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 رذت     توسعه کشت  شرکت 

 ایسیلوی رذت علوفه

 مقدمه 

 یرخب در وهای شیری دامپروریاز  یاریدر بس محصول. این باال است تیفیبا ک یاعلوفه، ذرت الژیس

 و زیاد یانرژ ،مناسب هضم یتقابل، عملکرد باالناشی از  تیمحبوب. این دشویستفاده مهای پرواری ادامپروی

فه ای به علوذرت شور، کدر بسیاری از مناطق ی آل دهیبه طور ااست.  زهیمکانو تغذیه ن با برداشت انطباق آ سهولت

زم است تا الذرت علوفه ای برداشت شده  برای حفظ است. عنوان کشت دوم بعد از محصول پاییزه قابل کشت

 نیا ت.اس (ژنیاکس )بدون یهوازیب ریبرداشت شده توسط تخم محصول حفظ لویاز ساخت س هدف سیلو شود.

 محصول "شدن ترش" یا کیالکت دیو اس کیاستاسید  محلول به یدراتهایکربوه لیتبد یبرا یباکتراز  ندیفرا

ست دبدون از  ینزمان طوال مدت یرا برا محصولتوان یکامالً مهر و موم شده، م یلویس کیدر . کندیاستفاده م

رداشت ذرت بالزم است کاشت، داشت و ، باال تیفیت با کذر یلویسیک  دیتولرای . بحفظ نمود تیفیدادن ک

 سیلویی دقیق انجام شود )لینک به مقاله سیالژ با کیفیت(.  

 ییلویستولید ذرت 

 زرعه خوبم کشیمیایی به خاک اقدام شود. یآهک و کود  زمایش خاک نسبت به افزودنبهتر است مطایق با آ

کیلوگرم  500 باًیتقرعملکرد تن  60. تولید نماید هکتارفه تر در تن علو 100تا  60بین تواند یم ییلویسذرت 

از کتار هر ه در( K2Oاس )پتکیلوگرم  500در صورت نیاز  و (P2O5) فسفات کیلوگرم 200 ، (N)تروژنین

 100م فسفات و کیلوگر N  ،100کیلوگرم 150تنها  تنی ذرت دانه ای 6عملکرد  مقابل،در  .خاک برداشت میکند

آهک کافی براساس  که کود واطمینان حاصل نمایید الزم است از این رو کند. پتاس از زمین برداشت می کیلوگرم

رت سیلویی تا محصول ذ بودهمناسب  یمواد مغذ( و میزان PHاسیدیته )سطح  آزمون خاک مزرعه مصرف شده و

  .ابدیپرورش  یخوببه 
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زرعه و مشرایط  یم ودوره رشد مناسب و متناسب با اقل دارای عملکرد باال، ایانتخاب بذر هیبرید ذرت علوفه

ن به ی در رسیدهای احتمالی در هر مزرعه از اهمیت باالینسبت به آفات و بیماری ،تحملمیا  همچنین مقاوم

 هدف گذاری شده برخوردار است. که عملکرد نهایی 

 تیبا قابل عملکرد باال یبذور دارا افتنی. ندهست تنوعم بریهضم ف تیماده خشک و قابلمیزان در  معموال دیبریهبذور 

 شیه افزابژن منجر  کی یدارا دهایبریهمفید خواهد بود. بعضی  توسطماز حد  شیب بریهضم ماده خشک و ف

 عموالمتند، اما متفاوت هس یتا حدود اتیاز نظر خصوصبا سطح برگ باال  یدهایبریه. هستند الژیبرگ س یمحتوا

شک خ یرعت کمترسهستند که با  ینرم تر یه هادان یکنند و دارامیعمل  یمعمول یدهایبریبهتر از ه ای کینزد

شند. داشته با یمعمول یدهایبرینسبت به ه یشتریب بریممکن است نشاسته و ف دهایبریهاین از  یشوند. برخیم

ت را عه کشت ذروسذرت سیلویی تولیدی شرکت ت انواع بذور هیبرید منظور کشاورزان محترم میتوانندبرای این 

توجه به  ایند. بابررسی و با مشورت کارشناسان شرکت نسبت به انتخاب بذر هیبرید مناسب مزرعه خود اقدام نم

وثر نهایی م تاریخ کاشت مناسب ذرت سیلویی نیز در عملکرد ،امکان کشت اول یا کشت دوم بودن این محصول

 یشتریتحمل بای دانه، اما نسبت به ذرت خوبی میدهداسخ به کاشت به موقع پعلوفه ای  اگرچه ذرتخواهد بود. 

