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  تو صیه های مهم به منظور افزایش کمی و کیفی ذرت علوفه ای

 

 :مقدمه

تشممنن لوفهشه بشرای دای مشش با شد        ،هشهزینش  بخش  مهمترین ها در دامداری 

 تهنشه و یشا   یدر صشفرتنهه مصوشفذ ترع لوفهشه ای تف نشد     اسشا  همشنن   رب

 ،نگهشداری  شفد  بردا ش  و   ر د نمشفده و بوشفر مووشف    درحد مناسب  ده 
هزینشه   لمش ا کنفن  لوفهه را ارتقشا  داده و ایشن ر شد کنفشش لوفهشه       واقع در

    را کاه  مشش دهشد بارشارتش دور ریشز ( شرعف لوفهشه کمتشر  شده و در واقشع         

همانگفنشه کشه     تفان گفش  اراانتشرین لوفهشه بشرای دای تهنشه  شده اسش         مش
مشش با شد    در ترع لوفهشه ای مهمتشرین منرشع انشرای دانشه ترع      ،مش داننشد 

ا رشاقش انشرای      شفد  مفجفد در دانشه حاصشم مشش   این انرای بنشتر اا نشاسته 

حاصشم اا  انشرای   آنمنرشع   کشه ساقه و بشر  قابشم ه شج وجشفد دارد     در ننز 
 قند اس  

 

 ویی طالیی نکات مهم و ارزشمند در خصوص ذرت علوفه ای سیل

در ترع لوفهه ای انرای قابم دستر  برای دای بسنار باال مش با د  -1  

مناسشششب تشششرین بشششا  مشششش بایسششش لمونشششاع بردا ششش  ترع لوفهشششه ای  -2

 درکفتاه ترین و مناسب ترین امان انجای  فد وما نن آالع 

اس  بسنار  ذیذ  ننز و برای دای بفده باال ای ترع لوفهه ای دارای تفان تغذیه -3  

با رلای  اصفذ صصنح  در سنوفها در صفرتنههترع لوفهه ای  س اا بردا    -4

  خفاهد بفد اا قابون  ماندگاری باالیش برخفردار  فدنگهداری 
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 نکته طالیی برای تهیه علوفه سیلویی کیفی )مطلوب( 7

  با د دهساختمان و یا مصم سنوفها اا نظر ابااد دقنق مصاسره   -1

خف  رقج ترع لوفهه ای تفسط تف ند کننده لوفهه انتخا  صصنح و  -2

 (انتخا  مناسب رقج ترع لوفهه ایف سنوفیش

 ترع لوفهه ای با رطفب  مناسب بردا    فد  -3

 11-22ه ای با رلای  ارتفاع مناسب شششششش  ه ترع لوفهششش بردا   مزرل -4

سشانتش متری اا سشوح خاو و با اسشتفاده اا را رهای با تنغه های تنز    

 انجای گنرد 

لوفهه بردا    ده ب هاصوه در کفتاهترین امان به مصم سنوف حمم  -1

  فد 

به منظفر حفظ و ارتقا  کنفن  لوفهه بردا    ده در سنوف اا مفاد  -6

  اهزودنش استفاده  فد (بهترین ماده اهزودنش باکتری ها مش با ندف

ترع لوفهه ای بردا    ده در مصم سنوف بخفبش هشرده و کمپه   ده  -7

 با  ف   های مناسب  ف انده  فد  و روی آن
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 محاسبه ابعاد سیلو  

 

 

 

 

 

 

 

 لرض سنوف با تفجه به تاداد دای مفجفد در دامداری و مقدار مورف رواانه متراا

طشفذ سشنوف ننشز بشر      متشراا گشردد و   مشش  تانشنن  سشنوفیش در دامشداری   لوفهه

