سیلو کردن و توضیحاتی مفید در رابطه با آن

قٌذ،رستػلْفَایّعبیشظبیؼبتهشؼْة


تشچغٌذس

ُبییُوچْىؽجذس،ثشگچغٌذس،قصیلخْ،تفبلَ

ػلْفَ
کؾبّسصی اصایيخولَاًذ.
دسایيهقبلَعؼیهی ؽْداؼالػبتهفیذّکبسثشدیثشای تِیَعیلْاصهْادغزاییثبسؼْثتثبالکَاهکبى

ًگِذاسیآىساثشایؼْالًیهذتفشاُن هی عبصد،دساختیبسقشاس دادٍؽْد.

روشهای نگهذاری علىفه مرطىب
ُبّقبسچ ُبعت.ایي


،هْادغزاییّخْدداسدکَهحیػهٌبعجیثشایسؽذهیکشّة

دسثبفتگیبُیاًْاعػلْفَ
صدگیهی ؽًْذ.ثشای خلْگیشیاصفغبدػلْفَ،


ػثفغبدّکپک
هْخْداتدسحبلتػبدیدسسؼْثتثبالثَعشػتثب
هحیػثبیذاعیذییبقلیبییؽْد.

الف -ایدبدهحیػاعیذی  
تْاًیناصاعیذُبیخْساکیاعتفبدٍکٌیناهبایيهْادگشاىقیوت ُغتٌذ.


ثشایایدبدیکهحیػاعیذیهبهی
یذاعت.ایيدعتَاصهیکشّة ُباؼشاف هبّخْدداسًذّلیفقػدس

حلاعتفبدٍاصهیکشّةُبیهف


ثٌبثشایيثِتشیيساٍ
ُبّقبسچ ُبیهعشغلجَکٌٌذ.ثشایایيکبسثبیذهحیػهٌبعتساثشای


تْاًٌذثشهیکشّة

ُبییکَُْاًیغتهی

هحیػ
سؽذآًِبفشاُنکٌین.حبلعئْالایياعتکَهحیػهٌبعتثشای سؽذهیکشّة ُبیهفیذچگًَْهحیؽیثبیذ
ثبؽذ؟هحیؽیکَاصًظشسؼْثت،هْادقٌذی هٌبعتثْدٍّفبقذُْاثبؽذ.
-  1سؼْثتػلْفَ
سؼْثتهٌبعتثشای ػلْفَ 65تب  07دسصذاعت.اگشهیضاىسؼْثتثیؾتشثبؽذ(ثَػلتاعیذی ