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استفاده اس سیالژ ذرت در تغذیو دام :
عیالژ رست ثذلیل داؽتي کشثُْیذسات ثبال ،کیفیت ثبالتشی ًغجت ثَ ثقیَ اًْاع عیالژ داسد ّ هؼوْ ًال دام  ،رست عیلْ
ؽذٍ سا ثب سغجت ثیؾتشی هی خْسد .دس حقیقت عیالژ رست ثَ ػٌْاى جیشٍ اصلی دس تغزیَ گبّ ؽیشی ثکبس هی سّد.
صیشا گبّ ًَ تٌِب سّصاًَ هقذاس صیبدی اص رست عیلْ ؽذٍ سا هی خْسد  ،ثلکَ ایي غزا ثب داؽتي اًشژی صیبد  ،قغوت
ػوذٍ ای اص احتیبجبت آى سا ثشطشف هی ًوبیذ.
هتْعط اسصػ اًشژی صایی رست عیلْ ؽذٍ ثشای تْلیذ ؽیش هؼبدل ُفتبد ّ دّ صذم ّاحذ ػلْفَ ای دس کیلْ هبدٍ
خؾک اعت .چٌبًچَ چٌیي عیلْی رستی ثَ هقذاس کبفی دس اختیبس گبّ ؽیشی قشاس گیشد (ثذّى ػلف ّ کٌغبًتشٍ) ثَ
تٌِبیی قبدس اعت احتیبجبت سّصاًَ دام سا ثَ اًشژی ًگِذاسی ّ اًشژی تْلیذ  21لیتش ؽیش  %4چشثی سا تأهیي
کٌذ.دس حبل حبضش اعتفبدٍ اص عیلْی رست دس تغزیَ دام پشّاسی ثغیبس هتذاّل اعت .صیشا هصشف ایي غزا دس
داهپشّسیِب هْجت حزف عبیش ػلْفَ ُب ّ غزاُبی هکول گشاى قیوت گشدیذٍ اعت .ضوٌبً عیلْی رست عشؽبس اص
ًؾبعتَ اعت کَ قغوتی اص ایي هبدٍ دس ؽکوجَ ثَ اعیذ پشّپیًْیک ّ قغوتی دس سّدٍ ُب ثَ گلْکض کَ هبدٍ اصلی
عبصًذٍ چشثی هی ثبؽذ تجذیل هی ؽْد  .ثذیي طشیق ،ثَ ّعیلَ عیالژ رست هی تْاى هقذاس قبثل تْجِی اص احتیبج
حیْاى ثَ اًشژی ،پشّتئیي ّ دیگش هْاد سا ثشطشف ًوْد.الجتَ ثشای تؼبدل غزایی دس جیشٍ ثبیذ اص هْاد کٌغبًتشٍ ّ یب
ػلف خؾک هشغْة ًیض اعتفبدٍ کشد ،تب اثش اقتصبدی عیلْ ثِتش هؼلْم ؽْد.
گبُّبی ؽیشی اگش ثَ هشّس ثَ خْسدى عیلْ ػبدت کشدٍ ثبؽٌذ ثب اؽتِبی کبهل هی تْاًٌذ هقذاس صیبدی اص آى سا
هصشف کٌٌذ.
عیلْی رست ّ رست خْؽَ ای کَ داسای هقذاس کبفی داًَ ثبؽذ ثشای سؽذ ّ ًوْ ؽکوجَ حیْاًبت جْاى  ،گْعبلَ ّ
تلیغَ یکی اص ثِتشیي غزاُب ُغتٌذ ّ هی تْاًٌذ اص ُفتَ چِبسم یب پٌجن ثؼذ اص تْلذ ثصْست ًبهحذّد دس اختیبس
حیْاى قشاس گیشًذ .دس جیشٍ جْاًَ گبُّب هی تْاى ثَ هقذاس صیبدی اص هْاد عیلْ ؽذٍ اعتفبدٍ ًوْد.
دس تغزیَ گبُّبی گْؽتی ّ دسپشّعَ پشّاسثٌذی ثبیذ اص عیلْ حذاکثش اعتفبدٍ سا ثؼول آّسد  ،صیشا ایي غزا یکی اص
اسصاًتشیي ّ دس ػیي حبل ثب اسصؽتشیي غزاُب ثشای ایي هٌظْس اعت.
ثب تْجَ ثَ هخبسج ثبالی ساٍ اًذاصی عیلُْبی عٌتی ّ صٌؼتی ( ُضیٌَ ُبی عبخت ّ عیلْ کشدى ػلْفَ) ،ضبیؼبت
ثبالی ػلْفَ عیلْؽذٍ (قبسچ ،کپک صدگی ،پشت ّ کبُؼ عیلْ) ّ خطشات ًبؽی اص هصشف ػلْفَ کپک صدٍ دس داهِب
اص جولَ اعِبل ّ عقط جٌیي ،گشایؼ داهذاساى ثَ هصشف ػلْفَ ُبی ثغتَ ثٌذی ؽذٍ ،ثِذاؽتی ّ قبثل ًگِذاسی
صیش ُْای آصاد ثَ هذت طْالًی ،ثذّى افت ّ خشاثی ثصْست سّصافضًّی دس حبل افضایؼ اعت.
عیالژ رست ثغتَ ثٌذی ؽذٍ دس ّاقغ ُوبى ػلْفَ رست ثغتَ ثٌذی ؽذٍ اعت کَ اص گیبُبى ثب سطْثت ثبال ،طی هشاحل
تخویش کٌتشل ؽذٍ ثذّى اعتفبدٍ اص هْاد ؽیویبیی ّ ثب ثِشٍ گیشی اص فشآیٌذ هٌحصش ثَ فشد ثغتَ ثٌذی ثب پالعتیکِبی
هخصْؿ تْلیذ هی گشدد.
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هزاحل تهیو سیالژ :
ایي هشاحل ػجبستٌذ اص :
 .2کؾت ػلْفَ هٌبعت
 .1ثشداؽت دس صهبى هٌبعت
 .3خشد کشدى ػلْفَ تْعط دعتگبٍ چبپش
 .4تٌظین سطْثت
 .5پشط کشدى ػلْفَ (اًجبؽتي ػلْفَ) ّ پْؽبًذى آى تْعط پالعتیک ثشای جلْگیشی اص ّسّد ُْا ّ ًْس خْسؽیذ