اسششا  تاششداد رواهششایش کششه در طششفذ سششاذ بششرای تغذیششه دامهششا اا لوفهششه    

نشنن  امشش گشردد  بشرای سشاخ  سشنوف و ت      سنوفیش استفاده خفاهد  د تاننن

 فارهای سنوف یارتفاع مناسب د

 بل ذکر به شرح ذیل اعالم می گردد:بعضی از نکات قا

 را  امنن در مصنط دامداری ارتفاع دیفارهای سنوف صرهه جفیشبه منظفر  -1

  بگنریدمتر در نظر  1/2 حداقم

کاه  درصشد مشاده خششر در لوفهشه سشنوفیش بنششتر       بد نم اینهه اا طرهش 

 سنوف بفجفد مش آیشد  شذا تفصشنه مشش  شفد ارتفشاع سشنوف        سوصشدر قسم  

 جشانش امننش      بشدیهش اسش  بشه خشاطر     شفد در نظر گرهتشه  متر  1/2 حداقم

متشر جشداا    1/4 بشن  اا ارتفشاع   اا بایسشتش  ننروی انسانش  شالم در دامشداری  

 خفدداری نمفد 
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متر کمتر نرا د ایرا برای هشردن و کمپه   6لرض سنوفها (دهانه سنوفف اا  -2

 کردن لوفهه در سنوف حرک  ما نن آالع با مشهم مفاجه مش  فد 

 

 سیلویی لحاظ شود: خصوصیات مهمی که می بایست در انتخاب رقم ذرت

  انتخابش باال با دانرای و  روتئنن رقج  منزان -1

 رقج انتخابش دارای خوفصناع ب ذ دهش خف  با د  -2

رقج انتخابش اا ماده خشر مناسب و باالیش برخفردار  -3
 با د 

 62نسر  وان دانه به سرزینه گناه در رقج انتخابش  -4

 با د  42به 

خفش خفراو برای دای مورف کننده رقج انتخابش  -5

 با د 

 رقج انتخابش اا درجه قابون  ه ج باالیش برخفردار با د  -6

د با رقج ترع لوفهه خف  و مناسب مش بایس  دارای اراش لذایش هراوانش  ،اصفالا

  اس  این امر باراترین خوفصن  و مهمترین هاکتفر برای انتخا  رقج  که

  ای مفجفد در لوفهه اس همهمترین منرع تغذیه برای دای در ترع لوفهه ای دانه 
رقمش که دانه های آن ایاد و درجه ه ج آن باال با د یهش اا ارقای مناسب برای 

همانگفنه که مش دانند مصم تخنره انرای در لوفهه   تغذیه دای مصسف  مش  فد

انرای ترع لوفهه سنوفیش  درصد  61 بفده کهسنوفیش دانه های مفجفد در لوفهه 
درصد سرزینه  62حداکثر ه ج تفان ها  اصفالا دای  اا این دانه ها تممنن مش  فد

دانه های داخم لوفهه  درصد 02ین در حا ش اس  که ا  لوفهه سنوفیش را دارند

 تفسط دای ها ه ج مش  فد 
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.برداشت ذرت علوفه ای می بایست با رطوبت مناسب انجام گیرد  

 

سنوفیش کامم و هفق ا ااده خف        وفذ ترع لوفهه ای  ستنابش به یر مص برای د

 برای این منظفر بایدنمفده الای اس  امان بردا   مصوفذ را به درستش تاننن     
فع این مفض تفجه به  گنرد بردا   براسا  تفصنه های هنش و  رایط رقج انجای     

ا بلوفهه ای  سششن اتن یر که ما را به دا ششاسشش  یهش اا مهمترین هاکتفرهایش 

س     در هنگای بردا   ترع لوفهه ای در مزرله   سفق مش دهد  کنفن  مش بای
خط ایجاد  ششده در وسششط دانه قرار گرهته  ،روی دانه های ب ذ برتفجه نمفد که 

