمینی سیلوی ساختمان در را علوفه کافی فشردگی امکان و است مناسب سیلو تهیه برای اندازه این

 عمل این. شوند آوری عمل خوبی به کردن چاپر مرحله طی در ذرت های دانه تمام که است حیاتی بسیار مسأله این

 هضم نشده فرایند و سالم های دانه زیرا گیرند قرار دام دسترس در بیشتری میزان به هضم هنگام در که شده باعث

 .شوند می دفع مدفوع طریق از نهایت در و شوند نمی

 

  که است این ، دارند کافی اطالعات عدم دلیل به ذرت سیالژ از همکاران از بعضی که ای گله

 ؟ باشد می دانه کم سیالژ چرا

 ناحیه در و خمیری  ان ذرت های دانه که شود چاپر باید زمانی ذرت علوفه شد گفته که همانطور گفت باید واقع در

 دانه غذایی ارزش و گردد می له چاپر دستگاه زیر خمیری های دانه شدن چاپر محض به یعنی باشند شیری و خمیری

 . بود خواهد موجود سیالژ کل در ها

 : شامل که است آن صحیح مدیریت مسأله مهمترین سیلو تهیه در

  علوفه برداشت 

  رشد مناسب مرحله در ذرت 

  سیلو سریع کردن متراکم و کردن پر 

 سیلو مناسب و سریع پوشاندن
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 مرحله این. باشد خشک ماده%  30 – 35 دارای که گیرد صورت گیاه رشد از ای مرحله در باید ذرت علوفه برداشت 

 در و خمیری صورت به ذرت های دانه و کرده شدن زرد به شروع بوته پایین از ذرت علوفه های برگ که است زمانی

 30 از کمتر آن خشک ماده که شود برداشت ای مرحله در ذرت علوفه اگر صورت این غیر در باشند شدن سفت حال

 . شود می زیاد آب پس طریق از مغذی مواد رفتن دست از صورت به سیلو ضایعات باشد% 

 

 نشخوارکنندگان در سیالژ مصرف مقدار

 (گوشتی گاوهای بر باتاکید)

 .باشد داشته گوشتی گاو مختلف نژادهای بین زیادی تنوع تواند می مقدار این

 .کرد خواهد فرق مقدار این دارد ای جثه چه گاو که این به توجه با ضمن در 

 25 تا روزانه کیلوگرمی 550 گاو یک ولی میخورد ذرت سیالژ کیلوگرم هشت روزانه کیلوگرمی 150 گاو یک مثال

 .است دوره انتهای در ٪45/4و دوره ابتدای در  بدن وزن ٪3/5معادل که خورد خواهد سیالژ همین از کیلوگرم

 وسنگین تر بالغ با مقدار این که بینیم می کنیم بررسی بدن وزن از درصدی صورت به را سیالژ مصرف مقدار اگر پس

 افزایش که دید خواهیم کنیم بررسی درروز کیلوگرم حسب بر را مصرف مقدار اگر ولی یابد می کاهش گاو شدن تر

 .یابد می افزایش هم سیالژ مصرف مقدار گاو شدن تر سنگین با که بینید می پس.یابد می

 .شود می بیشتر کمی سردتر هوای در مصرف مقدار مثال عنوان به.نیست تاثیر بی میان این در هم گاو پرورش منطقه 

 که دهد می نشان واین دهند می ترجیح جو سیالژ به را ذرت سیالژ گاوها مثال.است مصرفی سیالژ نوع دیگر عامل

 وگرسنگی ندارند انتخاب حق ها گاو که حالتی در که این توجه قابل البته.دارد تاثیر آن مصرف مقدار در هم سیالژ نوع

 که میخورند آنقدر سیالژ نوع به توجه بدون وگاوها داده دست از را خود صحت قانون این شاید آورد می فشار آنها به

 خورند می سیالژ وبزها گوسفندان از بیشتر همواره گاوها.است مهم هم نشخوارکننده حیوان نوع باالخره .شوند سیر

 .دارد صحت که دید خواهیم کنیم بررسی هم بدن وزن از درصدی صورت به را موضوع این اگر وحتی

 مصرف=  گاو زنده وزن* 0/185:  ازفرمول کند می مصرف خشک ماده مقداری چه درروز گاوشیری بدانیم اینکه برای

 گاوخشک روزانه خشک ماده

 بهتراست.نماید مصرف خشک ماده  کیلوگرم 1/11 بایدروزانه کیلوگرم 600 باوزن گاوخشکی مثال.  کنیم می استفاده

 لحاظ تواند نیزمی کیلوگرم 8 تا برهه دراین ذرت سیلوی مصرف.باشد ذرت وسیلوی بیشترازیونجه دوران دراین علوفه

 ذرت سیلوی خوشخوراکی علت به.آورد رابوجودنمی درروزمشکلی کیلوگرم 3 نیزتا خوشخوراک یونجه ومصرف شود

 .گیرد انجام درباال شده مقدارتوصیه همان یا جیره کل درصد 30 میزان به دوره دراین آن مصرف بهتراست
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 شترمرغ تغذیه در شده بهدی بسته ذرت سیالژ از استفاده

 آن ولی باشد داشته متغیری مغذی مواد تواندمی شود تهیه خوراکی ماده نوع چه از که این به شده بندی بسته سیالژ

 . است ذرت سیالژ شودمی استفاده بیشتر ایران در که چه

 هم یعنی باشد شترمرغ جیره در اساسی بخش دو جایگزین تواندمی که است فراوانی انرژی دارای خوراکی ماده این

 که انرژی تامین هم و است یونجه برای مناسبی جایگزین که باشد داشته عهده بر را جیره فیبر تامین نقش تواندمی

 تواندمی که یابدمی افزایش غالت قیمت که زمانی در خصوص به باشد جیره در غالت برای مناسبی جایگزین تواندمی

 افزایش سیالژ دیگر اثر. نماید ایفا سزایی به نقش خوراک هایهزینه کاهش در و دهد افزایش را اقتصادی بازده

 .باشدمی جیره خوراکیخوش

 

 شترمرغ تغذیه در سیلو از استفاده گرفته صورت تحقیقات بر مروری

 ماهه 5 پرنده قطعه 60 تعداد. گرفت صورت زیمباوه در همکاران و dube توسط 2009 سال در که ای مطالعه در -1

 . گرفتند قرار ارزیابی مورد ای قطعه 30 گروه دو داخل در کیلوگرم 55 وزن میانگین با

 . شدند تغذیه سیلو قسمت 2 و رشد جیره نسبت 1 با دوم گروه و سیلو بدون رشد جیره با فقط اول گروه

 . بود تبدیل ضریب و رشد سرعت خوراک، مصرف: شامل شدند ارزیابی که پارامترهایی

 .شدند کشی وزن روز ۱۴ هر فاصله به پرندگان و بود روز ۷۰ آزمایش این دوره

 

 ندارد وجود بررسی مورد پارامترهای در جیره دو این میان داریمعنی تفاوت که گردید مشخص آزمایش این نتایج از

 جیره با شده تغذیه گروه نسبت به کردند دریافت سیالژ همراه جیره که گروهی از آمده دست به نتایج مجموع در ولی

 .بود باالتر معمولی،
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 :کشور دامی علوم محققین تحقیقات اساس بر

 بین رفته دست از شیرابه میزان دامنه این در شودمی سیلو خشک ماده درصد 24 تا 18 با ذرت علوفه غالبا ایران در

 و تخمیر برای اصولی غیر کامال و سنتی سیلوهای چالش این مهم و اصلی دلیل و است مصرفی علوفه درصد 10 تا 4

 . است ذرت سیالژ شدن پخته

 

 : کرد تاکید تحقیقاتی مرکز این محققین از یكی اسدیان

 دست از به منجر شیرابه رفت هدر که هستیم روبرو سیالژ تغذیه و شیرابه زیادی مقدار رفت هدر مشکل با سیالژ در

 .شودمی محلول هایکربوهیدرات و هاویتامین چربی، معدنی، ازته، مواد مغذی، مواد رفتن

 .باشد می سیالژ کردن بندی بسته شیرابه انبوه مقدار رفت ازهدر جلوگیری کارهای راه ترین مهم از یکی

 

 دلیل این به و گشته تخمیر باعث الکتیک اسید سیالژ، درفرآوری. است دام برای باال غذایی ارزش با خوراک یک سیالژ

 تواند می بهتر دام سیالژ، فرآوری در تخمیر بدلیل همچنین. یابد می افزایش علوفه نگهداری مدت و شده تر مغذی

 .نماید هضم را ها کربوهیدرات

 .باشد داشته میتواند ویژگی چه خوب سیالژ

 بهبود را تخمیر درنتیجه و کرده الکتیک اسید تولید سرعت به سیالژ فرآوری هنگام ها میکروارگانیسم

 کـــمـــک با رو این از. رسانند می مطلوب حد به و آورده پایـــین سرعت به را PH بخشند، می

 باکتری قارچ، تولید از همچنین. شد خواهد تر آور اشتها و تر طعم خوش تر، پرانرژی سیالژ موثر، های میکروارگانیسم

 . شود می جلوگیری سیالژ در ها پاتوژن و ناسودمند های

 در سیالژ کیفیت( غیرو و پروپیونیک اسید استیک، اسید الکتیک، اسید) طبیعی اسیدهای تولید بدلیل همچنین

 .شد خواهد تر طوالنی نیز آن نگهداری زمان مدت همچنین و بود خواهد تر ثبات با معمولی سیالژ با مقایسه

 

 برداشت مرحله -اول بخش ذرت، سیلوی

 آن در ذرت شده خرد گیاه که است محلی یا ساختمان معنای به اولی: باشد می معنی دو دارای معموال ذرت سیلوی

 این در.  است هوازی بی محیط یک در شده خرد ذرت گیاه تخمیر نهایی فرآورده ، دومی و  شود می نگهداری و انبار

 .شود می استفاده سیالژ اصطالح از دوم حالت در متن،
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 کمیت و کیفیت بر تواندمی گیردمی قرار استفاده مورد ذرت گیاه کردن سیلو برای که مختلفی  مدیریتی هایشیوه

 هیبرید نوع و محصول برداشت برای بلوغ مناسب مرحله انتخاب زراعت، نحوه بر عالوه. باشد داشته اثر آن مغذی مواد

 تولید دیگر عبارت به. دهندمی قرار تاُثیر تحت را سیالژ غذایی ارزش که هستند مدیریتی فاکتورهایی مهمترین از

 مناسب مرحله در آن برداشت به بستگی آن، کننده مصرف گاوهای از بیشتر شیر تولید و باال خشک ماده با ذرتی سیالژ

 . دارد هیبرید نوع و بلوغ

 به موضوع این که شودمی بیشتر ذرت گیاه خشک ماده میزان گیاه سن افزایش با است داده نشان مختلف هایمطالعه

 میزان یا  مرحله توسط توانمی را گیاه خشک ماده مقدار دیگر، سوی از. باشدمی ذرت گیاه در دانه میزان افزایش دلیل

 شیری، خط. شودمی زده تخمین آن در شیری خط موقعیت وسیله به دانه رسیدن همچنین،. زد تخمین دانه رسیدگی

 خمیری مرحله اوایل در خط این. کندمی جدا دانه شیری بخش از را جامد نشاسته بخش که است رنگی سفید خط

 وسط در شیری خط اگــر مثـــال، عنوان به.  کندمی حرکت دانه پائین سمت به بلوغ، سن افزایش با و شده آشکار

 طرف از. کنندمی ذکر (½Milk line)  شیری خـــط دوم یک مــرحــله را گیـــاه ســن باشد گــرفته قرار دانه

 .شودمی ظاهر هادانه انتهای در سیاه خط نام به دیگری خط رسدمی کامل بلوغ به ذرت گیاه که زمانی دیگر،
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 : ذرت

 کیفیت و باال عملکرد با هیبرید ارقام پیدایش از خصوصا پس. است بوده خاص توجه مورد که است گیاهانی ازجمله ذرت

 های فعالیت و گذاری سرمایه ارزش با محصول این روی دنیا سراسر در تحقیقاتی های مؤسّسه از بسیاری ، مطلوب

 .اند یافته دست نیز چشمگیری های موفقیّت به که اند داده انجام مؤثّری

 تولید نظر از گندم از بعد محصول دومین و کشت زیر سطح نظر از دنیا زراعی محصول سوّمین وبرنج گندم از بعد ذرت

 از نیز ودارویی غذایی،شیمیایی درصنعت ها ودامداری ها مرغداری نیاز موردن ی وعلوفه دانه تامین بر عالوه که.است

 .برخورداراست ای ویژه اهمیّت

 

 صفات انتقال در انکار غیرقابل نقشی مصرفی، نهاده اولین عنوان به و شودمی محسوب کشاورزی در تولید اساس بذر،

 عملکرد و تولید حداکثر به تواننمی نیز، فراوان انرژی صرف با حتی بذرخوب، از استفاده بدون. دارد گیاه ژنتیکی

 در را انقالبی باال، کیفیت با زراعی گیاهان شدهاصالح ارقام بذر به دسترسی گذشته، سال 50 در. یافت دست مطلوب

 این ژنتیکی خلوص حفظ و جدید ارقام تولید سرعت تولید، توان گسترش با بذر صنعت. است آورده بوجود کشاورزی

 گذاریسرمایه انجام و دنیا در بذر صنعت پیشرفت همپای. است داشته عهده بر انقالب این در حیاتی نقش ، ارقام

 تدوین و مطرح تدریج به گران نژاد به حقوق حفظ و معنوی مالکیت جهت در حقوقی قوانین بخش، این در هنگفت

 چندملیتی خصوصی های شرکت دست در گیاهان نژادیبه بخش در گذاری سرمایه بیشترین حاضر حال در. گردید

 یک عنوان به آن شدن انحصاری و بذر سازیخصوصی راستای در UPOV همچون المللیبین های اتحادیه و است بذر

 مصرفی خود امکان که بذوری مورد در خصوصا   آینده، در مسئله این گسترش. دارند برمی گام دنیا، در تجاری کاالی

 مناسب تهیه و تولید در ریزیبرنامه بذر، نژادیبه. باشد کننده نگران بسیار تواند می دارد، وجود کشاورزان برای آن