 ارد. هنگام د ریدکشت نسبت به 

کم کشت یشود ترامجمعیت مناسب گیاهی نیز در عملکرد ذرت سیلویی تاثیر گذار خواهد بود. به طور کلی توصیه 

 ذرت علوفه ای یبرا تی، جمعاز این رو درصد بیش از تراکم ذرت دانه ای انجام شود. 15تا 10در ذرت سیلویی 

وب سطح مطل ،اکثر خاکها درو امر غالباً  نیباشد. ا ای دانه ذرتاز  شتریبدر هکتار بوته  10000تا  5000بهتر است 

ر در اختیار باشد در صورتی که خاک حاصلخیکند. یم جادیارا  بوته در هکتار 85000تا  80000تراکم بوته بین 

 واهد بود. تراکم باالتر نیز قابل توصیه خ

 ده و غیر زنده بر ذرت علوفه ایتنشهای زنتاثیر 

زودرس  اسرمرود. اگر یم نیاز ب ای ندیبیم بیبه بلوغ در اثر سرما آس دنیقبل از رسعلوفه ای اوقات ذرت  یگاه

 زمان تا دیدهد و بایع ماده خشک ادامه میجمتبماند، محصول همچنان به  یباق اهیگ یسبز رو یباشد و برگها

سیلو  یبرا داشته و یدایو نابالغ رطوبت زسرما زده  اهانیگمعموال بماند.  یبه رطوبت مناسب در مزرعه باق دنیرس

 شیزااده خشک افمدر مزرعه، تلفات  برگها ختنیشوند و با ریخشک م یبه آرام اهانیگ نیاشدن مناسب نیستند. 

صد در 72داقل خشک شود )ح یرعه در حد قابل قبولمحصول در مز، است این رو در صورت امکان بهتراز . ابدیم

ت به طرز فات برداشتل ایشده  ادیز یلیبه نظر برسد تلفات ماده خشک خ نکهی(، مگر ایافق یلویس کی یرطوبت برا

 .ابدییم شیافزا یریچشمگ

که  ی باشدخشکتنش تحت  یذرت به حدتنش خشکی نیز از مشکالت احتمالی در تولید سیلوی ذرت است. اگر 

و  شتهدا یکم باللمعموالً  طیشرا نیذرت در ابهتر است آنرا سیلو نمود.  ،ردیممکن است رشد خود را از سر نگ

باشد،  سبزبرگ  یو مقدار بالل یدارااگر ذرت تنش خشکی دیده است.  زشیشده و در حال ر یقهوه ا ی آنبرگها

رداشت زودرس انجام از این رو بهتر است ب ،شود بیشتررشد کرده و ماده خشک آن ممکن است در اواخر فصل 
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صورت برداشت را به  نیرسد خواهد داشت. در ایاز آنچه که به نظر م شیب یمرحله رطوبت نینشود. غالباً ذرت در ا

 یعیدرصد از حد طب 100تا  85 نی بمعموالً  یخشک از تنش دهید بیذرت آس یخالص انرژ ی. محتوادیندازیب ریتأخ

ی دیده خشکای تنش حاصل از ذرت علوفهاست. علوفه  یشتریب یخام کم نیپروتئ یت حاواوقا یو گاه است

تواند یشود، م لیتکم یاضافاگر با مقداری دانه ذرت  نیهضم باال است، بنابرا تیقابلفیبر دارای  یاغلب حاو

 را حفظ کند. ریش ادیز دیباشد و تول یعال یاعلوفه

که  یواردلب در ماست. اغ الژیدر س تراتین ادیز ری، احتمال وجود مقادیکذرت تحت تنش خش یها یاز نگران یکی