 سفند و   درصددانه به رنگ  نری 12درصد  دانه به رنگ ارد و  12یانش   با د

مش بایس  ب  های مزرله بوفر توادهش اا رند نقوه  لموش تشخنص برای با د  
صفرتنهه اکثر            سط در  ستن آنها اا و س  کنش ب  ها و  ه بردا   و  س اا  ف

   شرایط دیگر  بنانبه  انجای  شفد  بردا ش  مزرله   ،دندر  شرایط هفق با ش   ب  ها

ستش به گفنه ای با د که بتفان     صم اا این مصوفذ اا    بردا   بای گف  انرای حا
رطفب  ننز در حدود تفجه دا شته با شند     برخفردار اسش   کنفن  باالترین درجه

سنوف وجفد رطفب  الای         72 شردن لوفهه در  صد با د ایرا برای کفبندن و ه در

 مناسب هشرده  فد  بوفرلوفهه در سنوف  اس  تا اینهه
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 : رداشت محصول از ارتفاع مناسب در مزرعهاهمیت تیزی تیغه های برنده چاپر و ب

تهه های لوفهه بردا    ده و همچننن  به ابااددامها آماده  ده برای  سن اه ج 

نصفه نگهداری و هشردگش این لوفهه در سنوفها بستگش دارد هر رقدر لوفهه در 
آن در مصم سنوف طفالنش تر خفاهد  سنوف خف  هشرده  ده با د قابون  نگهداری

فظ تغذیه ای خفد را ننز ح لوفهه بدون هنچگفنه مشهوش قابون  اا طرهش ننز   د

و هشردگش را در سنوف بخفبش انجای  ناینهه بتفاننج لمم کفبند ایبر  مش نماید 
های تنز و برنده دارند  ههایش که تنغالای اس  در هنگای بردا   با را ر جدهن

ساش نماینج ابااد تهه های لوفهه بنشتر  مزرله را انجای دهنج و لموناع بردا  

ایرا در لنر این صفرع در مصم سنوف مفهق به انجای   منوش متر نشفد 7-12اا 
   نخفاهنج  د لوفهه مناسب  و هشردگش  نکفبند

 
 

 

تر  فد در واقع گردش اکسنژن در داخم لوفهه به راحتش کمهر ره هشردگش 
                            و و این امر مفجب مش  فد که لمر ماندگاری لوفهه کاه  یاهته  دهانجای 

 ه های در   با شدامها در ه ج لوفه اا طرهش و رددشگ دشهاسه ننز سریاتر ششوفهل

 تهه های مناسب با ابااد کفرهتر لوفهه

 منوش متر 12-7

 تهه های بزر  و نامناسب لوفهه          
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راندمان مفرد انتظار در تف ند  نر و گف    نهای  د و درنمش  ف مفاجه مشهم
را  ناهگرا ر بسنار مهج اس  تا بتفاند تنزی تنغه های  بنابراینمصقق نخفاهد  د  

 و دانه های ب ذ را بشهند   کردهمناسب خرد به تهه های 
 

 

 

 

 

 

 

 

هر   سانتش متر اا سوح امنن مش با د 11-22مزرلهبهترین ارتفاع بردا   در 

استه و اا کمن  آن ک یاهتهکنفن  لوفهه اهزای    ارتفاع بردا   بنشتر  فد ره

اهته اهزای  ی  نگننن مقدار  مش  فد و با اهس هر ره ارتفاع بردا   کمتر  فد

ا ب   اا ارتفاع  اینن ریسر اخت ط خاو اردب  و کنفن  لوفهه کاه  مش یابد

 مفجب مش  فد ننز لوفهه را 
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در کوتاهترین زمان ممکن می بایست به محل سیلو ها انتقال یابد:  ذرت علوفه ای پس از برداشت 

همزمششان بششا بردا شش  ترع در مزرلششه  

تریورهای  شر  شده ب هاصشوه بشه سشنوف      
منتقششم و تریورهششای یششدو جششایگزین   

د تشششا  صظشششه ای در  نآن مشششش  شششف 

ننایشد در مصشم   بردا   تمخنر بفجشفد  
    11-22ر ثسنوف لوفهشه بردا ش   شده بوشفر یهنفاخش   بشا  ضشخام  حشداک        

سشنگنن ماننشد    سانتش متر در طشفذ سشنوف  خش   شده و سشپس بشا وسشایم       

د بوشفری کشه تشردد در روی    نتراکتفر بزر  کفبنده و هششرده مشش  شف    و  فدر
ا  شفدر در  یش تراکتشفر   هشای  بایشد انجشای  شفد کشه جشای السشتنر      لوفهه آنقدر 

روی لوفهه بماند و مومئن  فیج کشه لوفهشه بخشفبش هششرده و کفبنشده  شده       

  و هفای داخم لوفهه ها تخونه  ده اس 
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  بهترین روش سیلو کردن علوفه:

 

 
 

 
 

 
 

 
 

سال   24یانش در لرض در یر روا بهتر اس  کونه لموناع سنوف کردن لوفهه 
 س اا هشردن و کفبندن لوفهه ب هاصوه روی سنوف را بخفبش  ف انده   انجای  فد

اکسنژن وارد مناهذ لوفهه نشفد  بهترین روش سنوف کردن ترع لوفهه  تا هنچگفنه

 ای در مزرله بسته بندی و لدذ کردن لوفهه ها مش با د لوفهه با ما نن آالع
ه ای باا مزرله و یا دامداری  ، درمخوفص روذ  نچش  ده و در مصم دامداری

 خفاهدمدع امان ایادی ننز قابون  نگهداری    سن ا تف ندینگهداری مش  فد

  دا  
ما نن آالع مخوفص استفاده  اابرای بسته بندی و روذ  نچش لوفهه بهتر اس  

با  لموناع بردا   س اا  ، به این ما ننها در اصو ح سن ا بگر مش گفیند نمفد

ستفاده ا  سته بندی لوفهه   مذکفرا ما نن آالع  ا مفاد اهزودنش    فد مش انجای ب
بندی به آن اضششاهه مش  ششفد و این امر    لدذباکتری های سششنوفیش ننز قرم اا  

سنوف     اهزای  ماندگاریمفجب  وفذ  ستا کنفن  لوفهه ننز    ده مص و در این را

(در لمم ثاب   ده که   ارتقا  مش یابد و نگهداری لوفهه به خفبش انجای مش  فد 
سن ا بگر به هنچگفنه مفاد اهزودنش نناا ندارد        سته های  سته بندی لوفهه در ب ب
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ای اس  که هنچگفنه اکسنژنش در مصنط باقش نمانده و  ایرا  رایط هرآوری بگفنه
 تخمنر حاصوه کام ا بش هفاای مش با دف 

دور بشدون   حمم و نقم ایشن نشفع لوفهشه در لشدذ هشای مناسشب بشه راههشای         

انجای مش  فد و در مصشم دامشداری هشا بشه راحتشش قابشم       هرگفنه هساد ذیری 
 نگهداری مش با ند 

 
 تصاویر مربوط به عدل بندی ذرت علوفه با ماشین آالت مخصوص                           
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استفاده از مواد افزودنی در سیلوها:   

  لوفهششه در سششنوفها اا انشفاع مختوششا مششفاد اهزودنششش اسششتفاده   نگهششداریبشرای  

مشفرد اسشتفاده قشرار    مش گردد  بنششترین مشاده اهزودنشش کشه در حشاذ حاضشر       

اا بشاکتری هشا، ترکنرشاع ااتشش کشه مفجشب تخریشب         اسش   مش گنرد لرشارع 
  آنزیج ها، نمر و اسندهای آ ش ،مش  فندن روتئنن 

آن و تأثیر مواد افزودنی بر روی علوفه و همچنین نگهداری و محافظت 

آن با یکدیگر متفاوت می باشند در واقع از هر یک از مواد  خمیرکمک به ت

افزودنی که تشخیص می دهید می توانید استفاده کنید زیرا خیلی مهم 

 که باید به آن توجه شود : نیست ولی آنچه

 عملیات برداشت مزرعه صحیح انجام شود. -1

 به موقع و سریع به محل سیلو حمل شود. علوفه برداشت شده -2

در سیلو با دقت و صحیح  وه سیلو کردن علوفه و فشردن علوفهنح -3

 .انجام شود

در سیلوهایی که علوفه بخوبی و مطابق اصول صحیح برداشت نشده باشد 

آن تأثیر چندانی نخواهد  نگهداریمواد افزودنی در بهبود علوفه و 

گذاشت. لذا عملیات برداشت، حمل به موقع، فشردن علوفه در سیلو و 

حیح آن مواردی است که تأثیر مثبت مواد افزودنی را بارز و قابل پوشش ص

 تشخیص می نماید.
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 باکتری های سیلویی
اص باکتریها به خفد اختورا، استفاده اا مفاد اهزودنش در سنوف ها  یندر دننا بنشتر
 مش دهند 

اسششند (هششای بششن  اا یششر نششفع بششاکتری  یششر یششا در باکتریهششای سششنوفیش 

بششن   هشا  بشاکتری ایشن  و مامشفالا در هششر گشری    انشدگش مشش کننشد    فالکتنشر 
کششاه  هشا  کششار ایشن بشاکتری    تشرین منونشفن بشاکتری وجشفد دارد  مهم    122اا

در نهایش  مانشدگاری و کنفنش  لوفهشه      کشه لوفهشه سشنوفیش اسش      pHسریع 

بشا تفجشه بشه هاشم و انفاشاالع بفجشفد آمشده در          دهشد اهزای  مش  را سنوفیش
درون لوفهششه در جوششفگنری اا کششاه  درصششد مششاده خشششر در لوفهششه نقشش   

مشش  شفد و موشرف    انجشای  مهمش را ایفا  مش نماید و اا طرهش تخمنشر سشریع   

هاشم و انفاشاالع   بهننه قند مفجفد در لوفهه را بهرفد مش بخششد   کونشه ایشن    
     نن قابونشش  ه ششج  ششروتئنن مششفثر واقششع  در قابونشش  ه ششج لوفهششه و همچنشش 

لمششر  مفجرششاعهششفا گششری مششش  ششفد   کششهاا طرهششش درمششفاقاش   مششش  ششفد

لوفهشه را   درایشن  شرایط مشش تشفان     لوفهه را هراهج مشش آورد  ماندگاری باالی 
 در سنوف با کنفن  مووف  در مدع امان طفالنش تری نگهداری نمفد 

 آنزیم ها:
 و ی ساختمانشدیفاره سوف زی و سایر کربفهندارع هاآنزیج ها مامفالا در  هستن 

کاه  درصد سوف ز مفثر مش با ند لمفماا در لوفهه هایش که رطفب  آنها بن  اا 

هتر ب  ،رطفب  آنزیج هاایرا در این  ،درصد با د  اا آنزیج ها استفاده مش نمایند 11

ن ر اصم  هستهدف اا استفاده آنزیج ها در لوفهه سنوفیش د ،مش کنند  هاا ن 
مش  فد قابون  ه ج لوفهه اهزای   که مفجب ،سوف زی گناه مش با د های ه دیفار

سوف زی با اهزای  منزان قند و اسند الکتنر های  هدر نتنجه  هستن دیفار  یابد

 کاه  مش یابد  pH ، مفجفد در لوفهه
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قند آنها  اینن مش با د بنشتر تمثنر گذار  در گناهانش که درصدمامفالا آنزیج ها 
ه به لوفهتمثنر کمتری دارند در مفاقاش که آنزیج ها هستند و در تخمنر لوفهه 

