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خالصه 
نکات کنترلی بسیار زیادي وجود دارند که       .  تهیه سیالژ ذرت با کیفیت باال اصال اتفاقی نیست        

اولین نکته حیاتی،   .  دانستن این نکات ما را در تهیه یک سیالژ با کیفیت مطلوب یاري می کند         
زمان برداشت سیلو است که بر اساس توصیه منابع بهترین زمان وقتی است که علوفه ذرت                   

نکته حیاتی  .  درصد ماده خشک باشد و دانه ذرت در یک دوم خط شیري باشد             30-35داراي  
Theoretical lengths of cut(دوم، طول برش تئوري  (TLC) ( که در سیالژ معمول

سانتیمتر توصیه شده است که بر اساس ایجاد بهترین تخمیر در سیلو و                 65/9ذرت حدود   
نکته حیاتی سوم، فرآوري دانه در حین برداشت علوفه         .  احتیاجات فیبر حیوان تعیین شده است     

ذرت براي سیلو کردن است که این فرآوري سبب شکسته شدن دانه و افزایش قابلیت هضم و             
pHقابلیت دسترسی مواد مغذي دانه براي میکروارگانیسمهاي سیلو و تولید یک سیلوي با                 

مطلوب می شود و نکته حیاتی نهایی، بسته بندي سریع سیلو براي خروج هر چه بهتر اکسیژن            
اخیراً سیستم  .  از سیلو است تا تخمیر زودتر از فاز تنفس به فاز تولید اسید الکتیک پیش برود                 

در آمریکا توسعه یافته است که قادر است با انجام فرآوري روي            Shredlageفرآوري به نام    
با استفاده از این تکنیک قابلیت هضم        .  سبب بهبود کیفیت سیالژ شود    TLCدانه و افزایش    

نشاسته و میزان فیبر مؤثر فیزیکی سیالژ افزایش یافته که اثرات مطلوبی بر سالمت شکمبه،                
همچنین گزارشاتی وجود دارد که درصد چربی شیر و شیر تصحیح             .  حیوان و تولید شیر دارد    

اساس این سیستم نیز بر این است که داراي دو           .  شده بر اساس چربی نیز افزایش یافته است       
کند، غلطک داراي پشته و شیار است که وقتی دانه ذرت یا چوب بالل از میان آن عبور می                    

خورد شده و لذا دسترسی به مواد مغذي دانه و فیبر چوب بالل به دلیل افزایش سطح افزایش                   
سانتیمتر افزایش یابد، لذا    26-30می تواند به    TLCهنگام استفاده از این دستگاه      .  می یابد 

در صورتیکه بتوان کیفیت فیبر و . سیالژ ذرت با مقدار فیبر مؤثر فیزیکی بیشتري تولید می شود
مواد مغذي سیالژ ذرت را با استفاده از این سیستم افزایش داد، می توان درصد بیشتري از                     
سیالژ ذرت را در جیره قرار داد و مقدار علوفه خشک مصرفی را کاهش داد، لذا بدین طریق                    

. سودآوري مزرعه افزایش می یابد
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