ه بارندگی وردبوده و پس از یک  یخشک تنشتحت  ذرتکه  یهنگامیا از حد اعمال شود و  شیب تروژنین زانیم

 تراتیناالی بسطح  تنکه مشکوک به داش یمحصوالتخواهد بود.  ترباال تراتیسطح نشود، خرد شده و برداشت 

 دهد.یا کاهش مر تراتیدرصد از سطح ن 50حدود  ریتخم رای، زتر است زودتر خرد شده و برداشت شوندهستند به

 یشوند. برایم عملکردباعث کاهش  ایذرت علوفهدر  بآ و یمواد مغذ یرقابت برا لیبه دلنیز هرز  یعلف ها

 دره مزرع کیر دهرز  یعلف ها چه حضورخیرتا . دانستننموداز علف کش استفاده  یتوانرقابت م نیکاهش موثر ا

 . مهم خواهد بود استفاده یعلف کش ها برا نیبهتر نییتع

 یمکو  ری، دلپذکسب یبو وبه زرد داشته  لیرنگ سبز / ما کی دیبا باشد،شده  دیتول یدرست بهکه  یذرت سیلوی

، شدی داشته باندت ای گی، سوختوهیمبوی  مانند یگرید یبو ایاست  رهیت یا قهوهرنگ آن  . اگرترش داشته باشد

از  یبرخ حیه توضبممکن است  ریتخم ندیفرآدرک  . داده است رخاز حد  شیگرم شدن ب اینامناسب  ریتخماحتماال 

 شود کمک کند. جادیا لویس دیتواند در تولیکه م یمشکالت

 ریتخم ندیفرآ

ه است. تنفس ذرت هنوز زند اهیگی سلولها ،شودیقرار داده م در سیلو ذرت خرد شده و اهیگ کیکه  یهنگام

تنفس رایند ف نیابه  ند.نکیم دیکربن و گرما تول دیاکس ید ،لویسدری موجود ها سمیکروارگانیو م یاهیگ یسلولها

و  افتهی کاهش تنفس، ابدییم شیافزا کربن دیاکس یسطح دو  کاهش ژنیاکسهرچه سطح شود، یگفته م یهواز

ز امطلوب  یاهی، باکترندیفرآ نیا در شود. که دری( آغاز مژنی)بدون اکس یهواز یب ریشود و تخمیمتوقف م

 فتاباعث  کیالکت دی. اسشودیم دیتولاولیه  کیالکت دیاسو کنند یاستفاده مها در سلولمحلول ی ها دراتیکربوه

انجام یابد، کاهش  4.2ودا تا حد pHشده و  دیتول یکاف کیالکتکه اسید   یتا زمان ریخم. تشودیم (PHاسیدیته )

 ( فعالیت کلیه باکتریها پایان میابد. 4.2از اسیدیته ) . در این سطحشود یم

کم تولید شود،  کیکتال دیاسافتد. اگر  یاتفاق م (1)شکل  لویاز پر شدن س بعدمعموالً ظرف سه هفته شرایط  نیا

 یشود. مراب شده و غیر قابل مصرف سیلو خ شود و یم دیتول کیریبوت، به نام اسید بد یبا بو یدیاس

 . مرحلهموثر است شده دیذرت تول یلویس تیفیک که بر است یعوامل نیمهمتراز  یکیزمان مناسب برداشت 

اگر در کیفیت سیلو موثر است.  اهیرطوبت موجود در گ مقدار نیو همچن یمواد مغذ مقدار لیذرت به دل رسیدگی

 غلظت شامل شیرابه نیاسیلو دارای نشت شیرابه شود. ، ممکن است باشد ادیز یلیخ لویس هنگامرطوبت  یمحتوا

 یقابل توجه بیآس جادیتواند باعث ایمشیرابه نشت . خواهد رفتکه از دست  است، محلول یمواد مغذ ی ازادیز
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کتیک و زمان باالی مورد نیاز برای تولید اسید ال ،در سیلوی با رطوبت زیاد گری. مشکل دشود عمودی یلوهایس در

