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 مقدمه:
از  ای  علوفهذرت   صنعت    استراتژیک  هاینهادهیکی  قابل است.    دامپروریدر  عوامل  شامل  متعددی  فاکتورهای 
زمان برداشت بر عملکرد کمی و  گذارند.  علوفه تاثیر می یفیتکبر مدیریتی و عوامل محیطی غیر قابل کنترل کنترل

  ارزش   گردد، باالترین   رشد رویشی برداشت می  مناسب ای که درمراحل  از اینرو علوفه  .است  مؤثر کیفی سیالژ ذرت  
هضم آن ایجاد   زمان برداشت تغییر زیادی در خوشخوراکی و قابلیت   در غذایی را برای دام دارد. با افزایش سن گیاه،

هم از لحاظ کمی و هم   توان زمان مناسب برداشت، می  تعییناستفاده از ارقام مناسب برای هر منطقه و با . شود  می
رداشت دیر  دست آورد. بعملکرد را به  خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه، حداکثر تولید و  از نظر خصوصیات کیفی،

پایان دوره رشد گیاه، کیفیت علـوفه   حالیکه با نزدیک شدن به  شده، درکمی    موجب افزایش عملکرد  هنگام ذرت
متاسفانه با توجه به شرایط حاکم بر بازار علوفه ذرت و اهمیت باالی تناژ تولیدی در سودآوری  یابد.  می  آن کاهش

افزا به  تولید سیالژ عموم کشاورزان تمایل  توجه می صنعت  به کیفیت تولید علوفه    یش کمی تولید داشته و کمتر 
منسوخ شده و در خرید علوفه نه تنها تناژ بلکه    پیشرفته  نمایند. شایان ذکر است این روند سالهاست که کشورهای

جه به آنالیز کیفیت علوفه تولیدی از نظر انرژی، فیبر و دیگر خصوصیات نیز در قیمت نهایی کامال موثر است. با تو
دامپروری در  تولیدی  گوشت  و  شیر  میزان  در  علوفه  کیفیت  مستقیم  علوفه  تاثیر  کیفیت  تدریج  به  است  الزم  ها، 

با دو  از دیرباز جه بیشتر قرار گیرد. شرکت توسعه کشت ذرت وحترم مورد تم  توسط کشاورزان و دامداران  تولیدی نیز
ای با کیفیت  راهکار اول تولید طیفی از بذور هیبرید ذرت علوفهاقداماتی را در این زمینه آغاز کرده است.    ،راهکار

،  باال و خصوصیات برتر همچون سازگاری با مناطق اقلیمی و تیپ خاکهای مختلف در کشور، پتانسیل باالی تولید
برای   مناسبتن و قابلیت هضم وئین و کارکیفیت عالی از نظر انرژی و پروت مقاوم به ورس،  ساقه قوی و بلند   داشتن

راهکار دوم    دام از طریق  است.  بازار مصرف  به  با کیفیت  ماشین آالت مدرن بسته  ارائه علوفه تولیدی  از  استفاده 
علوفه   شرکت  بندی  تولیدی  علوفه  بستهاست.  های  در  تونلی    30کیلوگرمی،    500بندی  سیلوهای  و  کیلوگرمی 

بازار مصرف   به  مهم سیالژ تولیدیشودعرضه می  نگهداری و  امتیازات  از  علوفه   عسریبندی  بسته  ،شرکت  . یکی 

جلوگیری   و  تازه  برداشت شده  سیالژ  در  موجود  غذایی  مواد  رفتن  هدر  و  هوازی  کیفیت    .استاز تخمیر  با  علوفه 
و به تدریج    بودهکیفیت علوفه خریداری شده  دامدارن نسبت به    ترغیبتولیدی در شرکت توسعه کشت ذرت موجب  

مناسبترین    الزم است  بنابراین  .شده است  توأمانائقه بازار از کمیت محض به سمت کیفیت و کمیت  ذموجب تغییر  

در ادامه    .کیفیت حاصل گردد  تعیین نمود تا در نتیجه آن باالترین عملکرد با بهترین  را  یاعلوفهذرت  زمان برداشت  
میروشهای مدیریت صحیح در تولید علوفه ذرت تش امید روزی که    گردد.  ریح  تولیدی در  سیالژ ذرت    تمامیبه 