کشت علىفو هناسة:
تقشیجب توبم گیبُبى عجض سا هی تْاى عیلْ کشدّ ،لی ثبیذ دیذ ثب تْجَ ثَ ؽشایط هٌطقَ ای ّ آة ّ ُْاییًْ ،ع
هصشف ّ صشفَ اقتصبدی ،کذام هحصْل کؾت ؽْد  .ػلْفَ هصشفی ثشای عیلْ ،ثبیذ ظشفیت ثبفشی پبییٌی داؽتَ
ثبؽذ تب ثبکتشیِبی هفیذ ثتْاًٌذ فؼبلیت کٌٌذ .ثَ ُویي دلیل گشاهیٌَ ُب ّ غالتی ًظیش رست ،ثِتش اص لگْهیٌَ ُب ّ
حجْثبت عیلْ هی ؽًْذ(.دس ضوي ػلْفَ هْسد ًظش ًیض حذاقل ثبیذ  % 12هبدٍ خؾک داؽتَ ثبؽذ).

خزد کزدن علىفو:
یکی اص هِوتشیي هشاحل تِیَ یک عیالژ خْة  ،خشد کشدى ػلْفَ اعت ،کَ ایي ػول تْعط دعتگبٍ چبپش صْست هی
گیشد .ػلْفَ ثبیذ ثَ اًذاصٍ کبفی خشد ؽْد تب عطح توبط آى ثب ثبکتشیِب افضایؼ یبثذ ّ ًیض اکغیژى کوتشی الثالی
رسات ثبقی ثوبًذ .اص طشفی ًجبیذ ثغیبس کْچک خشد ؽًْذ صیشا عیالژ ُب دس اصل کبسثشد ػلْفَ ای داسًذ ّ ثب کْچک
ؽذى قطؼبت  ،هیضاى جْیذى ُن کبُؼ یبفتَ ّ تخویش خْثی دس ؽکوجَ ًخْاُین داؽت ثِتشیي اًذاصٍ ثشای ػلْفَ
رست خشد ؽذٍ یک ّ دّ دُن تب عَ ّ چِبسدُن ایٌچ اعت ( ثؼجبست دیگش  3تب  8عبًتی هتش ) .دسؽت ثْدى قطؼبت ،
خبسج کشدى ُْا سا ثغیبس هؾکل کشدٍ ّ اغلت ،ضبیؼبت ّ فغبد ًبؽی اص تخویشات ًبهطلْة سا افضایؼ هی دُذ .خشد
کشدى ثیؼ اص حذ ،اثشات هضشی ثش سّی ػول ًؾخْاس حیْاى ّ دسصذ چشثی ؽیش هی گزاسد) .