 .باشدمی چندان دو ذرت مانند دگرگشنی گیاهان در آن اهمیت و است آن انواع

 

 :ذرت علوفه کشت به مختص شده اصالح هاي بذر انواع

 با تلفیق در فیزیولوژیک رسیدن از بعد برداشت زمان در دانه رطوبت تر سریع کاهش با بذر مختلف ارقام تولید. 1

 .کمتر زودرسی

 این که است شده آزادسازی زارعین شرایط برای و نامگذاری انتخاب، 705 کراس سینگل هیبرید اخیرا   راستا این در 

 می ایجاد 704 کراس سینگل هیبرید به نسبت را زودتر هفته یک برداشت امکان رطوبت سریعتر کاهش با هیبرید

 .نماید

 .برداشت زمان در مشابه رطوبت و رسیدگی با 704 کراس سینگل از تر محصول پر ارقام تولید -2
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 .مشابه زودرسی و رطوبت عملکرد، نظر از 704 کراس سینگل با مشابه ارقام تولید -3

 گردیده معرفی زارعین شرایط در کشت جهت و تولید 706 کراس سینگل هیبرید جدیدا  نیز اخیر هدف دو راستای در

 . است

 برای 701 کارون و مبین کراس سینگل ذرت رقم دو اخیرا  کشور گرمسیری مناطق خاص ارقام تأمین راستای در

 .گردید معرفی کشور گرمسیری مناطق زارعین شرایط در کشت

 

 دیررس گروه در و 604 کرج و 647 کرج کراس سینگل گروه این در موجود رس متوسط تجارتی های هیبرید دیگر از

 .باشد می 711 کراس سینگل و 700 کراس سینگل

 

 :سیلوئی ذرت برداشت

-75 گیاه که است زمانی موقع این)  گردد می برداشت مومی– شیری مرحله در و ای دانه ذرت از قبل سیلوئی ذرت

 که است بهتر سیلوئی ذرت برداشت( میآید بدست خوب کیفیت با علوفه آن نمودن سیلو با و دارد آب درصد 70

 مرحله پایان از که گردد آوری یاد باید گیرد انجام نمودن وسیلو برداشت امکانات به بسته مومی مرحله به نزدیک

 این در( دارند خشک ماده درصد 40 از بیش باللها که زمانی. ) کشد می طول روز 10 ود.حد مومی مرحله تا شیری

 .است ثابت تقریبا  کامل گیاه برای آلی مواد هضم قابلیت ضریب(  کامل مومی تا شیری مرحله)  مـرحله

 کل از بالل میزان چه هر. دارد تولید کل از بالل درصد و ذرت ارقام به بستگی سیلوئی ذرت هضم قابلیت ضریب   

 است موقعی سیلوئی ذرت برداشت زمان بهترین بنابراین بود خواهد باالتر نیز هضم قابلیت ضریب باشد بیشتر تولید

 باشد تولید کل  تا  باللها میزان و درصد 30 حدود گیاه خشک ماده درصد که

 

 این پذیرد می بخوبی را مکانیزاسیون شرایط و است گوسفند و گاو جهت خوشخوراکی بسیار علوفه ، ای علوفه ذرت

 دانه بصورت که است موقعی با مقایسه در .N.P.K CA مخصوصا   معدنی مواد زیادی خیلی مــــقادیر دارای ذرت نوع

 ذخیره ساقه و برگ در خشک ماده %50 حدود که است شده مشخص آزمایش ســـــری یک در. گردد می مصرف

 علوفه. باشد می موجود ساقه و برگ در کلسیم %79 و پتاس %61 و فسفر %26 ، ازت %37 حدود همچنین گردد، می

 برای آن سیلوی و بوده الهضم سهل العاده فوق ذرت ضمن در است زا انرژی و گلوسیدی مواد از غنی ذرت نوع این

 .است غذا عالیترین پرواری دامهای
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 : از عبارتند یابد گسترش زیاد خیلی مقدار به گیاه این گردید باعث که دیگری عوامل

 ورس و خشکی به نسبت زیاد خیلی مقاومت 

 هکتار در آن زیاد عملکرد 

 برداشت ، داشت کاشت، مختلف مراحل در مکانیزاسیون پذیرش قدرت 

 سال چند مدت به متوالی کشتهای پذیرش 

 صنعتی مصارف و طیور و دام ، انسانها نیاز مورد غذایی مواد تأمین در ذرت افزون روز نقش و عمده سهم 

 ذرت کاه و دانه ای علوفه ارزش 

 

 اختیار در ، ذرت علوفه سیالژ بندی وبسته تخمیر های کارخانه تولید تداوم و برداری بهره فاکتورهای مهمترین از یکی

 در ذرت علوفه شده بندی بسته سیالژ فراوری و برداشت برای علوفه ذرت کشت تحت کشاورزی های زمین داشتن

 ... است سال ماههای تمام

 

 اقدام سال ماههای تمام در که دارد را بستر این دزفول شهر خوزستان استان در احداث دلیل به ما تولیدی مجموعه

 . نماید دزفول اطراف شهرهای و شهر این پوشش تحت مزارع از علوفه ذرت برداشت به

 

 سال های فصل تمام در کشور نقاط اقصی دامداران به شده بندی بسته علوفه ذرت سیالژ عرضه و تولید تداوم بنابراین

 .باشد می ما تولیدی مجموعه فاکتورهای ترین برجسته و مهمترین از یکی

 

 :بنابراین

 ." نباشید سال فصول تمام در علوفه ذرت سیالژ تهیه نگران "

 حالت بالل های دانه اصطالحا یا ذرت های دانه که زمانی ذرت علوفه دارند اطالع محترم همکاران که همانطوری

 که زمانی هنگام این در و انهاست چاپرشدن و برداشت برای وقت مناسبترین دارند شیری حالت اصطالحا یا خمیری

 چاپر هنگام در انها اکثریت به قریب ذرت دانه یا بالل های دانه شوند می چاپر و برداشت ذرت علوفه کشت تحت مزارع

 می دست از شده چاپر علوفه در را ذرت دانه ظاهری شکل و معمول حالت ان و شد خواهند له شدن ریز ریز و شدن

 طرف از نگرانی این و داشت خواهند ذرت علوفه کل در ای تغذیه ارزش با را خود محتوای شده له های دانه و دهند

 علوفه در خود معمول قیافه و شکل با ذرت های دانه باید حتما ذرت علوفه که باشد نباید ها کننده مصرف و دامداران

 .باشند سالم صورت به ذرت
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 زمستان مصرف برای را تابستان و بهار های فصل در شده تولید سبز علوفه از مقداری کنند می سعی دامداران همیشه

 همیشه ثانیا   و شود می آن در شدیدی افت باعث علوفه کردن خشک اوال   ولی. کنند ذخیره و خشک خود های دام

 علوفه کردن خشک که(مرطوب و کوهستانی مناطق مثل) مناطقی در بنابراین . ندارد وجود علوفه کردن خشک امکان

 .کرد نگهداری و انبار شده سیلو صورت به را دام غذای توان می نباشد، مقدور

 

 صنعتی های دامداری ناپذیر گریز ضروریات از که ذرت سیلوی ی تهیه و ای علوفه ذرت برداشت فصل رسیدن فرا با

 فرصت شود، می محسوب فصول تمام در دسترس قابل و قیمت ارزان دار، آب ارزش، با بسیار ی علوفه ی تهیه جهت

 . کنیم می آوری یاد آن ی تهیه مورد در را نکاتی و شماریم می غنیمت را

 

 می( کردن سیلو) اصطالحا  گیرند، قرار شده کنترل تخمیر مورد مرطوب زراعی محصوالت آن تحت که شرایطی به

 تخمیر ها میکروارگانیسم توسط و هوازی بی شرایط تحت( ها علوفه مثل) زراعی های فرآورده عمل این طی. گویند

 (PH<4) سیلو اسیدی حالت.شوند می تبدیل الکتیک اسید مثل ارزش با ترکیبات به آنها تخمیر قابل قندهای و شده

. کرد داری نگه( ها سال حتی) طوالنی مدت برای آبدار و تازه صورت به را آن بتوان که آورد می وجود به را امکان این

 .است انرژی از غنی ذرت سیلوی

 ان به و بوده نظر مد همواره زیر نکات به توجه ، ای علوفه ذرت کردن سیلو برای ما پوشش تحت تولیدی مجموعه در

 :باشد می ما حرفه ضروریات از جزیی و شد خواهد توجه

 .( گیاه بلوغ)محصول برداشت زمان

 .( کردن چاپر) کردن خرد و کردن درو عملیات

 . شده خرد علوفه  اندازه

 .(سیلو هوای کردن خارج) علوفه تر سریع چه هر کردن فشرده و سیلو به علوفه حمل در عمل سرعت

 

 سیلو کردن پر به اقدام که آن از قبل لذا.  هستیم( گذاری سرمایه) یک انجام حاال در ذرت سیلوی ی تهیه موقع در ما

 های بررسی.  کنیم تخلیه را آن در موجود احتمالی زائد مواد و دهیم می قرار بررسی مورد را آن ساختمان کنیم،

 عامل یک) بوتیریک اسید ی کننده تولید های میکروارگانیسم زیادی مقدار حاوی خاک که اند داده نشان علمی

 تخلیه را سیلو چاه. پوشانیم می سیمانی آستر با را سیلو های دیواره فرج و خلل . باشد می( سیلو ی کننده تضعیف

 موجود ناخواسته های میکروارگانیسم تا دهیم می شستشو اسید درصد 5 تا 3 محلول با را سیلو ترجیحا   و کنیم می

 .بروند بین از سیلو ساختمان در
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 دانه حالت این در.باشد درصد 70 تا 65 حدود در گیاه رطوبت که است موقعی ذرت، علوفه برداشت برای زمان بهترین

 زمان تعیین برای روش ترین عملی و ترین رایج. است سبز هنوز گیاه پیکر و اند آمده در خمیری حالت به ذرت های

 باقی دانه روی بر ناخن اثر دهیم فشار را ذرت های دانه دست ناخن با اگر که است این سیلو علوفه برداشت مناسب

 دانه وسط در است (Milk line)شیر خط به معروف که سفیدی خط کنیم، تقسیم نیم دو به را ذرت بدن اگر یا بماند،

 شود مشخص دایره یک صورت به ها

 

 مقدار بیشترین در روز طول در علوفه محلول قند زیرا ، دهیم می انجام روز در را ذرت ی علوفه کردن خرد عملیات ما

 از شده خرد ی علوفه حمل. است متری سانتی 3 تا 1 قطعات گیاه، کردن خرد جهت اندازه بهترین . دارد قرار خود

 ی توده فشردن و کوبیدن کردن، پر عملیات المقدور حتی و دهیم می انجام تاخیر بدون و سریع را سیلو به مزرعه

 . گیرد می انجام روز همان طول در علوفه

 فشردن از هدف. داشت خواهد تولیدی ذرت سیلوی درکیفیت را نقش بهترین علوفه ی توده مناسب فشردن سرعت

 سیلو در موجود اکسیژن زیرا است؛ علوفه قطعات الی البه در موجود هوای بیشتر چه هر کردن خارج ، سیلو علوفه

 .شود می آنها رفتن هدر و علوفه در موجود قندی مواد اکسیداسیون باعث شیمیایی فرمول طبق

 

 .است علوفه فشردگی چگونگی شاخص بهترین( سیلو ابتدای به ازانتها) سیلو از حاصل تولیدی اب حرارت

 توده روی لودر زیاد حرکت زیرا. آن طول در نه گیرد صورت سیلو عرض در بایستی سیلو فشردن و کردن پر عملیات

 .شود می آن گیاهی بافت تخریب باعث علوفه ی

 

 هوا نفوذ مجاری ی کلیه و پوشانیم می کامال  محکمی پالستیکی پوشش با را آن روی سیلو کردن پر از پس بالفاصله

 . شد خواهد اکسیداسیون عمل و سیلو به اکسیژن ورود موجب عملیات این در دقت عدم . کرد می مسدود دقت به را

 نفوذ مجاری بستن منظور به سیمانی های بلوک و شن های کیسه از پالستیکی پوشش با سیلو روی پوشاندن از پس

 بهبود برای توان می سیلو کردن پر موقع در . کنیم می مسدود دقت به را هوا نفوذ راه و کنیم می استفاده سیلو به هوا

 از دنیا نقاط از بسیاری در امروزه. کرد استفاده متفاوتی های افزودنی از شرایط به بسته ، تولیدی سیلوی کیفیت

 شده آوری عمل خوب که ذرتی سیلوی غذایی ارزش .شود می استفاده سیلو  افزودنی عنوان به بیولوژیک های فرآورده

 و سیلو در علوفه ذخیره. باشد می توجهی قابل عدد که است تازه علوفه غذایی ارزش کل درصد 90 تا 85 حدود باشد

 کردن سیلو با ضمن در. گیرد می بر در آن انباری خشک مواد با مقایسه در را کمی بسیار فضای ذرت سیلوی تهیه

 . یافت خواهد افزایش نگهداری مورد علوفه امنیتی ضریب و رود می بین از آن سوزی آتش خطر علوفه،
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 ی شیره رفتن هدر به از جلوگیری برای باشد، حد از بیش شده تهیه ذرت علوفه رطوبت دلیل هر به که صورتی در

 تا کرد پهن کاه متر سانتی 40 تا 30 ارتفاع به سیلو کف در توان می است ارزشی با بسیار ی ماده که علوفه گیاهی

 .کند جذب را اضافی رطوبت

 

 ببیند آسیبی که آن بدون ها سال برای را آن توان می باشد، شده تهیه اصولی روش به ذرت سیلوی که صورتی در

 های افزودنی از استفاده عدم صورت در آن مصرف و سیلو کردن باز جهت الزم زمان حداقل ولی کرد؛ نگهداری

 تقلیل هفته یک به مدت این گردد استفاده ها افزودنی این از که صورتی در و باشد می ماه یک حدود در بیولوژیک

 .یابد می

 

 پائین خشک ماده ایران های دامداری اغلب در خوب ذرت سیالژ یک تهیه در مشکل بزرگترین که دانیم می ما همه

 با و کنند می بازی را اساسی نقشی شیری گاو پرورش های دامداری در ذرت سیالژ اینکه با . است آن کم ذرت دانه و