 داد و ستد شود.کیفی نه فقط بر اساس تناژ که متناسب با آنالیز کشور 

 الف( زمان برداشت ذرت علوفه ای 
ذرت    یوقت داشت  بر  مناسب  است،  رسدیم ای  علوفهزمان  را    الزم  محصول  نمرتباً  های  درباید  .  مودبررسی  یف 

مزرعه  دیفر   20تا    15حداقل  )محصول    داخلی قرار    (داخل  بررسی  در    گرفتهمورد  رسیدگی  شرایط  به  نسبت  تا 
اطمینان حاصل   بدین  شودمحصول  قراد دهیم  توجه  مورد  محصول  از رسیدگی  اطمینان  است جهت  الزم  آنچه   .

 شرح است.  

 رنگ گیاه:  -1

  پوشش   باشد(.   ده ید  ب ی آس  ی زدگ  خ ی  ا ی  تنش رطوبتی   از   نکه ی به طور معمول هنوز سبز خواهد بود )مگر ا  اهیکل گ
 .استسبز رنگ هنوز   اهیگ یباقدر حالیکه  دهد تغییر رنگ میبالل 



 تولید سیالژ ذرت با کیفیت                                                                                                        
 

 2   رذت     توسعه کشت   شرکت           

 رسیدگی دانه: -2

کنند    ی( را از برگ ها و ساقه ها جمع م قندمحلول در آب )  یدراتهایکربوه  اهانی، گ  ذرت  بلوغ دانهشدن    کینزد  با
ب. نشاسته ادانه جمع آوری نمایندرا در    تا نشاسته   ی ( جمع میبه پوسته داخل  نیکتری)نزد  دانه  یرونیبتدا در قسمت 
ری  یش  خط  .نماید  شروع به پر شدن می  دانهبه سمت داخل    یرونی، نشاسته از قسمت بسیدن دانهر   شرفتیشود. با پ

 یبرا  دیمف   یراهنما  کی  دانه  یرینظارت بر خط ش  نرم است.  ی ورینشاسته سخت و آندوسپرم ش  نیاتصال ب  محل
نم  اه یل گماده خشک کدرصد  است. شایان ذکر است،    رسیده شدنشرایط    ی بیتقر  نیی تع از    ی را  استفاده  با  توان 

تفاوت بین ارقام مختلف موجب تغییر در  و    اقلیمکاشت ،    خیتار. زیرا  کرد  نییتع  ییبه تنهای دانه  ریخط ش  ت یموقع
می شیری  خط  موقعیت  به  توجه  با  گیاه  خشک  ماده  م   مقدار  لذا  شوقعیت  شود.  دانه  ریخط  برای  راهنما   ی تنها 

تعیین میزان رطوبت کل گیاه برای ارزیابی میزان ماده خشک    ،استاندار اصلی و دقیق  البتهبرداشت محصول است.  
 . آن خواهد بود

 :شیری دانهخط  یابیارز -3

انها را از نیمه نصف  پوسته بالل ها را بکنید و    .نماییدانتخاب    را داخل مزرعه    فی رد  20تا    15حداقل    بالل  3-4
یا ناخن خط شیری با استفاده از نوک قلم    یابیارز نمایید. نوک بالل را به سمت زمین گرفته و بررسی نمایید. برای  

 .  موقعیت خط شیری را مشخص کنید

 : ارزیابی درصد ماده خشک کل گیاه -4

از    یتعدادبرای این منظور    ست.ا  برداشت   از زمان مناسب   نانی اطم  یروش برا  نیبهتر  اهگیتعیین درصد ماه خشک  
بررسی میزان رطوبت    ی. برادنماییانتخاب  داخل مزرعه  در    فیرد  20تا    15حداقل  از    تصادفیبوته ها را به صورت  

از  سه مشت بزرگ    ایو دو    نمودهمخلوط    یخرد شده را به خوب  اناهیگ.  دیاستفاده کن   یخردکن باغبوته ها از برگ  
   .  دنماییارسال  شگاهآزمای  به درصد ماده خشک  لیو تحل  هیتجز یبرامواد خرد شده را 