تر خود موجب کاهش کیفیت سیلو خواهد شد. در مقابل اگر سیلو دارای این زمان طوالنی است. PHافت کافی 

م نشده و اکسژن زیادی بین سیلو باقی خواهد ماند که عملیات سیلوگیری ذرت به خوبی انجانباشد،  یبت کافرطو

بیشتر طول بکشد. مرحله هوازی  یهواز یرحله ببه مفرایند سیلو و تغییر مرحله هوازی  که شودخود موجب می

تش گرفتن سیلو و حتی احتمال آ دما افزایش کاهش کیفیت سیلو،  ،تنفس یبرا یمواد مغذطوالنی باعث مصرف 

 کوپه ایدر سیلوهای  است. درصد 70تا  60 نیب الژیس یشده برا خرد رطوبت مناسب ذرت زانیمنیز خواهد بود. 

در سیلوهای اما درصد مناسب تر خواهد بود.  70ست، رطوبت نزدیک به کمتر میسر ایلو که امکان فشرده کردن س

درصد مناسب تر  60سازی بیشتر فراهم است، رطوبت نزدیک به دهرکه امکان فش دیواردار و سیلوهای خندقی

که  یهنگام ،یبه طور کلی دانه امکان تخمین حدودی میزان رطوبت را فراهم خواهد کرد. ریخط شخواهد بود. 

 . درصد خواهد بود 70تا  60محدوده  در، رطوبت دانه است انتهای 3/2تا  2/1ی در ریخط ش

 

 
 تغییرات شیمیایی در طی فرایند تخمیر در یک سیالژ خوب( 1شکل 

 انواع سیلوی ذرت 

ی ، سیلوندقیخ، سیلوی دیواردار، سیلوی عمودیسیلوی  ،ایهپیلوی کوس به طور کلی پنج نوع سیلو به نامهای
لوی تولیدی را کیفیت سی که اخیرا با استفاده از ماشین آالت بسته بندی جدید انجام شده و بسته ایتونلی و سیلوی 

  .باشددیواردار میدر ایران بصورت خندقی و  سیلوهای رایجدهد. البته عمده افزایش می

 

 درصد

 قندها

 اسید الکتیک

 آمونیاک

 اسید استیک

 اسید بوتریک

 پروتئین

 اسیدیته

 سیلوی ذرت علوفه ذرت
 عداد روزت
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 سیولی تونلی

 

 
 سیلوی بسته بندی

 

 ذرت الژیسکیفیت  حفظ

وا تا مقدار ه یدپوشش بدهرده و به خوبی پر کسریع ذرت را تا حد ممکن  یلویس، شتریچه بحفظ کیفیت هر  یبرا

ت بر بهتر اس ست.مهم ا الژیس تیفیحفظ ک یبرا لویآب به سو از ورود هوا  یریجلوگ. به حداقل برسد الژیدر س

ره ک اش نیز خاشده و در حاشیه پوش روی سیلو از پوشش پالستیک و همچمین  از الستیک های مستعمل استفاده

ن در آست که ااریب پر کردن سیلو روش روش  نیمطلوب تر، تا آب باران به خارج از سیلو هدایت شود. ریخته

مساحت سطح در روش  نیا. (2)شکل  درجه مطابق شکل زیر پر میشود 40-30 زاویهعلوفه به طور مداوم با 

 . دهدیم کاهش، ودش ییمواد غذا تیفیو ک ماده قابل هضم تیفیرفتن ک نیبتواند منجر به از یمعرض هوا را که م
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 ( نحوه پر کردن صحیح سیلو2شکل

 

تخلیه هرچه  خواهد کرد. کمکقطعات یک تا یک و نیم سانتیمتری به پرکردن بهتر سیلو به  الژیس خرد کردن

و ر پ عتریسرسیلو  هرچهخواهد داد. کاهش  را ریتخم یهواز یب مرحلهبرای شروع  ازیزمان مورد ن، ژنیاکسبیشتر 

هم است مابعاد سیلو  شود. از این روو کیفیت سیالژ بهتر میتلفات کمتر شده و شروع  عتریسر ریتخم، ودشپوشیده 