منن هبه سنوفیش اهزوده مش  فند درصد نسر  قند در لوفهه اهزای  مش یابد و 

درصد برخفردار مش با د در مفاقاش  3-7د نم رفن گناه ترع اا نسر  قند حدود 
آنزیج ها به آن اضاهه مش  فد درصد قند به منزان رشمگنری اهزای  مش یابد  که

در داخم لوفهه سنوفیش ترع مقدار ا هم و اسند  و این امر مفجب مش  فد که

بفتنریر ننز ایاد  فد  ذا استفاده اا آنزیج ها بنشتر برای لوفهه هایش که درصد 
رصد دا نسر  بلوفهه های     ند قند آنها  اینن تر مش با د تفصنه مش گردد مان

 و     قند  اینن اا جموه یفنجه

سنوفکردن لوفهه و مخوفصاا ترع لوفهه ای اگر در  رایط مووف  انجای  نکته:
 فد و یا اگر اا دستگاههای سن ا بگر کارآمد استفاده گردد به هنچ لنفان نناا به 

مصوفالع مامفالا خنوش اهزودنش های باکتریایش و یا آنزیج نخفاهد دا    این 

 گران هستند 
 

 نمک
  که به مقدار ایادی مفرد استفاده قرار مش گنرداس  نمر یهش اا مفاد اهزودنش 

استفاده اا این ماده مفجب مش  فد که منزان هاا نتهای کپر ادن در لوفهه و 
ن و به همن دا تهاین ماده در جذ  آ  باه  گناه تمثنر ایادی   کاه  یابدقاررها 

اا نگهدارنده های نمر اا آنجائنهه   د نم بالث کاه  درصد آ  در گناه مش  فد

      قفی مش با د در مفاقاش حتش مانع هاا ن  باکتری های مفجفد در لوفهه ننز
مش  فد در نتنجه با استفاده اا نمر مش تفان گف  لمر ماندگاری لوفهه در سنوف 

فهه و درجه ه ج لوفهه تفسط دای ها با مشهم اهزای  مش یابد و ش تخمنر لو

و کاه  درجه ه ج تمثنر سف  در راندمان تف ند  این لدی تخمنر  مفاجه مش  فد 
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 نر و گف   خفاهد گذا     ذا هفاید مفرد انتظار را در استفاده اا نمر در 
 سنوفها  اهد نخفاهنج بفد 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 :کامل و صحیح آن کوبیدن و فشردن علوفه در سیلو و پوشش
مصوفذ لوفهه را در یر سوح  ،در مفقع حمم لوفهه بردا    ده به سنوف مش بایس 

سانتش متر در طفذ سنوف  خ  نمفده و تفسط دستگاههای  11-22یهنفاخ  با ضخام  

سنگنن مانند  فدر، تراکتفر سنگنن بسنار مرتب هشرده بوفریهه کام ا اثر  ررخهای 

به همنن طریق لموناع هشردن لوفهه الیه به   روی   فد ده بر روی لوفهه نوسنوه کفب

 ایدب  ر  دن سنوف روی آن را  س اا   فد تهمنم الیه ادامه یابد تا ظرهن  سنوف کام  

ف   ، لنر  فاف بفدن   ستنر برای   فد  ف انندهبا   ستنر لنر  فاف بوفر کامم 

 فاف دانه ها دیده مش  فند و به مصض مشاهده سنوف بد نم اینهه اا ایر   ستنر 

 رندگان   ستنر را سفراخ مش نمایند و اا مصم این سفراخها لوفهه سنوف  ده ضمن 

رننن  ااجوفگنری برای   ذا، تما  با اکسنژن سریااا هاسد و لنر قابم استفاده مش  فد
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 طرف آن سفند ویر با خسارتهایش الای اس    ستنر هایش که دو طرف آن سفند و 