 شده:    چاپردرصد ماده خشک از طریق فشردن ذرت  آزمون -5

به   آزمون  الزم  این  است  ارزیابی  ذکر  برای  طریق  جایگزینی  از  شده  چاپر  ذرت  خشک  ماده    روشهای درصد 

یک مشت بزرگ از  شک ایجاد نماید. برای این منظور،  صد ماده خمیتواند یک تخمین از دراما    نیست.آزمایشگاهی  

در دستان خود بفشارید و به صورت گلوله در بیاورید. سپس دست خود را به قیقه  د  2تا    1برای  چاپر شده را  ذرت  

 سرعت باز کنید و گلوله ذرت را بررسی نمایید: 

شد. رطوبت  اگر شکل خود را حفظ کرد و شیرابه گیاهی از انگشتان سرازیر    درصد:  25اده خشک کمتر از  م

 زیاد است و برداشت را به تعویق بیندازید. 

گلوله ذرت شکل خود را حفظ می کند، شیرابه گیاهی کمی جریان پیدا    درصد:   30تا    25ه خشک بین  ماد

روکند،    می میدست    یرطوبت  تاخ  برداشت  .شود  حس  به  را  اندازه  ای،  دی اندازیب  ریمحصول  به  را    20-15 ذرت 
 نمایید.   خرد متریل یم 

. دست  زدیریدهد و فرو م   ید را از دست م شکل خو  یبه آرام گلوله ذرت    درصد:  40تا    30ماده خشک بین  

 شده و شیرابه گیاهی سرازیر نمیشود. برداشت را آغاز نمایید.  ها فقط مرطوب 
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  انگشتان . پاشد یاز هم م و شود   می  خرد سرعت  به  و  است شک گلوله ذرت خ درصد: 40ش از ماده خشک بی

آن با  تماس  در  نیز  است.    دست  برداشخشک  دیر شده، سریعا  برای  برداشت  و  نمایید  بندت  بسته  تراکم    ی بهبود 
   .دنماییخرد متر یلی م   9-5در اندازه بهتر است  ، علوفه

 ارزیابی خط شیری در دانه ذرت 

 
 خط شیری در نیمه دانه

 در مرحله تجمع ماده خشک  •

 درصد ماده خشک  35تا  30در حدود  •

 نیاز به بررسی دقیق  •

 روز مانده به برداشت خصوصا اگر کیفیت اولویت داشته باشد.   10تا  7 •

 آزمایش ماده خشک و   بررسی رنگ غالف  •

 
 خط شیری در یک سوم دانه

 در مرحله تجمع ماده خشک  •

 نیاز به صبر و بررسی بیشتر  •

 هفته دیگر میزان ماده خشک را دوباره بررسی نمایید. یک تا دو  •

 
 خط سیاه 
 درصد ماده خشک  40در حدود  •

 برای یک سیالژ خوب بیش از حد خشک است  •

 حتی المقدور سریع برداشت انجام شود برداشت دیر شده،  •

 طول قطعات برش را کوتاه تر بگیرید  •

 بر روی فرآوری خوب دانه در سیالژ متمرکز شوید  •

 
 خط شیری در دو سوم دانه

 در مرحله تجمع ماده خشک  •

 درصد ماده خشک  38تا  35در حدود  •

 آزمایش ماده خشک و   بررسی رنگ غالف  •

 در اسرع وقت برداشت صورت گیرد.  •
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مشکالت موجب  بزرگتر  از انگشت کوچک دست خرد شود، قطعات  در قطعات کوچکتر  بهتر است  ی در  چوب بالل 
بررسی فرایند خرد شدن دانه ها، یک نمونه از سیلو را در یک سطل آب ریخته و   برایخروج هوا از سیلو خواهد شد. 

فرصت دهید. بدین صورت دانه ها پایین رفته و قطعات چوب بالل و سبزینه روی آب می مانند. آب سطل را خالی  
 قی خواهند ماند. مواد خرد شده را مرتب نمایید. بررسی بهتر در سطل با برایکنید به این صورت دانه ها 

 شده باشند نه فقط پوسته آنها خراشیده شده باشد.  شکسته دانه ها کامال است بهتر   درصد فرآوری دانه ها: •

شده باشند و  شکسته  درصد دانه    90بهتر است بیش از    درصد دانه هایی که درست فرآوری شده اند: •