 سیلوهای مدیریت در کارشناسان و مدیران از بسیاری هم هنوز اما ، ایران در علوفه این عمومی مشکالت به توجه

 رسیده دانه سوم-دو به شیری خط که زمانیست ذرت برداشت زمان بهترین  .کرد خواهند کوتاهی صنعتی غیر و سنتی

 موجب(  %28 از کمتر خشک ماده) باال رطوبت با علوفه برداشت. باشد درصد 35 تا 30 حدود در آن خشک ماده و

 25 تا بیست .شد خواهد پساب شکل به قند و مغذی مواد از متنابهی میزان خروج بدلیل ، سیلو غذائی ارزش کاهش

 .میباشد دام برای مصرف قابل غیر و مغذی مواد از عاری ، خاک و کود به آلودگی بدلیل ذرت ساقه ابتدای متر سانتی

 غیر و سنتی سیلوهای مدیریتی معضالت از یکی.  است احشام ، مرور و عبور محل و جاده ، مزارع از بسیاری اطراف

 میکروبی بار بر عالوه علوفه این شود توجه باید. است نمودن سیلو از قبل علوفه حد از بیش آلودگی دامداریها در صنعتی

 .ویروسهاست و قارچها زا، بیماری های باکتری از بسیاری به آلوده ، مفید

 

 و کود حد از بیش مصرف نامناسب، کوددهی زمان غلط، آبیاری اثر در که گیاه در شیمیائی کودهای ماندن باقی

 ناقص و سقط مسمومیت، حمله از داشت، خواهد بهمراه دام برای را فراوانی خطرات میشود ایجاد نامرغوب کودهای

 بنابراین. است رویت قابل متفاوت های رنگ به کودها این از حاصل های متابولیت سیلو، بازکردن از پس. زائی الخلقه

 .شود نمی انجام کوددهی هیچگونه ذرت علوفه شده الوده از جلوگیری برای ، محصول برداشت از قبل روز 15 حدود

 

. است(  ظهر گرمای شروع از قبل تا صبح 5 ساعت)  روز اولیه ساعات در ذرت برداشت زمان بهترین ما مجموعه در

 به خورشید نور مستقیم تابش بدلیل کودها ازته و نیتراته مواد هجوم هنوز و بوده خود میزان باالترین در گیاه قند زیرا

 .است نگرفته صورت گیاه مغذی قسمتهای
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 .دارد آن خشك ماده میزان با مستقیم رابطه گیاه( چاپر) کردن خرد اندازه

 پساب، بهمراه مغذی مواد خروج از جلوگیری جهت باشد، پائینتر آن خشک ماده و باالتر گیاه رطوبت چه هر 

 . شود خرد بزرگتر قطعات در باید گیاه

 تا 20 بین خشک ماده با محصولی متر، سانتی1.5 تا 1.3 حدود با %30 تا 28 بین خشک ماده با محصولی 

 متر سانتی 2.5 از تر درشت باید %20 از کمتر خشک ماده با محصولی و متر سانتی 2 تا 1.5 حدود ، 28%

 .شود خرد

 نامناسب پوشش و حد از بیش کوبیدن و گیاه خشک ماده میزان به توجه عدم کند، و کم های تیغه با چاپر 

 .میگردد نهائی محصول کیفیتی بی باعث

 گیرد می انجام کوتاهی بسیار زمان مدت در و توان حداکثر با سیلوها کردن پر ما مجموعه در  . 

 میشود غذائی ارزش افت باعث بارندگی هنگام کردن سیلو. 

 نگردد سیلو وارد ها الستیک آلودگی تا شود می خودداری سیلو بداخل ها کامیون ورود از . 

 تماس در ای کننده عفونی ضد هیچگونه با) شوند می شسته آب با فقط نقلیه وسایل کلیه و کامیونها لودر، الستیک 

 ( .نیستند

 و بیشتر اکسیژن خروج نتیجه در بهتر کوبیدن باشد، بیشتر الستیک سطح چه هر لودر با سیلو کوبیدن در 

 از زیاد آب شدن خارج به منجر که بافتها شدن له ضمن در بود، خواهد کمتر هوازی های باکتری فعالیت

 از زیاد آب خروج بدلیل مغذی مواد شدید کاهش باعث حد از بیش کوبیدن. میشود کمتر نیز میشود سیلو

 .بود خواهد گیاه مغذی بافت رفتن بین از و سیلو

 شدن له باعث تا) شود، رسیده متر 1 به حداقل شده تخلیه محصول ارتفاع که شود آغاز زمانی باید کوبیدن 

 و دیوارها کناره. نرود فرو آن در الستیک و شده یکنواخت سیلو سطح که یابد ادامه زمانی تا و( نشود گیاه

 انجام دقت با و بسرعت کوبیدن باید علوفه تن 100 هر تخلیه از بعد. شود کوبیده بدقت باید سیلو انتهای

 .شود

 .بود خواهد موجود ماده خطرناکترین ساعت 2۴ گذشت از بعد سیلو از شده خارج آب

 

 از بسیاری و نقلیه وسایل پرسنل، آمد و رفت. نمایند رشد آب این در میتوانند آسانی به زیادی زای بیماری عوامل

 سیلو نگهداری برای نمک از هیچگاه .بود خواهند الودگی ناقل میکنند، تغذیه ماده این از که زائی بیماری حشرات

 سیلو هوازی بی باکتریهای فعالیت مانع نمک و هاست باکتری فعالیت به وابسته سیلو تخمیر تمام. نکنید استفاده

 توجه با) سیلو متری 2 تا 1 عمق به آن نفوذ و نمک شدن حل باعث اولیه ساعات در سیلو رطوبت ضمن در ، میشود

 .میگردد سیلو پوسیدگی و مناسب تخمیر عدم نتیجه در مفید های باکتری مرگ و( شده برداشت ذرت رطوبت میزان به

 (.هوازی بی مرحله) دارد ادامه روز 2۱ تا تقریباً و شروع 2 روز از سیلو تخمیر
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 فعالیت و رسیده پایداری به سیلو محیط روز 21 از بعد و یافته چشمگیری کاهش سیلو اسیدیته و دما مدت این در

 له ها دانه گردد، اعمال مراحل تمام در صحیح مدیریت که صورتی در. شود باز سیلو زمانیکه تا میشود متوقف باکتریها

 این در. است استفاده آماده سیلو بدهد، الکتیک اسید مشابه و مالیم بوی سیلو و باشند داشته خمیری حالت و شده

 ترتفاله جو، قصیل چغندر، برگ شبدر، همچون ، هستند باال رطوبت دارای که هاییعلوفه .باشد خنک باید سیلو مرحله

 گیاهی بافت در . بود خواهد میسر انها از سیالژ تهیه امکان کشاورزی مرطوب ضایعات سایر و ایعلوفه ذرت قند،چغندر

 حالت در موجودات این. هاستقارچ و هامیکروب رشد برای مناسبی محیط که دارد وجود غذایی مواد ،علوفه انواع

 محیط سیالژ، تهیه و علوفه فساد از جلوگیری برای. شوندمی زدگیکپک و فساد باعث سرعت به باال رطوبت در عادی

 .شود قلیایی یا اسیدی باید

 

 ذرت سيلوي در اسيدي محيط ايجاد

 بنابراین. هستند قیمتگران مواد این اما کنیم استفاده خوراکی اسیدهای از توانیممی ما اسیدی محیط یک ایجاد برای

 هاییمحیط در فقط ولی دارند وجود ما اطراف هامیکروب از دسته این. است مفید هایمیکروب از استفاده حلراه بهترین

 آنها رشد برای را مناسب محیط باید کار این برای. کنند غلبه مضر هایقارچ و هامیکروب بر توانندمی نیست هوا که

 محیطی باشد؟ باید محیطی چگونه مفید هایمیکروب رشد برای مناسب محیط که است این سئوال حال. کنیم فراهم

 .باشد هوا فاقد و بوده مناسب قندی مواد رطوبت، نظر از که
 

  ذرت علوفه رطوبت

 حد از بیش شدن اسیدی علت به)باشد بیشتر رطوبت میزان اگر. است درصد 70 تا 65 علوفه برای مناسب رطوبت

 باعث درصد 55 از کمتر رطوبت اما کنیم،می اضافه خشک کاه علوفه به رطوبت، کاهش برای(. شودمی ایجاد مشکل

 برای) رسانیممی درصد65 به را رطوبت آب، افزودن با رطوبت تامین برای. شودمی فاسد سیلو و شده کمتر اسید تولید

 از بیش رطوبت شد خارج آن از آب اگر. بفشارید محکم و گرفته دست در را علوفه از مشت یک رطوبت میزان تخمین

 فقط که است زمانی مناسب رطوبت. است درصد 50 از کمتر رطوبت نشد خیس شما دست اگر و است درصد 70

 .شود خیس شما دست
 

  علوفه در قندي مواد

 طبیعی بطور چغندر، برگ سبز، کنگر قند، چغندر تر تفاله جو، قصیل ای،علوفه ذرت همچون هایی علوفه در قندی مواد

 تفاله مرکبات، تفاله یونجه، شبدر، همچون هاییعلوفه در اما. دارد وجود کافی اندازه به( کربوهیدرات)قندی مواد

. شود اضافه آن به کافی قندی مواد جو آرد یا و مالس کردن اضافه با باید و است کمتر قندی مواد تر، فرنگیگوجه

 را آن و کرده اضافه "آرد گرم سیصد" یا و "مالس کیلو نیم" علوفه، خشک ماده کیلو ده هر ازای به کاراین برای

 .کنیممی مخلوط
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 آن مصرف نحوه و اسیدی سیلوی در علوفه نگهداری زمان

 تدریج به نایلون از قسمت یک زدن کنار با توان می و است اســتفاده قابل تهیه از بعد بالفاصله معموال  اسـیدی سیلوی

 هایقسمت باید و شودمی فاسد علوفه ساعت 36 از بعد برسد علوفه به هوا اگر که کرد توجه باید اما. نمود استفاده آن از

 متمادی هایماه برای سیلو نشدن، باز درصورت .کرد مصرف روزانه متر سانتی 15 عمق با و سرعت به را هوا معرض در

 انسان و حیوانات یا موش توسط نایلون شدن سوراخ آب، زه یا باران آب ورود صورت در اما. است استفاده قابل و سالم

 علوفه . شود استفاده قابل غیر و فاسد هوا، معرض در هایقسمت روز چند ظرف و سرعت به سیلو روی شدن باز و

 .است خشک ماده صورت به( دام بدن وزن درصد 1-2 حدود در) و متفاوت مختلف های دردام مصرفی

 

 شیری گاو

 خوراک خشک ماده نصف یا درصد 50 تا راحتی به باشد شده تهیه( تخمیری)اسیدی سیلوی در که ایعلوفه سیالژ

 جوییصرفه شیر تولید هزینه در طریق این از هاعلوفه این تهیه کم هزینه علت به و نمایدمی تامین را شیری گاو روزانه

 .شودمی مصرف راحتی به نیز نر گاو و خشک گاوهای و ماهه 12 تا 6 هایگوساله تغذیه برای همچنین . شد خواهد

 

 بز و گوسفند

 جیره در علوفه این مصرف با و است بالمانع داشتی بز و گوسفند برای اسیدی سیلوی در شده تهیه علوفه سیالژ مصرف

 مصرفی خشک ماده %40 تا علوفه مصرف میزان . شد خواهد زیادی جوییصرفه آنان تعلیف هزینه در پرواری هایبره

 .شود انجام تواندمی حیوان

 

 کرد؟ شود می چه ذرت سيالژ در مخمر و کپک وجود صورت در

 در حتی شیری گاو  مزارع مشکالت ترین رایج از یکی اند، نرسیده پایداری به هوازی لحاظ از که سیالژهایی وجود

 باال دمای مثل هایی ویژگی دارای اند نرسیده پایداری به هنوز هوازی لحاظ از که ذرتهایی سیالژ.  است متحده ایاالت

 صورت به که سیلو رویی سطوح و جلویی هایی بخش در که هستند زدگی کپک و نامطبوع بوی و ها کپک رشد ،

 . هستند مشاهده قابل شوند می مصرف روزانه

 ناپایدار هوازی لحاظ از که)  کیفیت بی سیالژهای ی تغذیه منفی اثرات بررسی زمینه در کمی تحقیقات جالبی طور به

 . است شده گزارش مکررا  ها گاوداری از شیر چربی افت و شیر تولید ، خوراک مصرف کاهش اما. دارد وجود( هستند

 



 

 شرکت آریا صنعت اسرار 44

  ذرت سیالژ در مخمرها و ها کپك عمل مكانیسم

 از گروهی ایجاد سبب شرایط این.  شود می ذرت سیالژ برداشت در تاخیر سبب ، خنک رشد فصل یک کردن سپری

 تخمیر نتیجه در. هستند نامطلوب سیالژ در غذایی مواد حفظ و مناسب تخمیر برای شدت به که شود می ها باکتری

 ، کریپتوکوکوس:  مثل ، هستند تخمیری غیر که ها کپک و مخمرها انواع رشد برای شرایط و بود خواهد کند بسیار

 الکتیک اسید از توانند می مخمرها از دسته این.  شود می مهیا ، هانسنوال و کاندیدا ، واسپورابولومایسز تادوتورال

 . کنند استفاده

 به باال رطوبت با ذرت سیالژ در( هوا اکسیژن با مواجهه اثر در گرما تولید)  هوازی ناپایداری و مخمرها عملکرد نحوه

 : است زیر صورت

 1-سیلو در مخمرها از زیادی تعداد تجمع 

 2-یابد می ادامه اکسیژن تمام مصرف تا مخمرها معمولی رشد سیالژ، در کُند تخمیر طی. 

 3-شوند می روبرو هوا اکسیژن با دوباره مخمرها ، سیالژ مصرف زمان در. 

 4-بود خواهد تصاعدی صورت به مخمرها رشد حالت این در. 

 5-شود می مصرف الکتیک اسید. 

 6-دهد می رخ سیالژ دمای افزایش. 

 7-شوند می تبخیر سیالژ اسیدهای. 

 8-شود می کم سیالژ اسیدیته (افزایش pH ). 