نر رواه اا   ستشششبرای  ف   سنوف استفاده گردد ام طرف دیگر آن رنگش مش با ند

 ( UV)ه هرابنف  ششد ا اششهای ضخنج که دارای ماده ض

مش با ند استفاده مش  فد تا اینهه ا اه های آهتا  بالث خشهنده  دن   ستنر و 

  ارگش آن نگردد 

به منظفر جوفگنری اا ورود هفا به ایر   ستنر روی  باید  س اا  ف     ستنر حتماا

  ستنر با استفاده اا الستنر های مستهور  ده که داخم آن با ماسه  ر  ده به 

تنر ده   سنطفری که هنچگفنه خ ئش در بنن آنها بفجفد نناید کنار هج بانفان  ف ان

 های ایر:استفاده گردد مانند  هو
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

سیلوهاپوشش غلط روی   

 پوشش صحیح روی سیلوها
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از   :سیالژ تولیدینحوه برش علوفه ها و زمان مناسب آن و طریقه استفاده صحیح 

هفته  س اا اتمای لموناع  3حدوداا  سنوفهالموناع تخمنر در  رایط مامف ش در با تفجه به 

گاری ماندو ش به منظفر اهزای   دنسنوفیش مفرد استفاده قرار مش گنرلوفهه  ،سنوف کردن

هفته اهزای  دهند و سپس اقدای به  4لوفهه و ارتقا  کنفن  لوفهه در سنوف این امان را به 

 ه سنوفیش ساش  فد  ف   رویبرای استفاده در مرحوه اوذ اا لوفه  استفاده اا لوفهه نمائند

بر اسا  مقدار مورف رواانه باا  فد در واقع برای جوفگنری اا ورود اکسنژن  لوفهه و سنوف

به داخم لوفهه سوصش که الای اس  باا  فد ایرا هر ره قدر هفا و اکسنژن به داخم لوفهه 

 هساد  ذیری لوفهه بنشتر مش  فد  سنوفیش وارد  فد ریسر

ه اا داخم سنوف ساش گردد در ابتدا برش لوفهه اا گف ه  اینن سنوف موابق در بردا   لوفه

وف برش لوفهه در سن ، هم  روع  فد و  س اا بردا   او نه در بردا   های بادی اا سنوف

 اا باال به  اینن با دستگاههای مخوفص بردا   انجای گنرد این امر مفجب مش  فد 

 .دشوباز  روزانهپوشش سیلوها به میزان علوفه مورد نیاز 
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 و  ف   مجدد دیفاره به هلوفهه بردا    ده در دیفاره مسوح و یهنفاخ  ماند که سوح 

وابق م  تفاند نففت کندمش ه نششهرگفنه هفا ننز به داخم لوفه  در این صفرع خفبش انجای  فد 

 هم در بردا   و برش لوفهه در سنوف اا ایجاد ناهمفاری در روی دیفاره جداا خفدداری  فد 

در هر مرحوه اا بردا   سوح روی سنوف به اندااه   ذیری لوفهه خفاهد  دایرا مفجب هساد  

انع تا م دهالای باا  فد و  س اا برش لوفهه سوح روی سنوف و دیفاره بخفبش  ف   داده  

 د گردورود اکسنژن به داخم لوفهه 

          
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 مصم او نن بردا   لوفهه اا سنوف
 

 
 
 

 
 

         
 
 

 
 

 
 

 برش صصنح لوفهه با دستگاههای بردا   لوفهه در سنوف
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و که موجب  رداشت علوفه به روش غلط و ایجاد سطح ناهمواره در دیواره سیل ب

و می گردد. وفه در سیل اندگاری عل  فسادپذیری و پایین آمدن کیفیت و م

 

وفه  دیــواره جلــوی سـیلو به صورت مسطـح و بـدون پستــی و بلندی عل

آید. و جلوگیری بعمل  وفه در سیل رداشت شده تا از فساد پذیری عل ب  