 د.  کمترین مقدار دانه سالم مشاهده شو

 استاندارد تئوری اندازه ذرت خرد شده بر حسب درصد ماده خشک 

 درصد ماده خشک  اندازه ذرت خرد شده 

 درصد  38تا   32ماده خشک بین  متر یلی م   10-15

 درصد   30کمتر ازماده خشک  متر یلی م   15-20

 درصد  40شتر از ماده خشک بی متر یلیم 5-9

 

 درصد ماده خشک در هنگام برداشت   (ب

 گیری در مورد زمان برداشت بستگی به یک تعادل بین کیفیت و کمیت علوفه برداشتی دارد.   تصمیم 

 برداشت در آخرین زمان ممکن و رسیدن به عملکرد حداکثری و بیشترین میزان ماده خشک در سیالژ  •

 ت ی فیبا ک یلویس  کی برداشت  یاز حد بالغ شود برا شیب ا یخشک  یلیخ  اهیکل گ نکهی از ا بلبرداشت ق •

  ت یفیبا ک  سیالژعملکرد ممکن در هکتار و داشتن   نیبدست آوردن بهتر  نیب گاریساز  ک یماده خشک هدف  درصد 
  ی برا  است.  درصد رطوبت(  68تا    62  و یادرصد )  38و    32  نبیماده خشک    درصدزیرا بهترین    است.  دام  یبرا  یعال

  به   زیرا درصد ماده خشک بسته  .دکنی  شروع  درصد(  32از کمترین درصد ماده خشک )روز اول برداشت ، برداشت را  
 .ابدی شافزای  روز  3  تا 2 هر درصد 1  به ازایتواند ی م  یی آب و هوا طشرای

 :درصد( 30سیالژ بیش از حد مرطوب )ماده خشک کمتر از  -1

به صورت پساب، در زمره خسارت هایی است که با سیلو کردن ذرت    موثر مواد مغذی از سیلو  هدر رفت •

به آبراهه ها برسد،علوفه ای با ر  یها  ینگران  اتموجب  طوبت زیاد به وجود می آید در صورتی که پساب 

 را فراهم می آورد. ی ط یمح  ستیز

و میزان نهایی درصد ماده خشک در سیلو از مقدار    هماده خشک نیز احتماال موثر بود  کاهشدر این حالت   •

 درصد( کمتر خواهد بود.  38تا   32هدف )

پروتئ  کاهش • و  حاو:  نیقند  مغذ  یپساب  آب  محلول    یمواد  کاهشدر  باعث  که  کی  بوده  با  و    تی فمواد 

  . در نتیجه سیالژ تولیدی دارای انرژی کمتری خواهد بود. دشومی سیالژضروری در 

اس  شیب  ،مرطوب  ذرت • و    یم   دیتول  دی از حد  آوردرا    محیط  pHکند  می  اپائین  باعث    ممکن  نی.  است 

 سیالژ توسط دام شود.   از تغذیه امتناع 



 تولید سیالژ ذرت با کیفیت                                                                                                        
 

 5   رذت     توسعه کشت   شرکت           

پذیرند، تا حدی طعم سرکه را میشود. گاوها  یم   دیتولبا رطوبت باال  ذرت    سیالژ)سرکه( در    ک یاست   دیاس •

موجب عدم خوشمزگی مخلوط   از حد  به  اما سرکه بیش  متابولیکی  بر آن عوارض  افزون  خوراک شده و 

 همراه خواهد داشت. 
 

 :درصد( 40از حد خشک )ماده خشک بیشتر از سیالژ بیش  -2

برگهای ذرت    بسیار کمرطوبت   باعث شکسته شدن  ممکن است  برداشت و جمع آوری    به در علوفه ذرت  هنگام 
چنین شودعلوفه   در  بود.  خواهد  مشکل  حد خشک  از  بیش  علوفه  کردن  سیلو  و  کردن  جمع  کردن،  خرد  . ضمنا 

.  می رسد  ییبه سطح نها  محیط دیرتر  pH  طوالنی تر شده و  ریتخمایند  کمتر است و فر  هواسیلویی امکان تخلیه  
حالت   این  مغذدر  ب  یمواد  م   یشتریمحلول  سیالژ  شود.    یمصرف  خشک  ماده  کاهش  به  منجر  مواد  این  تمام 