 9-کنند می حمله سیالژ به(  ماکور) دارند نیاز رشد برای کمی اکسیژن که هایی قارچ . 

 10-دهد می رخ هوازی ناپایداری. 

 

 شود؟ می تكثیر چگونه مخمرها

 .  یابد می کاهش مخمرها تعداد افزایش اثر در سیالژ هوازی پایداری

 .  دارند مخمر (CFU/g) گرم در کلونی واحد 10000 از کمتر شوند، می نگهداری خوبی به که خوراکی مواد

 .  است پایدار ساعت 120 – 140 مدت به هوازی لحاظ از خوراک ، سطح این در

 اگر مخمرها شمار. یابد می کاهش ساعت 40 به هوازی پایداری برسد گرم در کلونی میلیون 1 به مخمرها سطح اگر

 . دارد خوراک کافی تخمیر عدم از حکایت برسد گرم در میلیون 25 – 50 به

 سیالژ برداشت میزان مواقع اغلب کند، نفوذ مصرف حال در سیالژ سانتیمتری 60 عمق تا تواند می اکسیژن آنجائیکه از

 .کند جلوگیری ها کپک تصاعدی رشد از تا نیست اندازهای به حیوان مصرف برای



 

 شرکت آریا صنعت اسرار 45

 به که مهم تبعات از یکی و شود می دامی هایبیماری کاهش به منجر دام تغذیه در شده بندی بسته سیالژ از استفاده

 سیالژ علوفه مصرف با همچنین و باشد می سیالژ مصرف از حاصل نفخ کاهش ، دهد می رخ علوفه سازیفشرده خاطر

 : که کنیم نشان خاطر باید و یابدمی کاهش شدت به آبستن هایدام در جنین سقط شده

 . " است سبز علوفه مصرف هادام در جنین سقط اصلی عوامل از یكی "

 افزایش را هادام شکمبه و گوارشی ،فعالیت شودمی ایجاد علوفه اسیدی تخمیر و شدن سیالژ اثر در که الکتیک اسید

 .دهدمی

 فالت گرفتن قرار و هوایی و آب شرایط و جغرافیایی اقلیم به توجه با ، تر پیش حتی و اخیر های سالی خشک دلیل به

 دسترس از گیاهی خوراک خوش و متنوع های دسته با انبوه علفزارهای و خشک،مراتع نیمه و خشک ناحیه در ایران

 .دهد می تشکیل یونجه محدودی مقدار با کلش و کاه را دام غذای عمده بخش لذا.  است شده خارج دامپروری

 به دار یارانه سبوس تبلیغات کمک به آگاهند اندرکاران دست همه که توصیفاتی همه با کنسانتره است سالی چند

 است حالی در این و گردد می تبدیل کاه حتی نبود در دام خوراک تنها به گاه گه که است شده اضافه دام تغذیه سبد

 می دام وزن درصد 3 طبیعی استعداد حد در شیر تولید و گوارش دستگاه سالمتی برای خشک ماده مصرف حداقل که

 خشک ماده کیلوگرم 12 به الاقل شیری گاو ، بگیریم نظر در تقریب به کیلوگرم 350 یا 400 را دام اگر یعنی. باشد

 .دارد نیاز

 و ای تغذیه لحاظ به چه دار محدودیت یونجه و! موجود کنسانتره با فهمید توان می  راحتی به سرانگشتی حساب با

 .یافت دست نیاز مورد خشک ماده به توان نمی انبوه مقدار به هم آن کاه بدون ، اقتصادی صرف لحاظ به چه

 

)  خشک گاو و تلیسه غذای در پرکننده و شیری گاوهای در فیزیکی موثر الیاف تامین برای محدود مصرف بجز کاه

 از جلوگیری و شکمبه اشغال و فیزیکی سیری بجز دیگری ای تغذیه ارزش و نقش ،(  کیلوگرم 2 مصرف حداکثر

 تولید دستگاه طبیعی فعالیت و باروری ، بدن ایمنیت و سالمتی ، شیر تولید افزایش برای کیفیت با خوراک مصرف

 ، آمد خواهد ادامه در که مشخصاتی با شده بندی بسته بصورت علوفه ذرت سیالژ که جاست این و ندارد...  و مثل

 . کند می پیدا دام مصرفی خشک ماده تامین در ای برجسته و مهم بسیار نقش

 

 پساب افت بدون ، مناسب خشک ماده دارای ، فساد بدون و باالتر غذایی ارزش با شده بندی بسته علوفه ذرت سیالژ

 ترین اقتصادی ، زدگی کپک و سمی مواد بدون و سوختگی بدون مناسب تخمیر ، خشک ماده رفتن دست از بدون و

 .شود می محسوب دامداری واحدهای سودآوری و وری بهره برای انتخاب
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 پس مقدار باشد درصد 70 از بیشتر سیلو رطوبت چقدر هر که شد خواهیم متوجه ، جدول این های داده به نگاهی با

 رطوبت درصد 70 که است سیلویی سیلو، ترین مناسب و بهترین و یافت خواهد افزایش صعودی صورت به تولیدی اب

 صورت بهینه و مطلوب حد در تخمیر متعاقبا و داشت نخواهیم پرت و اب پس گونه هیچ اینصورت در ، باشد داشته

 .گرفت خواهد

 معکوس رابطه علوفه ذرت سیلوی خشک ماده مقدار که شد خواهیم متوجه ان های داده و نمودار اساس بر نگاه یک در

 و مقدار ، یابد افزایش علوفه ذرت سیلوی خشک ماده درصد و مقدار اندازه هر یعنی.  دارد ان شده تولید اب پس با

 . شد خواهد کمتر شده تولید اب پس درصد

 دو حدود از بعد سیلو تولیدی اب پس که شد خواهیم متوجه ، ان در شده درج های داده و خطی نمودار این مطابق

 اب پس سیلو اول روزهای در شد خواهد اشکار جدول های داده از که همانگونه و شد خواهد تمام کامل طور به ماه

 .شد خواهد تر کم و کم تولیدی اب پس مرور به و باشد می روز در لیتر 40 حدود در تولیدی
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 : کردن سیلو روش به دامی های علوفه نگهداری مزایای

 . جوی تغییرات و هوا به نبودن وابسته -1

 .نمود سیلو را علوفه توان می شرایطی هر در یعنی

 . است کردن خشک روش از کمتر کردن سیلو روش در اتالف مقدار -2

 .باشد می درصد 20 از بیش کردن خشک در و درصد 15 سیلو روش در اتالف

 .طلبد می کمتری کار کردن سیلو روش کار، ساعات لحاظ از -3

 .است کمتر کردن سیلو روش در آالت ماشین به احتیاج-4

 .است پذیر امکان ها سال تا شده سیلو علوفه نگهداری-5

 یک و دارد احتیاج جا کمتری فضای به نمودن سیلو روش ها، علوفه این در موجود خشک ماده پوند یک ازاء به -6

 .است غذائی خشک ماده دارای خشک علوفه مکعب متر یک از بیشتر برابر 3 حدود سیلو مکعب متر

 .است زیاد آن امکان خشک روش در که حالی در. ندارد وجود روش این در سوزی آتش امکان-7

 .کرد برداشت زودتر توان می را علوفه روش این در-8

 .رود می بین از کردن سیلو روش در آنها تخم و هرز های علف-9

 .گذاشت دام اختیار در شاداب و آبدار علوفه زمستان طول در توان می روش این در-10

 .باشد می گوارش دستگاه کنندگی نرم خاصیت دارای حدودی تا و بوده آور اشتها شده سیلو علوفه-11

 .است کارخانجات فرعی مواد نگهداری روش بهترین کردن سیلو روش-12

 :مستقیم چرای روش به نسبت شده سیلو مرتع علوفه مزایای-13

 .دارد احتیاج کشی حصار به روش این -(الف

 .کرد برداشت علوفه توان می مستقیم چرای روش از بیشتر سوم یک -(ب

 .نمود سیلو و برداشت گیاه رشد از موقع بهترین در را علوفه توان می کردن سیلو روش در -(ج

 .باشد می تر یکنواخت شده سیلو علوفه کیفیت -(د

 .گردد می نفخ موجب کمتر شده سیلو علوفه -(ه

 .نمود تغذیه شده سیلو علوفه با آغل در را دام توان می -(ی
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 نمود؟ سیلو توان می را گیاهانی نوع چه

 و شیمیائی خواص ظاهری، خواص چون که داشت توجه باید ولی. نمود سیلو توان می را سبز گیاهان همه تقریبا 

 تمام برای کردن سیلو روش بنابراین. باشد می متفاوت نیز آنها شدن تخمیر خاصیت است، متفاوت گیاهان فیزیکی

 :باشد می زیر قرار به نمود، سیلو توان می که را گیاهانی ترین مهم. نیست یکسان مواد

 چغندر ای، خوشه ذرت زمینی، سیب ذرت، مختلف، های علف) شوند می کشت سیلو تهیه مخصوص که گیاهانی.1

 (.غیره و اسپرس شبدر، یونجه، ای، علوفه

 (.غیره و ای دانه ذرت برگ و ساقه قند، چغندر برگ خوراکی، زمینی سیب مازاد) مزرعه گیاهان مازاد.2

 ندارد وجود آنها کردن خشک امکان یخبندان و برف و باران مانند جوی شرایط علت به که تازه سبز های علف. 3

 (.غیره و شبدر یونجه، مرتعی، های علف مازاد)

 مختلف های علف و بغوالت مخصوصا ) شوند می کاشته زمین در تناوب صورت به یا و اصلی کشت دو بین که گیاهانی.4

 (.شوند می کشت پائیز مجدد کشت تا گندم و جو برداشت از بعد که

 می سیلو نیز راحتی به و بوده زیاد غذائی مواد دارای که غیره و کاهو و هویج برگ ها، سبزی و ها کلم باقیمانده. 5

 .شوند

 

 :چیست تخمیر

 fermenation: تخمیر اصول

 نام به محلی در شدن ترش و تخمیر برای پژمرده یا تازه صورت به را علوفه کردن سیلو برای شده گفته که همانطور

 تخمیر عمل. باشد شده محافظت گازها خروج و هوا ورود مقابل در المقدور حتی باید محل این. نماید می انبار سیلو

 .شود می علوفه فساد از جلوگیری و علوفه پایداری باعث شدن ترش یا

 سیلو داخل علوفه همراه که بینی ذره موجودات حیاتی اعمال وسیله به شده سیلو مواد طبیعی خمیر یا شدن ترش

 .باشند می الکتیک های باکتری موجودات این ترین مهم که گیرد می انجام شوند، می

 نتیجه در که گیرد می صورت آلی یا معدنی اسیدهای کردن اضافه با علوفه مصنوعی کردن ترش یا مصنوعی تخمیر

 مقدار به آنها از یا و شود می قطع کلی به یا سیلو داخل بینی ذره موجودات اعمال و آمده پائین محیط PH عمل این

 .شود می کاسته زیادی

 اسیدهای و ها پروتئین فساد باعث که دیگر بینی ذره موجودات فعالیت مانع سیلو داخل اسیدیته و هوا فاقد محیط

 .شوند می غیره و قارچها و ها کپک بوتیریک، های سیل با مانند گردند می آمینه
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. گردد می( پروتئولیزها و تنفسی های آنزیم) گیاهی های آنزیم عمل کاهش باعث محیط بودن اسیدی دیگر طرف از

 زیر اصلی و مهم شرط سه باید قبال  علوفه، نوع به مربوط شرایط بر عالوه ومرغوب خوب سیلوی تولید برای بنابراین

 :شود رعایت نیز

 سیلو هواي کردن خارج: 

 چه هر. داد قرار فشار تحت مکانیزم مختلف وسائل با را علوفه مرتبا   سیلو، کردن پر ضمن در بایستی کار این برای

 است بهتر آید، بعمل برداری بهره حداکثر نیز سیلو داخل فضای ضمن در و شود تخلیه خوبی به سیلو داخل هوای

 مفید باکتریهای بیشتر فعالیت سبب عمل این بریزیم، سیلو در آنگاه و کرده خرد سانتیمتری یک قطعات به را علوفه

 .گردد می الکتیک اسید کننده تولید

 گاز خروج و هوا ورود از جلوگیري: 

 نیز آن مجدد ورود از و یابد تقلیل حداقل به سیلو در آن مقدار اگر و دارد نامساعد اثر سیلو کیفیت روی هوا اکسیژن

 تنفس نتیجه در) سیلو حرارت درجه مستقیم غیر طور به و شده قطع نیز گیاهی تنفس تدریج به شود، جلوگیری

 شروع مناسب محیط این در الکتیک اسید کننده تولید های باسیل ترتیب بدین. ماند می ثابت مناسبی حد در( گیاهی

 .شوند می کننده فاسد و مفید غیر های میکروب سایر فعالیت از جلوگیری باعث مستقیم غیر طور به و کرده فعالیت به

 

 تر سریع چه هر آوردن پائین PH سیلو محیط: 

PH ( بازوفیل) قلیادوست های میکروارگانیسم بخصوص ها میکروارگانیسم اعمال شدن کم یا و مختل باعث محیط کم

 مواد درصد چه هر. دارد علوفه نوع خشک مواد درصد با تمام بستگی مناسب PH. شود می باشند، می مضر اغلب که

 محیط چه هر و. شود می کمتر محیط ترشی یعنی. بود خواهد باالتر نیز PH متوسط حد باشد، بیشتر علوفه خشک

 های آنزیم وسیله به پروتئین اتالف از زیادی حد تا( 4 از کمتر مرطوب و آبدار سیلوهای در) شود اسیدی تر سریع

 .شود می جلوگیری( برگ پر و جوان گیاهان مورد در بخصوص) گیاهی

 اسید و استیک اسید کننده تولید های باکتری به مربوط سپس و ها الکتوباسیل به مربوط اول درجه در PH تغییر

 تخمیر چه هر بنابراین باشد، نمی نظر مورد بوتیریک بخصوص و استیک تخمیرهای سیلو در چون و باشد می بوتیریک

 .بود خواهد تر ارزش با و تر مرغوب سیلو آن باشد، بیشتر سیلو یک در الکتیک

. دارد وجود بوتیریک اسید و استیک اسید مقداری همیشه( کار روش و علوفه نوع به بسته) طبیعی تخمیرهای در البته

