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:یادداشت



TMRدرصـد    60-50با توجه به اینکه سیلوي ذرت حـدود      

گاوهاي شیري و علوفه اصلی و گاه تنها علوفه مورد استفاده در   
) تلیسه ها و گاوهاي خشک و پـرواري   ( جیره گاوهاي غیر شیري

کیفیت آن می تواند تاثیر بسزایی در بنابراین   را تشکیل می دهد، 
بهبود تولید و راندمان شیر و گوشت، پرورش تلیسه ها، افـزایـش   
راندمان آبستنی، کاهش سقط جنین، کاهـش بـیـمـاري هـاي          
متابولیک، افزایش سطح ایمنی گله، افزایش مصـرف خـوراك،     

بنابراین بهبود کیفیت سیلو در ابعاد مختلف .  داشته باشد...  کتوز و
آن می تواند کلید واژه اصلی بهبود و افـزایـش رانـدمـان در         

متاسفانه این مساله مهم در سال هـاي    .  گاوداري ها قلمداد شود
. اخیر معوق مانده و توجه کسی به آن نشده است

وزن مورد نیاز براي فشرده کردن سیلوها وزن مـورد نـیـاز بـراي         
با تـوجـه بـه      )  تن(  میزان سیالژ وارد شده در ساعت*  800کوبیدن  

اینکه مشکل عمده سیلوي ذرت در ایران ماده خشک پایین آن مـی    
باشد، می توان براي حل آن از مواد جاذب رطوبت از جمله تفـالـه   

.چغندرقند استفاده نمود

مشکالت تهیه سیالژ در دامداراي هاي ایران

مزایاي استفاده از سیالژاهمیت و مدیریت سیلوي ذرت
           ممانعت از افت شدید مواد مغذي
           فضاي کمتر موردنیاز براي نگهداري
                                   یکنواختی باالتر
 کیفیت بهبودTMR
قابلیت هضم خیلی باالتر

معایب استفاده از سیالژ
فساد پذیري باال
       مدیریت اشتباه در خرید علوفه و پـر کـردن

سیلو خطرات فراوان به همراه دارد
نیاز به تکنولوژي مناسب براي فراوري آن

داشتن باکتریهاي تولید کننده اسید الکتیک
 داشتن قندهاي محلول به اندازه کافی حداقل

گرم در کیلوگرم80
داشتن قدرت بافري پایین

چهار شرط اصلی براي تهیه یک سیلو مطلوب

مقایسه ذرت با یونجه از نظر سیلوشدن

}
قدرت بافري

PH
قابلیت تراکم

غلظت باکتري ها
پایداري هوازي

پاسخ به افزودنی ها

درصد7-15درصد3-5کربوهیدرات محلول                      

کمباال
4.5–4.34.2-3.6

متوسطسخت
زیادکم

کمزیاد

تاثیر اندكمثبت

پایین بودن ماده خشک

مشکالت مربوط به پساب

فساد باال سیلوها

ارتفاع نامناسب برداشت

نحوه پوشاندن سیلوهانحوه پر کردن سیلوها

استفاده از کاتر نامناسبساختن سیلوها
مهمترین عامل موفقیت و افزایش سود دامداري ها بهبود 

ذرتیونجه