یافته و   )یا کیسه( کاهش  از سیلو  برداشت  به هنگام  میزان پایداری هوازی سیالژ  اینکه  تولیدی می گردد، ضمن 
   .شودبرای گرم شدن و فساد محصول مهیا می محیط 

 
 

 ج( نسبت ترکیب مواد در سیالژ 
که    ی از عوامل  ییهاگذارد. نمونه    یم  ریذرت تأث   سیالژ  یینها   تی فیبر ک  یتی ریعوامل مدنوع رقم ذرت علوفه ای و  

 :دهند عبارتند از  ی م  رییرا تغ تیفیک

 ذرت به دانه ذرت  سبزینه نسبت •

 ذرت ذرت و دانه  سبزینه  تیفیک •

 :ذرت به دانه ذرت سبزینه نسبت -1

  غالفی ساقه ، برگ ،  ذرت است. این ترکیب حاوی سبزینه شامل    اهیمختلف گ  یاز قسمت ها  یبی ترکسیالژ ذرت  

 .  استو نهایتا دانه ذرت  دارد یکه دانه ذرت را در خود نگه م چوب بالل و پوشاند ،  یرا م  باللکه 
و    بیترک ذرت  بسسبزینه  دانه  منبع  ف  یخوب  اریذرت  با  همراه  نشاسته،   یهاگونهتغذیه    یبرافراوان  مؤثر    بریاز 

  بوده ر نشاسته  و پ  از انرژی  خوراک متراکم   ک ی ذرت    دانهگوزن است.    و گاو ، گوسفند ، بز  همچون    نشخوار کننده 
 کند.  یم   لیا تکمسبزینه پر حجم و سیر کننده ر نییپا تیفیکه ک
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 درصد ماده خشک  35نمونه آنالیز دانه و سبزینه ذرت برداشت شده با 

 میزان مواد غذایی سبزینه  دانه

  درصد فیبر نامحلول خنثی 6.5 9.5

  خشک( انرژی )مگاژول انرژی قابل جذب در هر کیلو از ماده  8.5 14.5

  درصد نشاسته  0 78.0

 

 ذرت:ذرت و دانه  سبزینه تیفیک -2

ی برخوردار  تر  نییپا ت یف یاز ک نسبت به دانه ذرت  و چوب بالل تشکیل شده و  باللساقه ، برگ ، پوسته سبزینه از  
دارای    نشاسته  یحاواست. سبزینه   ، پروتئ  یدراتهایکربوهنبوده و  دارا  نیمحلول در آب  فیبر  یا    باال  بری ف  یکم و 

در آن زمان درصد  .  ابدی  سبزینه کاهش می  تیفی، کشود  ی ذرت بالغ م   هرچه گیاه  ( است.NDFنامحلول خنثی )
قابلیت هضم    نی)بنابرا  یافته  شیافزا  ن یگنیو ل   فیبر  ی ، محتوارسد  می   شتریب  ای  ٪42-40  به  اه یکل گ  ماده خشک 
م   فیبرنامحلول محتواابدی  یکاهش  در    دراتیکربوه  ی(،  و  محلول  ماده  آب  از  کیلوگرم  هر  در  جذب  قابل  انرژی 

( بهMJME/kgDMخشک  نسبت  مقا  تی فیک  .استکمتر    ترجوان  اهانیگ  (  در  ذرت    سبزینهبا    سهیدانه ذرت 
ی انرژی ادیمقدار ز)فیبر نا محلول خنثی( دارای  کم    بری و ف  زیاد   داشتن نشاسته  لیبه دل دانه ذرت  باال است.    اریبس

به    اهیگ زمانی که  تا    یافته،  ش یذرت، تجمع نشاسته افزا  اه ی. با بلوغ گرم از ماده خشک استقابل جذب در هر کیلوگ
کاهش  نیز  ستههضم نشا تی ، قابل اهیخشک شدن گشروع فرایند  ( برسد. با اهیس  هیال  ای اه ی)خط س یکیولوژیزیبلوغ ف

  ٪ 10تر از  کمتر  به طور معمول  و    است  ی برخوردارکم   نیپروتئدانه ذرت نیز همانند سبزینه آن از محتوای    .ابدییم 
 . شودبهتر می ذرت یلویس  ت یفیک به سبزینه در سیالژ ذرت نسبت دانه  شیافزا با .شود  ماده خشک را شامل می