 گلوکز، مولکول یک از الکتیک تخمیر در دیگر طرف از. بود خواهد بیشتر سیلو ارزش باشد، کمتر مقدار این چه هر ولی

 اسید مولکول یک گلوکز، مولکول دو از بوتیریک تخمیر در که حالی در. شود می ایجاد الکتیک اسید مولکول دو

 خواهد وجود بوتیریک روش در نیز پروتئین اتالف و است بیشتر خیلی انرژی اتالف بنابراین و میشود ایجاد بوتیریک

 .داشت
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 اسید دانیم می که همانطور. داشت نخواهد سیلو خوردن به میل حیوان دیگر باشد، زیاد بوتیریک اسید مقدار چنانچه

. باشد می ضروری و الزم حدی تا آن وجود بنابراین. شود می ایجاد نیز کننده نشخوار حیوانات شکمبه در بوتیریک

 ای عارضه کتوز) آمد خواهد بوجود حیوان در کتوز مانند اختالالتی کند، تجاوز معینی حد از آن درصد چنانچه ولی

 در استون بوی و شود می آزاد استون و سوخته ناقص طور به چربی دام، بدن در انرژی منابع کاهش اثر در که است

 (.رسد می مشام به حیوان بازدم هوای

 شرایط در بتواند تا باشد موجود سیلو در آن کننده تولید های باکتری اول درجه در باید الکتیک اسید تولید برای

 اندازه به قنددار گیاهان بخصوص و سبز گیاهان ساقه و برگ روی در ها میکروارگانیسم این. نماید نمو و رشد مناسب

 :از عبارتند شرایط این که کرد فراهم را آنها تکثیر و نمو رشد، مناسب شرایط فقط باید و دارند وجود کافی

 مناسب PH وجود و شونده تخمیر قندهای یا ساکاریدها دی منوو کافی مقدار بودن موجود :شیمیائي شرایط -(الف

 علوفه شدن خرد و زیاد خشک ماده کم، رطوبت :فیزیكي شرایط -(ب

 سیلو در کافی فشار وجود و گاز خروج و هوا ورود از سیلو محافظت :مكانیكي شرایط -(ج

 

 :شیمیائي شرایط( الف

 تامپونی مواد دانیم می که همانطور دارد بستگی (Buffer) تامپونی مواد مقدار و گیاه شیمیائی خواص با سیلو محیط

 بیشتر گیاه پروتئین مقدار چه هر و. کنند می بازی قلیائی نقش اسیدی محیط در و اسیدی نقش قلیائی محیط در

 ایجاد الکتیک اسید بیشتری مقدار باید نتیجه در. رود می باال شود، می ایجاد آنها تجزیه که تامپونی مواد درصد باشد،

 و تامپونی مواد بین که دهد می نشان دانشمندان توسط شده انجام های بررسی .شود اسیدی سیلو محیط تا شود

 . دارد وجود ای رابطه ای علوفه گیاهان ساده قندهای
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 ... ! کنند نمي معجزه ذرت سیالژ افزودنیهاي

 سیالژ یک توانند می تنها بلکه ، ندارند را خوب سیالژ یک به بد سیالژ یک تبدیل توانایی ، ذرت سیالژ های افزودنی

 . کند تبدیل عالی سیالژ یک به را خوب

 دزفول مسیر در بیشتر هم شاید و ساعت 18 که ای سرمزرعه سبز فله علوفه ذرت داشت انتظار توان نمی اساس این بر

 که محلی غبارهای و گرد تمامی و است شده تخریب و تجزیه آن پروتئین و قند تمامی تقریبا و است بوده تهران تا

 . ببخشیم بهبود بیولوژیک افزودنی یک افزودن با تنها را است آن های برگ روی بر نیز است کلستریدیا اسپورهای حاوی

 

 سیلو در که حالی در. دارد ارجحیت سیالژ افزودنی هرگونه مصرف بر سیلوسازی اولیه اصول رعایت موارد از بسیاری در

 صورت سیلو برای مناسبی بندی بسته و کافی کوبش و شود می انجام علمی غیر روش به تخمیر وقتی سنتی های

  دهد؟ نتیجه بیولوژیک های افزودنی که داشت انتظار توان می چطور گیرد نمی

 سازی پیاده خوبی به سیلوسازی اولیه اصول که شویم مطمئن ها، افزودنی از استفاده بر گیری تصمیم از پیش بنابراین

 می بیولوژیک افزودنی خرید زمان در .برویم بیولوژیک های افزودنی سراغ به توان می شرایطی چنین در. شود می

 دسته سه حاوی حداقل بایستی می خوب بیولوژیک افزودنی یک که این اوال. شود توجه نکات برخی به بایستی

 : باشد باکتریایی

 در ها باکتری دسته این. هستند ها پدیوکوکوس یا ها انتروکوکوس دسته از معموال که ها آغازکننده یا استارترها( 1

 می سیالژ پروتئین حفظ باعث ساعت 48 طی در 4 به 7 از  اچ.پی  سریع کاهش طریق از کلستریدیا به آلودگی مقابل

 .شوند

 

 سویه معموال و ها الکتوباسیلوس های باکتری دسته از معموال که تخمیر همسان یا هموفرمنتتیو های باکتری( 2 

 در اصلی مکانیسم که کنند تبدیل الکتیک اسید به را محلول قندهای توانند می ها باکتری این است، پالنتاریوم

 .آید می حساب به سیلوسازی

 

 برویس، الکتوباسیلوس شده تجاری های باکتری از یکی که تخمیر همسان غیر یا هترفرمنتتیو های باکتری( 3 

 را سیالژ در موجود الکتیک اسید از بخشی توانند می ها آن که است بوشنری الکتوباسیلوس یا کفیری الکتوباسیلوس

 .دارد اهمیت سیلو هوازی پایداری حفظ در که کنند تبدیل استیک اسید به
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 سیلو افزودني از استفاده اهمیت

 :سیلو بیولوژیکی های افزودنی برای مناسب طراحی

 :باشند می رایج بازار در و اند گرفته قرار استفاده مورد زیر دالیل به سیلو بیولوژیکی های افزودنی

 هوازی پایداری بهبود و تخمیر تسریع بر مثبت تاثیر. 

 شده تیمار غیر سیلوهای با مقایسه در انرژی محتوای و خشک ماده بیشتر حفظ. 

 اسیدها با مقایسه در شده تیمار سیلوی تن هر ازای به تر پایین نسبتا هزینه و استفاده دوره طول در امنیت. 

. کرد گیری تصمیم محصول در ها آن نسبت و ها سویه براساس توان می بیولوژیکی سیلوی افزودنی کیفیت مورد در

 مطلوب اثرات تواند می سویه هر و دارند را انرژی مختلف منابع از استفاده امکان مزیت ای سویه چند های ودنیزاف

. باشند داشته( بهتر هوازی ثبات جهت استیک اسید تولید یا الکتیک اسید تر بیش تولید ،pH سریع کاهش) مختلفی

 دیگر، سوی از. دارد وجود باکتریای های سویه نسبت با ایی سویه چند محصوالت اثر مکانیسم تغییر امکان بنابراین

 رشد سرعت متفاوت،( اسمزی تحمل) رطوبت مقدار و دمایی شرایط بسترها، در میکروارگانیسمی مختلف های گونه

 کننده تعیین نیز گرم هر ازای به محصول از استفاده مقدار و محصول در موجود باکتری تعداد . داشت خواهند متفاوتی

 . بود خواهد تخمیری شرایط

 

 ... ! نیست عجیب

 ، سیالژ بیولوژیک افزودنی که کنند می اقرار ، کنند می سنتی روش به سیلو تهیه به اقدام خود که دوستان برخی

 ... !است نداشته ها آن سیالژ کیفیت بر تاثیری

 ؟ چرا

 . است نداشته را باکتریایی دسته سه هر مجموع که کنند می استفاده بیولوژیكی افزودنیهای از زیاد احتمال به چون

 نمی صادر حکم ، تولید کاهش آن تبع به و انبار در بد سویای کنجاله بار یک کردن خالی با ما وقتی که گونه همان

 دارند مضاعفی فنی دانش به نیاز که ها افزودنی خصوص در است، نامناسب خوراکی ماده یک سویا کنجاله که کنیم

 بایستی می بیولوژیک افزودنی خرید زمان در که دومی مورد . نماییم نظر اظهار تری بیش احتیاط با بایستی می نیز

 . است ایی علوفه ذرت به شده اضافه باکتریایی صحیح کانت مقدار کرد، توجه آن به

 باکتریایی کانت هزار یکصد بایستی می حداقل سیالژ گرم هر متحده، ایاالت کشاورزی ملی انجمن پیشنهاد براساس

 در باشد، ننشسته آن روی غباری و گرد که است ایی علوفه ذرت برای مقدار این که کنید توجه. شود لود آن روی بر

 با مقابله به را تری قوی ارتش شما شرایطی چنین در واقع در. دهید افزایش برابر دو به را کانت مقدار آلودگی شرایط
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 محاسبه ، آن باکتریایی کانت مقدار و کمپانی پیشنهادی دوز مقدار به توجه با بنابراین. کنید می روانه کلستریدیا

 نماید؟ وارد را من سیالژ گرم هر در باکتری هزار یکصد تواند می پیشنهادی دوز آیا که نمایید

 می ما مدیریتی رفتارهای در اشتباه هرگونه که است خوراکی ماده ترین مهم ذرت سیالژ کنونی اقتصادی شرایط در

 . باشد داشته دنبال به ناپذیر جبران ایی فاجعه تواند

 تواند می ، ذرت سیالژ پروتئین حداکثری حفظ شود می محاسبه تومان 30 پروتئین درصد هر قیمت که شرایطی در

 .نماید کمک اقتصادی لحاظ از را گله

. است خنک سیالژ یک خوب سیالژ. پذیرد می صورت حرارت طریق از( درصد ده تا)= سیلو وزن اتالف از مهمی بخش

 گراد سانتی درجه یک که شود می گفته سیالژ شدن باز از زمانی مدت)= سیالژ هوازی پایداری حفظ هنر بنابراین

 نسبت بایستی می نتیجه این حصول برای. کند کمک گله به اقتصادی لحاظ از تواند می( یابد می افزایش آن دمای

 معرض در سیالژ روی بر رشد توانایی ها کپک و مخمرها شرایطی چنین در. باشد 1 به 3 استیک اسید به الکتیک اسید

 .ندارد را هوا
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 شبدر

 لگومینوز خانواده ایعلوفه گیاهان ترینمهم جزء «Trifolium»)  تریفولیوم جنس به متعلق شَبدَرها

«Leguminous»  )و است زیادی بسیار ارزش دارای مرتعی و ایعلوفه نظر از که است مرطوب و معتدل مناطق در 

 . دارند بسزایی نقش هادام تغذیه در

 و سه معنی به Tria "" التین کلمه دو از آنها علمی اسم خاطر همین به و اند ایبرگچه سه گیاهی شبدرها

"" Folia  این از که شده ذکر گونه 300 حدود دنیا در شبدر هایگونه تعداد. استشده گرفته ایگچه بر سه معنی به 

 .  است مهم کشاورزی نظر از گونه 25 تعداد

 هایگونه تعداد بذر و نهال تهیه و اصالح تحقیقات موسسه توراثی ذخایر و گیاهی ژن بانک تحقیقات اساس بر

 : گونه دو ، تعداد این از که ، استگونه 54 حدود ایران در شبدر شده شناخته تاکنون

 ایرانی شبدر Trifolium resupinatum)) 

 برسیم شبدر Trifolium alexandrium) ) 

 .شوندمی کشت وسیع صورت به
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 برگ سطح و است یونجه از بیش شبدرها در قند میزان. دارند را عملکرد بهترین خنک هوای و آب در شبدرها تمام

 یونجه از کمتر نیز شبدرها آبی نیاز و است یونجه از کمتر شوری به شبدرها مقاومت اما دارند یونجه به نسبت بیشتری

 . است

 : هستند زیر شکل به ریشه عمق نظر از بقوالت تیره ایعلوفه گیاهان

 .اسپرس ریشه > یونجه ریشه > برسیم شبدر ریشه > قرمز شبدر ریشه > سفید شبدر ریشه

 :که است این یونجه با شبدرها تفاوت کلی صورت به

 است شکل گالبی شبدر برگ ولی ، شکل بیضی یونجه برگ. 

 است تیره سبز یونجه در و شفاف و سبز شبدر در هابرگ رنگ. 