 کشد.یطول م ترشیو پر شدن آن ب دارندیرا در خود نگه م الژیس یشتریمقدار بزیرا هرچه سیلو بزرگتر باشد 
 ابعاد سیلو

کتوری که برای ادوبرابر لودر یا ترباید نیز عرض سیلو  .دتر باشم 3متر و حداقل  5ر ارتفاع سیلو حداکثبهتر است 

تا  2ای باشد که حداکثر ه گونهولی باید ب ،طول سیلو محدودیتی نداردباشد. اما  ،فشرده سازی سیلو استفاده میشود

آیا سیلوی  د سیلو الزم است چند نکته در نظر گرفته شود. نکته اول اینکهتخمین بهتر ابعابرای  .وز سیلو پر شودر 3

ی بهتر فراهم است. از امکان فشرده سازنوع سیلو  دو زیرا در این ؟رد نظر از نوع خندقی یا دیواردار است یا خیروم

اما در سیلوهای  .کیلوگرم ماده خشک در هر متر مکعب ذخیره خواهد شد 225این رو در سیلوی دیوار دار در حدود 

کیلوگرم در متر مکعب است. از طرف دیگر به طور متوسط از هر هکتار  200این عدد در حدود ای( دیوار)کوپهبدون 

درصد رطوبت(، در این صورت برای سیلوی  75تن ماده خشک است ) 15تر برداشت میشود که معادل تن علوفه 60

در حدود و برای سیلوی بدون دیوار  (225کیلوگرم تقسیم بر  15000) متر مکعب سیلو الزم است 67دیوار دار تقریبا 

 روش صحیح پر کردن سیلو

 پر کردن طول پیش از ارتفاع سیلو

 پر کردن ارتفاع پیش از طول سیلو
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فضا الزم است. برای تبدیل متر مکعب سیلو به ابعاد مورد نیاز نیز ( 200کیلوگرم تقسیم بر  15000)متر مکعب  75

. که برای مثال ذکر کافی است عرض، طول و ارتفاع را در یکدیگر ضرب نموده و ابعاد مورد نظر را مشخص کنید

متر مورد نیاز خواهد بود. به این  6متر و طول  2تر، ارتفاع م 6اردار با ابعاد تقریبی، عرض ویک سیلوی دیشده، 

ترتیب با در نظر گرفتن مقدار عملکرد، ماده خشک و نوع سیلو میتوان ابعاد سیلو را برای مزرعه یا دامداری خود 

 تعیین نمایید.  

 لویسی به مواد افزودن

 دیاس یادیار زمقدموجب تولید  یتولید اتدریکربوهباالی  سطح ،شودمناسبی سیلو  به طورعلوفه ای  ذرتاگر 

 با ریمکن است تخم، مباشدآل ن دهیا علوفهی ذرت ساز رهیذخ ایخرد کردن  طیشراالبته اگر خواهد بود.  کیالکت

بهبود  یبرا لوه سیبی مواد افزودنتوصیه میشود که ، طیشرا نیا درعلوفه شود.  تیفیرفتن ک نی، باعث از بریتاخ

در وب خ تیریدم نیگزیجاه شود. الزم به ذکر است که مواد افزودنی به سیلو به هیچ عنوان اضاف علوفه ریتخم

 ر عواملدیگو  یه بندرطوبت، خرد کردن، بستی محتواتوجه به از این رو . نخواهد بود ی،اهنگام تولید ذرت علوفه

 ه ذرتبه علوفد توانیکه م بیترکسه نوع  یطور کل به .هستندسیلویی  ذرت دیعوامل هنگام تول نیمهمترهنوز هم 

 ی. نیپروتئ ریغ تروژنینابع نم -3 دهایاس -2یی، ایباکتر حاتیتلق -1: شوداضافه سیلویی 

 اسید دیمسئول تول یهایباکتر از یادیتعداد ز یحاوبه سیلو  یحیتلق یهایباکتر یی:ایباکتر حیتلقالف( 

به  نجری مفید مهایغلظت باکترافزایش  شوند،یذرت اضافه م علوفهها به زمانی که این نوع باکتری. است کیالکت