 

 

 

 
 

 تاثیر نسبت های مختلف دانه ذرت به سبزینه در میزان مواد موثر در کیفیت علوفه ذرت 

 درصد سبزینه  درصد دانه  درصد نشاسته درصد فیبر  انرژی در کیلوگرم ماده خشک(  مگاژولانرژی )

10.3 48.4 23.4 30 70 

10.6 45.6 27.3 35 65 

10.9 42.8 31.2 40 60 

11.2 40.0 35.1 45 55 

11.5 37.3 39.0 50 50 

 یی دام غذا میبه رژسیالژ ذرت  ورودد( 

  ذرت   مصرف سیالژ   ،شروع  هنگام    د یکه با  وجود دارد   یجنبه اصل   دوسیالژ ذرت به رژیم غذایی دانم  ورود    در مورد 
 :قرار گیردتوجه مورد  برای اولین بار

  داده ذرت    لویکه قبالً به آنها س   ییها  سه یتل  ایگاوها و  : سازگاری رفتاری  عادت دهی مصرف سیالژ •

 نشده است. 

کهکروبی م   تی جمع:  شکمبه  ق یتطب • جد  هضم  میتنظ   یبرا  ی  اطم  دیخوراک  به  نانی و  هضم    نه یاز 

 . الزم است خوراک
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 :  سیالژ ذرت  غذیهعادت دهی ت -1

تل  وانج  یگاوها حال رشد،    یها  سهیو  در  به  دو ساله  که    یگاوهانسبت  باالتر  تغذ با سنین  با    سیالژ  هیبا  ذرت 
ها  سه ی، تل مانی قبل از زاتطبیق  با این خوراک دارند. بهتر است چند هفته   رایببیشتری به زمان  از ین ، هستند آشناتر

خو گرفته  خوراک ذرت  با. بدین صورت تلیسه ها در هنگام زایمان و بعد از آن عادت دهیدذرت سیالژ    خوراک بهرا 
 و به راحتی مصرف می کنند. 

 ای: شکمبه  عادت دهی -2

میکروبی هایی    شکمبه   فلور  دام  م در  استفاده  نشاسته  از  با  یکه  میکه    نوعی کنند  استفاده  تازه  علوفه  کنند،    از 
است.   م   14-10  یباًتقرمتفاوت  طول  تا  یروز  تازهکروبی م  تی جمع   کشد  علوفه  هضم  برای  مناسب  جمعیت  به    ی 
  ای شکمبه  دوز یممکن است خطر اس   ی نشاسته ا  یها  م یدر رژ  یناگهان  رییکند. تغ  ر ییهضم نشاسته تغ مناسب برای  

وجود    نین ( و همچNDF)   ییغذا   بری سطح کل فاین ریسک به نسبت سیالژ ذرت به کل جیره و  دهد.    شیفزارا ا
   دارد. یبستگ در جیره نشاسته حاوی  یخوراک ها ریسا

 

 نگاهی به ارقام رایج ذرت علوفه ای در ایران  ه(
 

باز رقم   مملکت رایج شده است.  ابرای کاشت ذرت علوفه ای مورد استف  704از دیر  قرار گرفته و در سرتاسر  ده 

حمایت بذر و حمایت های دولتی تا کنون توانسته    است ولی به علت ارزانی بذر و  "دانه ای  "در واقع    704واریته  
بیشترین سطح زیر کشت را در کاشت ذرت دانه ای و هم ذرت علوفه ای در کشور به خود اختصاص دهد اصوالً  

علت رواج آن به خاطر نبود رقیب و اعتقاد  زارع و دامپرور به تولید آن بوده است آنچه که در بین آنان جا افتاده،  
با کشت  راندمان  عنوان  به  کاشت  امکان  گوسفند،  و  گاو  برای  آن  سیالژ  خوراکی  خوش  هکتار،  در  تولید  الی 

بهاره)کشت اول( و کشت دوم پس از برداشت جو یا گندم و اشغال فضای کمتر انباری نسبت به سایر علوفه های 
اختصاصی علوفه ای و اصالح    توان در ارقام موجود بوده است لیکن این مزیت ها را امروزه حتی با شرایط بهتر می