 

 استفاده مراتع و ایعلوفه کشت در ایگسترده طور به که است دلیل همین به. است مهمی ایعلوفه محصول شبدر

 . شودمی

 : عنوان به شبدرها

 سبز علوفه 

 شبدر علوفه سیالژ 

 پوششی چمن  

 . شوندمی استفاده

 

 .است هضم قابل پروتئین کیلوگرم 7/2 و واحد 8/19 شامل علوفه شبدر برگ و شاخ از کیلوگرم 100

 

. هستند گندم و جو دانه و ذرت، دانه به نسبت( لوسین و تریپتوفان سیستئین،) بیشتری ضروری آمینه اسیدهای شبدر

 هستند برتر یونجه به نسبت نظر این از و است تر پایین خشک ماده کیلو هر در گرم 44/1 از ندرت به فسفر شبدرها در

 . شوندمی فسفر کمبود دچار کمتر کنند،می تغذیه شبدر از که هایی دام و

 بسیاری کوچک هاگل. هستند تایی سه هایبرگ دارای و علفی همگی Genus Trifolium با حقیقی شبدرهای گونه

. هاست گلبرگ سایر از بزرگتر اندکی تنها خارجی پهن گلبرگ. استشده واقع پرگل کوتاه دمگل یک روی که دارند

 .باشند ساله چند یا و دوساله یکساله، توانندمی حقیقی شبدرهای
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 ...بیاموزیم بیشتر سیالژها مورد در

 .گویند می هیالژ ، رطوبت کم سیلوی به:  هیالژ. 1

 .باشد می خوبی سیلوی و شود می تهیه درصد 60تا70 رطوبت با که سیلویی:  پژمرده سیلو. 2

 .دارد اسیدی بوی شود تهیه خوب که سیلوی. 3

 .شود می حاصل آمونیاک باشد کم پروتئین به کربن هیدرات نسبت سیلو در اگر. 4

 .است تیره ای قهوه یا زیتونی سبز ، سیلو رنگ. 5

 .باشد می 4 خوب سیلوی یک اچ پی مناسب حد. 6

 .است کامل گلدهی تا گلدهی آغاز ای علوفه لگوم گیاهان مناسب برداشت زمان. 7

 .است دانه خمیری تا شیری مرحله ای علوفه گرامینه گیاهان مناسب برداشت زمان. 8

 : زیرا کنند، می اضافه نمک خشک علوفه به. 9

 .کند می جلوگیری علوفه زدن کپک و شدن گرم از(  الف  

 .گردد می تر خوراک خوش علوفه( ب   

 الکتیک اسید و پروسیک اسید و کنند می تخمیر را قندها که هستند ها باسیل سیلو،الکتو های باکتری معروترین. 10

 .کنند می تولید

 .دارد کمی رطوبت که است یوالف سیلوی اوتالژ. 11

 .دارد نام پایدار سیلویی مواد برسد، 2/4 به اچ پی آن در که سیلویی مواد. 12
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 ... دامدار یك تجربه و یادداشت

 (رطوبت کم سیلوی) هیالژ با شده پر سیلوی در گازگرفتگی خطر

 مهم سیلو به شدن وارد از قبل دمنده کردن روشن. شود سیلو در کشنده گازهای آمدن وجود به باعث تواند می تخمیر

 نشده هموار و صاف درست ولی بودم کرده پر حدودی تا هیالژ با را خود سیلوی پیش سال ده .نیست کافی ولی است

 و رفتم باال نردبان از سپس. کردم روشن دقیقه 15 مدت به را هوا دمنده یا فن و کردم روشن را تراکتور صبح. بود

 را نفسم دارد، وجود مشکلی که فهمیدم کردم باز را در اینکه محض به. کردم باز را بود هیالژ همسطح که درهایی

 کرد دور سیلو گاز و محیط از را من و بود ایستاده سیلو پائین کارگرم خوشبختانه افتادم، پائین نردبان از. کردم حبس

 پر متری 9 تا 7 ارتفاع تا فقط سیلو آنکه اول. بودم شانس خوش لحاظ بعضی از من آنروز. گرفت تماس اورژانس با و

 نیاز وقتی( کارگر) حامی یک اینکه سوم. کردم حبس را نفسم سیلو های درب کردن باز از بعد من اینکه دوم. بود شده

 در دیگری فرد اوقات بسیاری و شوند می پر باال تا سیلوها از بسیاری .دهد نجات را من تا بود آنجا داشتم کمک به

 .است سیلو گاز با شدن مواجه هنگام در کلیدی عامل یک پیشگیری بنابراین. ایستد نمی سیلو پائین

 

 تخمیر فرآیند

 مهم سیلو به شدن وارد از قبل دمنده کردن روشن. شود سیلو در کشنده گازهای آمدن وجود به باعث تواند می تخمیر

 گازهای که آنجایی از. کرد باز را علوفه همسطح درهای بالفاصله باید سیلو کردن پر از پس. نیست کافی ولی است

 محض به گازها که کند می فراهم را امکان این خوراک سطح در سیلو درهای کردن باز است، هوا از تر سنگین سیلو

 .شوند خارج ناودان از شدن تشکیل

 باران خاطر به که مواقعی در یا شب در حتی) کنید حاصل اطمینان شدن پر از بعد بالفاصله سیلو درهای کردن باز از

 هوا از تر سنگین که سیلو گازهای خروج برای را راهی درها کردن باز(. هستید کار تقف به مجبور دستگاه خرابی یا

 گاز خروج از توان می باشد باز سیالژ سطح در درب یک اگر دمنده، یک کردن روشن با ضمن در. کند می باز هستند،

 .کرد حاصل اطمینان

 گازهای که کردم می فکر همیشه من. نگیرید کم دست را هیالژ شود، می سیلو گاز خطرات از صحبت که هنگامی

 با شده پر سیلوی در مشکل این که فهمیدم افتادم نردبان از که روز آن اما آیند می وجود به ذرت سیالژهای از سیلو

 .آید می وجود به هم هیالژ

 باز تجربه این در ولی شود روشن سیلو به ورود از قبل باید همیشه و است مهم دمنده کردن روشن که است بدیهی

 دهید، می انجام بالفاصله را کار این اگر باشید مطمئن. است برخوردار ای ویژه اهمیت از علوفه سطح درهای کردن

 تخمیر فرآیند از شده تشکیل سمی گازهای خروج راه یک درها کردن باز. کرد نخواهید استشمام را سیلو سمی گازهای

 .کند می فراهم را
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  یونجه سیالژ

 بسیار ، مرغوب کیفیت با یونجه کردن سیالژ اما. کرد تبدیل باال پروتئین با سیلویی محصول یک به توان رامی یونجه

 کردن سیالژ فرایند اگر که است موادی نخستین از یکی پروتئین زیرا ؛ است علوفه ذرت کردن ازسیالژ تر مشکل

 .شود خواهد تجزیه نشود، اجرا بخوبی

 . کرد حل سیلو انباشتن هنگام به یونجه با سورگوم یا ذرت کردن مخلوط با توان می را مشکل این 

 هیالژ توان می باشد، دسترس در منفذی بی سیلوی اگر.  باشد %70 و%  60 بین باید کردن سیلو برای رطوبت مقدار

 .برخورداراست باالیی بسیار کیفیت از که کرد تهیه(  رطوبت%  60 تا%  40 رطوبت با)  یونجه

 

 :دامدایها و گاوداریها در موجود سنتی سیلوهای معایب

 علوفه باالی ضایعات ،(علوفه کردن سیلو و ساخت های هزینه)  سنتی سیلوهای اندازی راه باالی مخارج به توجه با

 :جمله از شده سیلو

 زدگی کپک و قارچ 

 سیلو کاهش و پرت 

 

 سیالژ مصرف به دامداران گرایش جنین، سقط و اسهال جمله از دامها در زده کپک علوفه مصرف از ناشی خطرات

 بصورت خرابی و افت بدون طوالنی، مدت به آزاد هوای زیر نگهداری قابل و بهداشتی شده، بندی بسته های علوفه

 .  است افزایش حال در روزافزونی

 

 مراحل طی باال، رطوبت با گیاهان از که است شده بندی بسته ذرت علوفه همان واقع در شده بندی بسته ذرت سیالژ

 پالستیکهای با بندی بسته فرد به منحصر فرآیند از گیری بهره با و شیمیایی مواد از استفاده بدون شده کنترل تخمیر

 .گردد می تولید مخصوص
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 شده سیالژ های علوفه در بندی بسته اهداف

 از استفاده و فروش ذخیره، توزیع، و انتقال ، انبارش ، نگهداری برای محصول از محافظت فناوری و علم بندی بسته

 . است آن

 سراسر در شده بندی بسته علوفه مصرف امروزه.  شود می هابسته تولید و ارزیابی، طراحی، مراحل شامل بندی بسته

 علوفه از استفاده مزایای و سنتی های سیلو در ذخیره مشکالت به توجه با آن مصرف نیز ایران در و یافته رواج جهان

 . است افزایش به رو سنتی سیلوی به نسبت شده بندی بسته

 « است بندی بسته طراحی در مهم و اساسی فاکتور یك بسته نفوذپذیری عدم» 

 و بسته داخل محتویات کیفیت حفظ و ماورابنفش اشعه ، خاک و گرد رطوبت، اکسیژن، ورود عدم برابر در محافظت

 .  است بندی بسته وظایف مهمترین از یکی آن عمر شدن طوالنی

 بسته در شده استفاده پالستیک که کرد اشاره تناژ افت عدم به توان می شده بندی بسته علوفه از استفاده محاسن از

 علوفه در هوا ماندن از مانع آن کامل پرس و شده علوفه شیرابه شدن خارج و وکیوم از خورشید نور عبور از مانع بندی

 علوفه به نسبت بندی بسته علوفه محاسن دیگر از ، گردد می آن رفتن هدر به و علوفه فساد درنتیجه و بندی بسته

 بسته دستگاه وارد مستقیما چاپر دستگاه وسیله به برداشت از بعد علوفه. است آن بودن بهداشتی سیلو، در شده ذخیره

 آمدن وجود به و شده اعمال علوفه بر که کاملی پرس به توجه با طرفی از و گردد می بندی بسته و پرس ، شده بندی

 دیگر زند نمی قارچ و کپک چون و مانده سالم کامال علوفه سیالژ هوازی بی شرایط همان یعنی سیلو آل ایده شرایط

 . نیستیم رو روبه سالم علوفه از زده قارچ و کپک علوفه تفکیک مشکالت با

 علوفه های بسته در مغذی مواد و عصاره ، شیرابه ، سنتی های سیلو در علوفه ذخیره عکس بر بندی بسته علوفه در

 . ماند می باقی

 سیالژی بندی، بسته علوفه تخمیر از حاصل سیالژ و شود می پرس زیاد فشار با و کامل طور به دستگاه در علوفه

 علوفه بندی بسته مراحل تمامی در. شوند می تخمیر یکسان ها بسته داخل علوفه نقاط تمامی و است یکنواخت

 بندی بسته علوفه میتوان مختلف هوایی و آب شرایط و دما در و دامداری از گوشه هر در. شود می رعایت بهداشت

 به و است انبار حتی و سیلو اندازی راه و احداث برای هزینه صرف از نیاز بی بندی بسته علوفه. کرد نگهداری را شده

 .میباشد بجایی جا قابل مکانی هر به راحتی
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 : گردد می ذخیره رایج و زمینی سیلوهای در و نشده بندی بسته که ای علوفه ذرت معایب

 فراهم ، مدیریت ضعف و شدت به توجه با اغلب ، سنتی سبک به سیلوسازی روش اصطالحا و زمینی سیلوهای در

 40 تا 30 از سیالژ ، آن از استفاده و نگهداری شرایط و منطقه هوایی و آب شرایط و سیلو بستن اصطالح به و نمودن

 .شد خواهد محسوب بزرگی بسیار خسارت این که ، رفت خواهد بین از و کرده افت درصد

 : سنتی سیلوهای در بهداشت رعایت عدم. 1

 مانند سنگین های ماشین از سیلو از هوا کردن خارج و کردن پرس برای ، سیلو اندازی راه هنگام در( الف

 ذرت سیالژ داخل به ها چرخ توسط ها آلودگی شدن وارد باعث که شود، می استفاده ها تراکتور انواع و لودر

 .شود می ای علوفه

 قارچ و کپک های قسمت کامل تفکیک امکان عدم ای علوفه ذرت سیلوی از برداشت هنگام در همچنین ( ب

 .شود می دام سالمت افتادن خطر به باعث ای، علوفه ذرت سالم های قسمت با زده

 شده سیلو ای علوفه ذرت مغذی مواد و عصاره ، شیرابه رفتن دست از( ج

  ای علوفه ذرت سیلوی حاشیه تمامی رفت هدر نتیجه در و ای علوفه ذرت سیلوی حاشیه کردن پرس امکان عدم. 2

 به ای علوفه ذرت سیلوی از برداشت هر در ای علوفه ذرت روی از متر سانتی 15 تا 10 قطر به ای الیه ریختن دور. 3

 قسمت آن ای علوفه ذرت زدن قارچ و کپک ، هوا رسیدن دلیل

 یکنواخت ای علوفه ذرت سیلوی یک آمدن بدست عدم. 4

 سیلو از برداری بهره و اندازی راه مراحل در بهداشت رعایت عدم. 5

 اکثر در و همیشه نشده کنترل تخمیر به توجه با و صنعتی غیر تخمیر مراحل در الکتیک اسید حصول و اخذ عدم. 6

 دام برای مدت دراز در سنتی سیلوهای در موجود بوتریک اسید که ، شده تولید بوتریک اسید سنتی سیلوهای

 باشد می سنتی سیلوهای مشکالت بزرگترین از یکی این متاسفانه و کند می ایجاد جنین سقط و گوارشی ناراحتیهای

 مدت دراز در سنتی روش به شده سیلو های علوفه با تغذیه منفی تبعات ، الزم اگاهی نداشتن و اطالع دلیل به که

 . سازد می اشکار و نمود را خود

 ای علوفه ذرت سیلوی از برداری بهره و نگهداری مشکالت. 7

 ای علوفه ذرت سیلوی اندازی راه و احداث باالی های هزینه. 8
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 کرد؟ خواهند کمك کیفیت با سیالژ تهیه در چگونه بیولوژیك های افزودنی

 ( الکتیک اسید از عظیمی حجم تولید راه از)تخمیر روند به بخشیدن سرعت و کنترل با. 1

  سیالژ خشک مواد کننده مصرف و کننده فاسد های میکروب و ها قارچ فعالیت ادامه از جلوگیری با. 2

 . سیلو کردن خوشمزه و علوفه رطوبت حفظ و سیلو هضم درجه افزایش با. 3

 

 ؟ چیست ایكوسایل

 باشد می پالنتاروم الکتوباسیلوس قوی بسیار سویه دارای . است کیفیت با سیالژهای تهیه در بیولوژیک افزودنی یک

 می کربنیک گاز و آب ، استیک اسید و بوتیریک اسید مانند تر ضعیف اسیدهای به علوفه قند تبدیل مانع ایکوسایل.

 سیالژ ، فراوان الکتیک اسید دلیل به ایکوسایل.  کند می جلوگیری انرژی رفت هدر و اتالف از ترتیب این به و گردد

 . کند می تولید خوشمزه

.  انجامد می گوشت و شیر باالتر تولید به ، علوفه خشک ماده حفظ و سیالژ هضم درجه بهبود سبب به ایکوسایل

 ها، اسید به و تجزیه را علوفه قند ، ها قارچ و ها باکتری ، است همراه شیمیایی بیو تغییرات با شده سیلو علوفه تخمیر

 تخمیر دوره کردن کوتاه ، بیولوژیک های افزودنی از استفاده در هدف ترین مهم.  کنند می تبدیل کربنیک گاز و آب

 . است ممکن زمان کمترین در کامل تخمیر به رسیدن و

 

 : مسبب سیلو زدگي کپک

 تولید و گوارشی دستگاه سیستم ریختن بهم 

 شود می شیری گاوهای فحلی عالیم بروز کاهش حتی و جنین سقط. 