تنظین رطىتت :
سطْثت هٌبعت ثشای عیلُْبی صهیٌی  ّ % 65 -21ثشای عیلُْبی ػوْهی  % 61 - 65اعت.
سطْثت کن ثبػث کپک صدگی عیلْ ّ سطْثت ثبال ًیض ثبػث تخویش کلغتشیذی هی ؽْد .ثشای کبُؼ سطْثت عیلْ هی
تْاى قجل اص رخیشٍ عبصی ،ػلْفَ سا ثَ هٌظْس پژهشدٍ کشدى ثَ هذت  3 – 4عبػت دس آفتبة پِي کشد ُ ،وچٌیي هی
تْاى اص غالتی هبًٌذ رست ُن ثَ صْست الیَ الیَ اعتفبدٍ کشد.

انثاشتن علىفو :
هِوتشیي هْسد دس اًجبؽتي ػلْفَ ،ایجبد ؽشایط ثی ُْاصی دس عیلْ هی ثبؽذ .ایي ػول دس عیلُْبی صهیٌی ثب
کوپشط ؽذى تْعط ػجْس تشاکتْس یب لْدس صْست هی گیشد .ثؼذ اص فؾشدٍ کشدى عیلْ ،سّی آى ثب یک ػبیق کَ
هؼوْالً ًبیلْى پالعتیکی اعت پْؽبًذٍ هی ؽْد ،عپظ ثب قشاس دادى ّصًَ ُبیی سّی آى ،هبًغ اص هتشاکن ؽذى دّثبسٍ
ػلْفَ هی ؽًْذ .ایي ػول سا هی تْاى ثب دفي کشدى عیلْ دس صیش  12عبًتیوتش خبک اًجبم داد.

هصزف سیالژ :
هؼوْال ثؼذ اص ُ 4فتَ  ،عیالژ آهبدٍ هی ؽْد .ثؼذ اص ایي هذت ،ثطْس تقشیجی  6تب  21هبٍ هی تْاى اص عیالژ ثذّى
افت کیفیت اعتفبدٍ کشد .دس کل ،عیالژ هؼوْال دس فصْل گشم عبل تِیَ ّ دس فصْل عشد عبل هصشف هی ؽًْذ
(الجتَ ُیچ هحذّدیت صهبًی ثشای اعتفبدٍ عیالژ ّجْد ًذاسد ّلی ثَ دلیل ػذم ّجْد ػلْفَ تبصٍ دس فصْل عشد عبل،
ثیؾتشیي هصشف عیالژ دس ایي صهبى اعت).
ثشای جلْگیشی اص فغبد عیالژ ،ثبیذ دس ُْای گشهتش عشیؼتش هصشف ؽْد .ثؼذ اص ثبص کشدى عیالژُْ ،ا ثَ عشػت
ّاسد آى ؽذٍ ّ دس صْستی کَ ثَ هقذاس کبفی هصشف ًؾْد عیالژ ؽشّع ثَ فغبد خْاُذ کشد .ثِتشیي سّػ آى اعت
کَ ثَ صْست الیَ ای اص عیلْ ثشداؽت ؽْدُ.وچٌیي الصم اعت طْسی اص عیلْ ثشداؽت کٌین کَ سیخت ّ پبػ
ًذاؽتَ ّ اتالف کبُؼ یبثذ .ثَ ُویي دلیل،اثضاسآالت هخصْصی طشاحی ؽذٍ اًذ کَ ثشداؽت اص عیلْ سا ثب کوتشیي
اتالف اًجبم هی دٌُذ.

ویژگیهای یک سیالژ خىب

:

یک عیالژ خْة ،عیالژی اعت کَ ثَ سًگ صیتًْی ثبؽذ ،خیلی خؾک ّ هشطْة ًجبؽذ ،ظبُش عْختَ ًذاؽتَ ثبؽذ،
ثْی اعیذ ثْتیشیک ًذُذ ،کپک صدگی ًذاؽتَ ثبؽذ ّ اعیذ الکتیک ثبالیی داؽتَ ثبؽذ.

تِیَ ّتذّیي :هختبس خغشّی
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