ها معموال به کتریباتلقیح خواهد شد. الزم به ذکر است که  pH عتریافت سرو  کیالکت دیاسسرعت تولید  شیافزا

 و غلظتها ع باکتریزیرا ذرت به طور طبیعی سطح باالیی از این نو ،تخمیر بهتر ذرت سیلویی کمکی نخواهند کرد

 .باشد دیتواند مفیم یباکتر مطلوب اضافه کردننا طیشراچه در اگررا در خود دارد. محلول  دراتیکربوه یباال

 نامناسب ریمتخ که منجر به ی مضرهایها و باکترکپک تجمعاز  یرینگهدارنده به جلوگ یدهایاس :دهایاسب( 

ونه از ن وجود اینگندارد. با ای دهایاس نف اینیازی به مصرعلوفه ذرت به طور معمول  .کنندیکمک م خواهد شد،

ن هتر است ایبمفید باشد. در این صورت  ،دکه اکسیژن زیادی دار ،لویس ییح باالودر سطممکن است  دهایاس

ید ک نوع اساسیدها قبل پوشش سیلو اضافه شود تا موجب کاهش فساد سیلو شود. اسیدهای بافری که شامل ی

 آالت کشاورزی است. رین انتخاب برای کاهش صدمه به ماشینباشد بهتضعیف و نمک آن می

ن افزودین رو از نظر میزان پروتئین چندان غنی نیست. از اذرت  علوفهی: نیپروتئ ریغ تروژنیمنابع نج( 

 .ا بهبود بخشدرسیلو  امخ نیپروتئ یتواند محتوایمبه سیلو  الژیمانند اوره در هنگام ورود س ینیپروتئ ریغ تروژنین

ئینی تبدیل وتوژن غیر پراضافه نمودن نیتر یآل برا دهیا یخوراکمحتوای باالی انرژی در علوفه ذرت آنرا به عنوان 

زان استفاده از نیتروژن می نیکارآمدتر ،الژیاوره در هر تن سکیلوگرم  5ن افزود نشان داده است کهمطالعات  .کندیم

 غیر پروتئینی در ذرت است. 
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 ژ ذرتفرم ارزیابی سیال 

 

 نمره بازبین امتیاز ممکن 

 امتیاز( 40محتواری دانه در سیالژ )مجموع 

  40-36 یشتردرصد و ب 35 -باال

  35-28 درصد 35تا  15بین  –متوسط 

  27-16 درصد 14تا  1بین  –کم 

  15-0 صفر )عدم تشکیل بالل یا برداشت بالل(

 امتیاز( 12رنگ سیالژ )مجموع 

  12-9 زرد مایل به سبز سبز تا –مطلوب 

  8-5 زرد تا قهوه ای –قابل قبول 

  4-0 تا سیاه نشانگر عدم تخمیر مناسب قهوه ای –نامناسب 

 امتیاز( 28بوی سیالژ )مجموع 

  28-24 یدگیوسشانه پن مطبوع و بدون یسبک ، بو -مطلوب 

  23-11 نامناسببوی ترشی تندی، کپکی نشانگر تخمیر  –قابل قبول 

  10-0 شدید کپکگر گرما یانشانیا نا،  گیسوخت یبو -امطلوب ن

 امتیاز( 10رطوبت سیالژ )

  10-9 سیالژ با فشرده شدن شیرابه نداشته نشانگر نگهداری مناسب

  8-5 سیالژ با فشرده شدن شیرابه داشته یا خشک است

  4-0 سیالژ بدون فشردن شیرابه داشته یا بسیار خشک باشد

 امتیاز( 10) خردی سیالژ

  10-9 تیز کوچک، یکنواخت دارای زوایای

  8-5 یکنواخت کمی درشت همراه با قطهات ساقه و  بالل

  4-0 غیر یکنواخت دارای قطعات بزرگ

 جمع

 سیالژ عالی به باال  90امتیاز  امتیاز دهی:

 سیالژ خوب  89تا  80امتیاز  

 سیالژ قابل قبول 79تا  65امتیاز  

 سیالژ ضعیف  65زیر  امتیاز 
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