 هر را کننده فاسد های میکروب و ها کپک ، ها قارچ که دارد را توانایی این ایکوسایل پالنتاروم الکتوباسیلوس باکتری

 . بیاندازد کار از زودتر چه

 FDA شده تایید ـ آلمان کشاورزی انجمن نزد شده تائید ـ 2008 سال در انگلستان سلطنتی جایزه برنده ایکوسایل

 گاوهای در آزمایش 9 ، شیری گاوهای در آزمایش 14 جهان، در دانشگاهی رسمی آزمایشات بهترین دارای آمریکا

 ثبت شماره به دامپزشکی سازمان نزد شده ثبت و کشاورزی جهاد وزارت نزد شده آزمایش افزودنی نخستین پرواری

 22/3/85 تاریخ در 34/33157

 شده تهیه علوفه تن 50 و 200 برای پالستیکی بسته سر های بطری در اندازه دو در ، بوده پودر صورت به ایکوسایل

 . است
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 ...!سیالژ تولید در پیشتاز همواره

 علوفه ذرت سازی سیلو فرآیند در مفید های باکتری جمعیت دهنده افزایش عنوان به مایز بایواستابیل بایومین افزودنی

 تسریع و هوازی تخمیر زمان مدت کاهش سبب ذرت سیالژ در مفید های باکتری جمعیت افزایش. رود می کار به ای

 . شود می غیرهوازی شرایط ایجاد

. است پالنتارویوم الکتوباسیلوس برویس، الکتوباسیلوس فاسیوم، انتروکوکوس های میکروارگانیسم حاوی محصول این

 نظر در آن در ها باکتری رشد شروع برای مغذی ماده عنوان به که است اینولین ترکیب حاوی محصول این چنین هم

 .است شده گرفته

 

 

 عمل مكانیسم

 مطلوب منظور به که است تخمیر غیرهمسان و تخمیر همسان های باکتری ترکیب مایز بایواستابیل بایومین محصول

 کامل و سریع سازی اسیدی طریق از فرآیند این. رود می کار به ای علوفه سیالژ غیرهوازی و هوازی پایداری سازی

 که شود می آن شدن باز از پس سیلو کیفیت حفظ سبب محصول این از استفاده چنین هم. گیرد می صورت سیالژ

 .است آن در تخمیر غیرهمسان های باکتری توسط استیک اسید تولید دلیل به

 این در موجود های کربوهیدرات از ذرت سیالژ برروی توزیع از پس محصول این در رفته کار به باکتریایی گونه سه

 و مفید های باکتری حضور. کنند می تبدیل الکتیک اسید و استیک اسید به را ها آن و کرده استفاده ای علوفه منبع

 کپک و ها قارچ بوتیریک، اسید کننده تولید های باکتری حضور شانس کاهش سبب اولیه مغذی مواد به دسترسی عدم

 های متابولیت مقدار کاهش و استیک اسید به الکتیک اسید نسبت افزایش دیگر سوی از. شوند می ذرت سیالژ در ها

 .شود می ذرت سیالژ کیفی های شاخص بهبود سبب بوتیریک اسید و آمونیاک اتانول، چون هم نامطلوب

 

 « Canning factory silage»  کنسروسازی ضایعات سیلوی��

 قوطی برای که غیره و گالبی ، نخود ضایعات و شیرین ذرت نامطلوب هایدانه و بالل چوب ، بالل غالف یا پوشش -

 شکل به را آنها توانمی و است مصرف قابل دام خوراک عنوانبه ولی ، نبوده مطلوب کنسروسازی یا کمپوت یا کردن

 .رساند هادام ٔ  تغذیه مصرف به سیلوشده
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 « Peavine silage»  نخود پیچک سیالژ��

 ولی ، دارد تند بوی سیلو این. است نخود غالف و پیچک شامل که نخود کنسروسازی ضایعات از شده تهیه سیلوی -

 .است مغذی بسیار خوراکی گوسفند و گوشتی و شیری گاوهای برای

 

 « Silage- ensilage»  علوفه سیالژ ، شده سیالژ علوفه��

 ٔ  تغذیه در آن از استفاده منظور به هوازیبی تخمیر شرائط تحت و( اکسیژن) هوا بدون فضای در شده ذخیره علوفه -

. دهدمی تشکیل را هادامداری در مصرفی غذاهای انواع ترینمهم از یکی مختلف هایعلوفه سیالژ. آینده فصول در هادام

 فرّار چرب اسیدهای تخمیرات این اثر در و ، شودمی انجام علوفه در که هوازیبی تخمیرات علت به خوراک نوع این

 با گاوها ٔ  تغذیه معموال  ، منظور همین به. شودمی شیر طبیعی طعم تغئیر باعث و شده وارد تولیدی شیر به سیلوئی

 .کنندمی موکول آنها شیردوشی از بعد به را علوفه سیالژ

 

 « Acidified silage»  شده اسیدی سیلوی��

 اسید ، مثل گیرد؛ صورت تریمطلوب بطور آن حفظ و نگهداری تا باشند افزوده اسید آن به که است سیلوئی - 

 .هیدوکلریک اسید و اسیدسولفوریک از ترکیبی یا هیدروکلریک اسید ، اسیدسولفوریک ، فسفریک

 

 « Corn silage»  شده سیلو ذرت ، ذرت سیلوی��

 ٔ  مرحله. آیدمی دستبه آن نمودن سیلو و ذرت گیاه کل کردن چاپر ، کردن قطعه قطعه از که عالی دام خوراک نوعی -

. باشد کرده چروکیدن به شروع هادانه ولی ، باشد سبز هنوز گیاه که است هنگامی کردن سیلو برای ذرت برداشت

 نشخوار ٔ  تغذیه در یونجه همراه به ، آن از وقتی که است ایعلوفه سیلوی ترین انرژی پُر و مشهورترین ذرت سیلوی

 ، تولید پُر حیوانات غذائی نیازهای از مهمی بخش ، باشند شده تهیه مرغوب دو هر اگر بویژه ، گردد استفاده کنندگان

 بخصوص ،( هاعلوفه سایر از بیشتر) فراوان انرژی برداشتن در علتبه ذرت گیاه از. کندمی تأمین را شیری گاوهای

 .نمود تهیه توانمی را سیلو ترینمرغوب و بهترین ، دانه همراهبه

 

 « Ensilage»  شده سیالژ ٔ  علوفه ، سیالژ��

 ، افقی ، عمودی سیلوی ، یعنی هوازی؛بی محیط یک در نگهداری و خردکردن طریق از که سبزی ٔ  علوفه هرگونه -

 سیلوسازی شرایط بودن فراهم صورت در. گردد ذخیره یا نگهداری هوازیبی تخمیری اعمال اثر در غیره و گودالی

 . کرد تهیه سیالژ توانمی سبزی گیاه نوع هر از( علوفه در کافی زایانرژی مواد ، هوازیبی محیط ، مناسب رطوبت)
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 « Corn stover silage»  ذرت برگ و ساقه سیالژ��

 

 « Ensilage blower»  چاپر ٔ  وزنده ، سیلو ٔ  وزنده��

 یک شامل وسیله این. کندمی پرتاب خارج به خردکُن قسمت از را خردشده ٔ  علوفه که چاپر دستگاه از است بخشی -

 یک ، کردن سیلو برای علوفه برداشت هنگام در معموالُ. است قوی بادبزن یک و ، مانند خرطوم فلزی مجرای یا اوگر

 مجاورت در علوفه حمل واگن یا کامیون یا تریلر یک با گیردمی نیرو آن از و شودمی کشیده تراکتور توسط که چاپر

 .گرددمی علوفه حمل تریلر وارد چاپر ٔ  وزنده طریق از شده چاپر ٔ  علوفه و کرده حرکت مزرعه در هم

 

 « Grass silage»  علوفه سیالژ��

 یونجه سیالژ ، مانند اصطالحاتی. آنها مخلوط یا بقوالت و گندمیان هایخانواده ایعلوفه گیاهان از شده تهیه سیالژ -

 سیلوی تنهائی به هاواژه این برای. برد کار به ، دارند استفاده مورد جا هر باید را تیموتی - یونجه سیالژ و شبدر سیالژ ،

 .رودنمی کار به گراس

 

 « Hig moisture silage»  پُررطوبت سیالژ��

 .باشد رطوبت بیشتر یا %70 حاوی که سیلوئی -

 

 « Legume silage»  ایعلوفه بقوالت سیالژ��

 هایعلف با که صورتی در ویژه به ، شودمی تهیه خوبی سیالژ آنها از که سویا و شبدر ، یونجه ، مثل هستند؛ گیاهانی -

 .گیرند قرار سیلو ساختمان در مناسب شرایط در و گشته مخلوط گندمیان ٔ  خانواده

 

 « Low moisture silage»  رطوبتکم سیلوی��

 .رطوبت درصد 55 تا 35 با شده سیلو ٔ  علوفه -

 

 « Molasses silage»  دارمالس ٔ  سیلوشده ٔ  علوفه ، دارمالس سیلوی�� 

 به خوشخوراکی افزایش و هضم سهل هایکربوهیدرات افزایش ، صحیح تخمیر منظور به که ایشده سیلو ٔ  علوفه -

 .باشد شده افزوده مالس معینی مقدار آن
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 « Musilage like»  مانند لعاب��

 

 « Phosphoric acid silage»  اسیدفسفریک سیلوی��

 به اسیدفسفریک افزودن که است شده ادعا. باشند افزوده فسفریک اسید جزئی مقدار آن به که ایشده سیلو ٔ  علوفه -

 سیلو در استفاده قابل فسفر افزایش نیز و علوفه سبز رنگ و غذائی مواد حفظ موجب شدن سیلو هنگام در علوفه

 .گرددمی

 

 « Preservative-silage»  سیلو محافظ ، سیلو ٔ  نگهدارنده��

 است ضروری سیلو نگهداری برای که شدن اسیدی عمل تا افزایندمی آن به علوفه کردن سیلو هنگام در که موادی -

 .گردد تسریع ،

 

 « Silage»  سیالژ شده، سیلو علوفه��

 . هوازیبی تخمیر شرایط تحت و( اکسیژن) هوا بدون فضای در شدهذخیره علوفه -

 : شود انجام باید شرح این به مراحلی مرغوب سیلوی تهیه برای

 ( %60 - 70)علوفه مناسب رطوبت. 1

  سیلو سطح در ریختن از قبل یا برداشت حین در چاپر با علوفه خردکردن. 2

  خردشده علوفه مناسب کوبیدن. 3

  شده کوبیده علوفه سطح کل روی بر عریض پالستیک انداختن. 4

 جهت( غیره و ماشین کهنه الستیک) پالستیک سطح کل روی بر االمکانحتی سنگین اجسام دادن قرار. 5

 سیلوشده علوفه داخل به هوا نفوذ از جلوگیری

 . مناسب تخمیرات انجام برای سیلوشده علوفه از استفاده به شروع از قبل ماه 2 تا 1 مدتبه انتظار. 6

 

 مکمل مواد باید صورتاین غیر در. باشد کافی انرژی حاوی باید علوفه فوق، شرایط بر عالوه مرغوب، سیلوی تهیه برای

 .پذیرد صورت مناسبی تخمیرات تا شود اضافه آن به غالت آرد یا مالس ، مثل زا؛انرژی

 

 « Silage additive»  سیلوشده علوفه به افزودنی مواد��

 .کرد کمک نهائی سیلوی غذائی ارزش یا حفاظت به تا شودمی اضافه علوفه به سیلوسازی هنگام در که موادی -
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 « Silage cart»  شده سیلو علوفه حمل ارابه سیلو، ارابه��

 .شودمی استفاده آخور به سیلو ساختمان از سیلوشده علوفه حمل برای آن از که دستی چرخه 3 تا 2 ارابه یک -

 

 « Silage crop»  سیلوئی علوفه سیلوئی، محصوالت��

 شبدر، ، یونجه سورگوم، سیلوئی، ذرت مثل، شود؛می برداشت و کاشته سیلو تهیه برای که محصوالتی انواع از یک هر -

 .گرددمی سیلو و برداشت( رطوبت %60 - 70) سبز صورت به که غیره و لگومینه، علوفه ریز،دانه غالت آفتابگردان،

 

 « Silage cutter»  سیلوشده علوفه  خردکننده دستگاه��

 

 « Silage fork»  سیلو چهارشاخ��

 علوفه آخور، پای در یا و ریزندمی تریلر یا سیلو ارابه ، فرغون در را شده سیلو علوفه آن با که مانند چنگال وسیله یک -

 .کنندمی پخش آخور داخلبه آن توسط را سیلوشده

 

 «  Silage harvester»  سیلوئی  علوفه دروگر��

 باال خردشده ذرت خرطومی لوله یک توسط و کندمی خرد و درو مزرعه در را ایعلوفه ذرت که دروگر دستگاه یک - 

 .ریزدمی کندمی حرکت دستگاه کنار در که تریلری یا کامیون در و شودمی برده

 

 « Silage preservative»  سیلو ٔ  نگهدارنده��

 .گردد تسریع مفید تخمیرات تا شودمی اضافه سیلوشدنی مواد به سیلوسازی هنگام در که موادی -

 

 « Sorghum silage»  سیلوشده سورگوم گوم، سور سیلوی��

 این غذائی ارزش. باشد رسیده و سخت آنها بذور که زمانی در ایدانه و شیرین هایسورگوم از شده تهیه سیلوی -

 .است شده سیلو ذرت از کمتر سیلو

 

 « Soybean silage»  سیلوشده سویای سویا، سیلوی��

 را سویا گیاه. است مناسب گوسفند و گاو تغذیه برای که سویا ٔ  شده تخمیر و( چاپرشده) شده قطعه قطعه گیاه -

 .نمایندمی سیلو ذرت همراهبه را آن بلکه کنندمی سیلو تنهائی به ندرتا   معموال 
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 « Stack silage»  ایتوده سیلو��

 صاف زمین سطح روی خردشده سبز ٔ  علوفه آن در که( علوفه کردن سیلو) خردشده سبز علوفه نگهداری از روشی -

 .شودمی استفاده زیاد اروپا در روش این از. شودمی پوشانده و کوبیده ریخته،

 

 «  Sunflower silage»  آفتابگردان سیلوی��

 که نقاطی در معموال  . باشند نموده شدن ظاهر به شروع تازه هاگل که زمانی در آفتابگردان گیاه از شده تهیّه سیلوی -

 مقداری آن خوشخوراکی و آفتابگردان نباشد، مناسب کاری ذّرت برای و بوده سرد و کوتاه روز طول مناسب فصل در

 .است ذّرت سیلوی از کمتر

 

 « Ensilage» انبار کردن  ��

 نگاه ترتیب بدین که ایغله یا علیق( دارد نگاه تازه را آن که هواییبی گودال یا سیلو در غله یا علیق) انبارکردن عمل

 شود داشته

 .گویند می نیز فشنگی باگاس ان به اصطالحا که باشد می شده پلیت باگاس و مالس مخلوط زیر عکس
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 : دام خوراک عنوان به مالس و باگاس مخلوط مصرف دستور

 تدریجی بصورت و نماید مصرف ، باشد می شده پلت بصورت که مالس و باگاس مخلوط مستقیم بصورت تواند می دام

 .دهید افزایش دام برای را روز در مصرف

 برسد نیز دام مصرف به و شده مخلوط گندم سبوس با تواند می مالس و باگاس مخلوط  . 