شده جستجو کرد، به طوری که افزون بر مزایای یاد شده، قابلیت تجزیه برخی از مواد غیر مغذی در آنها نیز به  
قرار گرفته و در مجموع، گوارش   704مواد مغذی در حین فرآوری سیلو در شرایط بهینه تری نسبت به رقم قدیمی 

 ه دارند.پذیری بهتری برای دام مصرف کنند
در حقیقت یک واریته دیررس است که برای کشت اول مناسب تر از کشت دوم است چرا که در بیشتر    704رقم  

باران شروع  به  دوم  برداشت کشت  زمان  در  مواقع،  ماندن علوفه  جا  ترس  از  کشاورز  و  کرده  برخورد  پاییزه  های 

 دهد. مزرعه، برداشت آن را در اواخر شهریور و اوایل مهر انجام می

در کشور به وجود آمده اند که بیشترین مزایای    704امروزه رقبایی با همت شرکت توسعه کشت ذرت برای ذرت  
درصد    35و حتی    30آنها نسبت به رقم یاد شده، در نگهداشت سبزینه گیاه تازمانی است که ماده خشک علوفه به  

درصد،    28تا    26از افزایش ماده خشک از حدود    پس  704افزایش پیدا می کند. به تجربه ثابت شده است که رقم  
برگ ها و ساقه های زیر بالل آن که بخش سنگین بیوماس به حساب می آیند شروع به خشک شدن کرده و در  

درصد ماده خشک، کامالً خشک و چوبی و غیر قابل هضم می گردند. به خاطر همین اگر در سیالژ رقم   30حد  
درصد سیلو شده اند توجه کنیم اکثر مواقع دانه ها سفت و غیر قابل استفاده شده    28که با ماده خشک باالی    704

شو نمی  کوبیده  خوب  زمینی  سیلوهای  در  علوفه  چاپر  نو  دستگاه  که  است  شده  توصیه  مشکل  این  رفع  برای  د 
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 تولید سیالژ   سانتی متر باالتر از زمین برداشت نمایند. این خود باعث پرت باالی  70طوری تنظیم شود که حداقل  
 می گردد.  

ارقام جدیدی که توسط شرکت توسعه کشت ذرت به کشاورزان کشور معرفی شده اند، از بازده بیشتر در مزرعه از  
لحاظ کمی )تناژ تولید( و کیفی )تولید سیالژ مرغوب ذرت( برخوردار هستند. این ارقام معموالً در سه گروه متوسط  

  40که بذر مادری آن حدود    704بندی می شوند. جا دارد که همانند واریته  رس، زود رس و نیمه دیر رس تقسیم  
و عرضه گردیده است، کارشناسان اصالح گیاه کشور نیز در بومی کردن واریته خوب خارجی  سال در ایران تولید  

نمونه  اهتمام ورزند آنچه که در پی می آید، مشخصات هر یک از گروه ارقام ذرت علوفه ای است که به عنوان  
 معرفی می گردند:

 

 :Valbomهیبرید سینگل کراس  -1

ینگی تا رسیدن بالل، سازگاری مناسب با شرایط آب  سبزمتوسط رس، جوانه زنی و رشد سریع، حفظ  از گروه  
 و هوایی مختلف کشور، مطلوب خاکهای شنی و لومی 

 

 :  Simonهیبرید سینگل کراس  -2

نیمه دیررس دارای دانه های درشت و عم قند از گروه  میزان  برای دام )به خاطر  با کیفیت، خوشخوراک  یق 
محلول باال در ساقه و برگ و همینطور در دانه ها(. تولید دانه بیشتر و حجم دانه باالتر در هکتار، سازگاری  
گسترده با شرایط اقلیمی متفاوت، ارتفاع بلند بوته و داشتن ساقه های قوی، تشکیل بالل در گره های پایین 

 قاوم به خوابیدگی بوته ساقه، م 
 

 : BC678هیبرید سینگل کراس  -3

از گروه زود رس به برگ ها و ساقه ها مناسب برای تولید علوفه، ساقه ها قوی و بلند، بالل ها درشت، حفظ  
 سبزینگی گیاه تا رسیدن بالل، عملکرد باالی این واریته در اقلیم مختلف. 

 
 