 صورت به محصول این pellet  )شده انجام عملی و علمی تحقیقات اساس بر که ، باشد می شده)فشرده ، 

 قرار استفاده مورد درصد 25 شیری دامهای جیره در و درصد 60 تا 50 از پرواری دامهای جیره در تواند می

 .بگیرد

 

 : دام درتغذیه آن کابرد و ؟ چیست (Sugarcane bagasse) نیشكر باگاس

 را نیشکر وزن درصد 35 تا 30 حدودا که شودمی حاصل نیشکر، از شکر استخراج از پس که است ایتفاله باگاس

 قطعات بصورت که است نیشکر از گیری عصاره از پس مانده، جا به فیبری باقیمانده ، محصول این. دهد می تشکیل

 که است پایین هضم قابلیت و نیتروژن و باال فیبر دارای باگاس.  باشد می کاهی زرد رنگ به و مانند چوب تراشه ریز

 و بازیابی میزان باالخره و آن برداشت نحوه و نیشکر مختلف های گونه به توجه با آن دهنده تشکیل عناصر میزان

 .   است متفاوت کمی مقدار به آسیابها در گیری عصاره راندمان

 همچنین. شودمی گرفته بکار سیتریک اسید تولید سازی، الکل کاغذ، فشرده، نیمه تخته نئوپان، تولید صنعت در باگاس

 .شودمی استفاده نیز دام خوراک فرآوری برای باگاس از
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 شربت استحصال از آمده،پس دست به تجربیات اساس بر و باشد می تن یکصد حدود هکتار هر در نیشکر متوسط تولید

 ترکیبی دارای باگاس فیبر. آید می دست به هکتار هر از درصد 50 حدود رطوبت با باگاس تن 32 حدود ، نیشکر از

 باگاس در موجود فیبر انواع مهمترین.  است شده تشکیل لیگنین و پنتوان سلولز، از بیشتر و بوده آب در محلول غیر

 : است زیر شرح به

( حقیقی فیبر)  سلولها این.باشد می آوندی بافت و خارجی محکم دیوارهای دارای که سخت ای استوانه سلولهای -1

 .شوند می نامیده

 به و دارند قرار نیشکر ساقۀ میانی قسمتهای در معموال  که لطیف و نازک های دیواره و نامنظم شکل با سلولهایی -2

 .معروفند پیت نام

 فیبر در.  است متفاوت بسیار آنها ساختمان ولی باشند می مشابهی شیمیایی ترکیبات دارای تقریبا  پیت و حقیقی فیبر

 قابل کشش و ارتجاع قابلیت دارای و رسد می درصد 70 حدود به و بوده باال بسیار قطر به طول نسبت حقیقی نوری

 حدود آنها قطر به قطعات طول نسبت و است نامنظم پیت سلولها این. باشد می مرطوب ویا خشک حالت در توجهی

 محدود سبب پیت توسط رطوبت باالی جذب. گردند نمی متصل هم به و بوده الرطوبه جاذب سلولها این.  باشد می 5

 .رود می کار به دام خوراک تولید در مالس کننده حمل عنوان به عمدتا   و گردیده آن استفادۀ موارد شدن
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 چیست؟ مالس

 و تیره غلیظ، ای عصاره مالس. شود می گفته نیز (mélasse: فرانسوی به) Black Syrup Molasses یا مالس

 التین واژه از مالس فرانسوی واژه. است نیشکر یا و قند چغندر از شکر تهیه روند در جانبی محصول یک و چسبناک،

mel استخراج روش و استخراجی، شکر مقدار چغندر، یا نیشکر رسیدگی به مالس کیفیت. آیدمی عسل معنی به 

 مالس شیرین سورگوم اما شناسندمی مالس عنوان به را شیرین سورگوم ، متحده ایاالت از هاییبخش در. دارد بستگی

 .نیست واقعی
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 سیاه تا سوخته ایقهوه از مالس رنگ.  شودمی استفاده علوفه و سرکه الکل، تهیه برای مالس از ایران های کارخانه در

 جیره به اوره چون ترکیباتی حاصل عنوان به یا و اشتها افزایش و غبار و گرد کاهش منظور به اصل در مالس.  است

 دچار ، کند می رشد آنجا در نیشکر که گرمسیر نیمه و گرمسیر مناطق در ها دام جیره آنجائیکه از اما.  شود می اضافه

 و رود می کار به غذا ترکیب در مناسب زای انرژی مکمل یک عنوان به مالس ، است نشاسته یا و غذایی مواد کمبود

 . شود می دام وزن افزایش موجب

 

 با کار دلیل همین است،به باالئی( ویسکوزیته) گرانروی دارای و دارد خشک ماده%  80-85 کارخانه در تولیدی مالس

 آنرا ، دام خوراک تهیه آسیابهای مزرعه در مصرف منظور به آن فروش برای و است مشکل خیلی معمولی دمای در آن

 .کنند می رقیق%  75 بریکس تا

 

 اوری عمل و پختن ، تخمیر هدف با کشور دامداریهای و گاوداریها اکثر در که علوفه ذرت سیالژ سنتی سیلوهای در

 10قطر به ای الیه سیلوها اینگونه همیشه ، دخیل عوامل سایر و مدیریت عدم دلیل به شود می بسته ، سبز علوفه ذرت

 های کپک و قارچ از هایی عکس ادامه در. بود خواهد همراه کپک و قارچ با سیلو بیرونی های الیه از متر سانتی 15 تا

 ...است شده درج مذکور سیلوهای در موجود
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 و مشکالت دلیل به گیرد،می قرار استفاده مورد ایران های دامداری بیشتر در اکنون که سنتی سیلوی

 مواد سیلو این در. باشدمی شدن منسوخ حال در جهان در دارد همراه به تقریبا  دامدار برای که زیادی هایهزینه

 ایعلوفه ذرت مصرف امروزه. پوشانندمی را آن روی و کوبیده لودر یا تراکتو توسط و ریخته گودالی در را ایعلوفه

 سراسر در سنتی، روش به نسبت آن مزایای دلیل به شودمی تهیه سیلو بندیبسته دستگاه توسط که شده بندیبسته

 صرفه و دام سالمت در کننده تعیین و اهمیت پر موارد جمله از ایعلوفه ذرت کردن سیلو نحوه. است یافته رواج جهان

 .گیردمی بر در را هاهزینه از درصد 70 که است خوراک هزینه در جویی

 : سنتی سیلوی ها معایب و مشکالت

 سیلو احداث برای دامداری مفید زمین از مساحتی گرفتن نظر در 

 اندازی راه و احداث باالی هایهزینه 

 ساخت مراحل در بهداشت رعایت بودن ناممکن 

 تعمیرات و نگهداری هایهزینه و مشکالت 

 شده ذخیره ایعلوفه ذرت تناژ باالی افت 

 سیلو عملیات انجام هنگام در بهداشت نشدن رعایت 

 مغذی مواد و عصاره ، شیرابه رفتن دست از 

 آن حاشیه ایعلوفه ذرت تمامی رفت هدر و سیلو حاشیه نمودن پرس بودن ناممکن 

 دلیل به سیلو از برداشت هر در ای علوفه ذرت روی از متر سانتی15 تا 10 قطر به ایالیه ریختن دور 

 قارچ و کپک وجود

 یکنواخت سیلوی یک نیامدن بدست 

 

 شیری گاو -��

 خوراک خشک ماده نصف یا درصد 50 تا راحتی به باشد شده تهیه( تخمیری)اسیدی سیلوی در که ایعلوفه

 جوییصرفه شیر تولید هزینه در طریق این از هاعلوفه این تهیه کم هزینه علت به و نمایدمی تامین را شیری گاو روزانه

 .شودمی مصرف راحتی به نیز نر گاو و خشک گاوهای و ماهه 12 تا 6 هایگوساله تغذیه برای چنینهم. شد خواهد

 

 بز و گوسفند -��

 در علوفه این مصرف با و است بالمانع داشتی بز و گوسفند برای اسیدی سیلوی در شده تهیه علوفه مصرف

 خشک ماده %40 تا علوفه مصرف میزان. شد خواهد زیادی جوییصرفه آنان تعلیف هزینه در پرواریهایبره جیره

 .شود انجام تواندمی حیوان مصرفی
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 : ها  دام سایر��

 .شودمی انجام( االغ و اسب گاومیش، شتر، جمله از)ها دام انواع برای( تخمیری)اسیدی علوفه مصرف

 .است شده ترسیم چاپر دستگاه در علوفه ذرت کردن چاپر مکانیزم فوق شکل در 
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 ... بگیرد قرار توجه مورد باید سیلو تهیه هنگام سیالژ کیفیت بهبود و بردن باال برای که مدیریتی راهكارهای

 . است دامپروری صنعت در پایدار و سودآور تولید داشتن ارکان از کیفیت با سیلوی داشتن و سیلو مدیریت

 . باشد نمی دامدار کنترل تحت معموال که( %35 تا 30) گیاه کل مناسب خشک ماده با ای علوفه ذرت برداشت��

 یا( تخمیر قابل قند منبع) شیرابه خروج به منجر ، شود می برداشت پایین خشک ماده در که ای علوفه ذرت بنابراین

Seepage علوفه خشک ماده با متناسب باید)  است مهم کردن چاپر هنگام ای علوفه ذرت قطعات اندازه. شود می 

 .(نگردد شیرابه خروج باعث مناسب تخمیر ضمن تا باشد شده برداشت

 

 تر هضم قابل بخش از استفاده و( کلستریدیایی تخمیر) خاک به آلودگی از جلوگیری جهت برداشت ارتفاع رعایت��

 گیاه

 

 با بزرگ های دامداری در مخصوصا سیلو کردن پر معموال که) آن همزمان فشردن و کوبیدن و سیلو سریع پرکردن��

 (میکشد طول هفته 2 از بیش ها وقت بعضی تن هزار 5 از بیش ظرفیت با سیلوهای

 

 آجر و شن کیسه یا الستیک با سیلو روی کردن سنگین مهمتر همه از. نهایی کوبیدن اتمام از پس سریع پوشاندن��

 .شود می گرفته نادیده معموال که باشد می..... و

 

 و برداشت زمان در که دارد زمانی تخمیر روی بر را اثر بهترین که (Inoculant) سیلو افزودنی یک از استفاده��

 .شود می پاشیده یکنواخت طور به و کردن سیلو هنگام معموال ولی ، شود اسپری علوفه روی بر چاپر جلوی

 

 .شده برداشت سیلوی کیفیت حفظ جهت feed out زمان در برداشت با سیلو ظرفیت رعایت��

 

 .سیلو کردن پر فرآیند بودن وقفه بدون و هم سر پشت و سیلو کردن پر در عمل سرعت��
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 عفونی ضد آتش با کامل طور به فرج و خلل تمام و شد زده شعله را سیلو کف و دیوارها سیلو کردن پر از قبل��

 سالهای خالف بر سیلو در کپکی هیچ تا شد خواهد موجب عمل این. شد اسپری سطوح روی فرمالین سپس. گردید

 .گردد شیر رکورد ثبات و افزایش موجب امر همین و نشود مشاهده قبل

 

 .بودن دار دانه و خرید هنگام در ها دانه بودن شیری��

 

 کشت گندم یا جو از بعد دوم کشت عنوان به ای علوفه ذرت چون. مناسب رطوبت با سیلو خرید  – رطوبت مقدار��

 درصد توان می کردن سیلو از قبل کردن پژمرده با که. باشد می پایین خشک ماده میزان برداشت موقع در شود می

 حالت این در. یابد می افزایش مغذی مواد اتالف آب، پس طریق از باال رطوبت با  سیلو در. داد افزایش را خشک ماده

 همچنین. نیست مطلوب ای تغذیه لحاظ از که است باال شده تولید آلی اسیدهای مقدار تخمیر بودن وسیع علت به

 باعث پایین رطوبت زیرا. شود می تخمیر پایین خشک ماده با سیلو به نسبت کمتری سرعت با باال خشک ماده با سیلو

 .است درصد 35 سیلو برای خشک ماده درصد بهترین علمی گزارشات براساس. شود می میکروبی رشد کاهش

 

 

 : چه یعنی خشك ماده

 بنظر خشک که غذایی مواد حتی ، هستند خود داخل در آب مقداری دارای غذایی مواد تمام دانید می که همانطور

 .شود گرفته نظر در باید نویسی جیره درموقع اب مقدار این که دانید می و باشند می آب مقداری دارای هم رسند می

 پروتئین مجموع شامل کل در که گویند می خشک ماده را رطوبت درصد گرفتن نظر در بدون غذایی ماده کل مقدار

 .شود می غذایی ماده در معدنی عناصر و خام فیبر ، چربی ،

 

 100 عدد از را آمده بدست رطوبت درصد مقدار ،...  و جیره یک یا علوفه یک خشک ماده درصد گیری اندازه برای

 .آید می بدست خشک ماده مقدار و کرده کسر

 رطوبت درصد - 100=  خشك ماده درصد
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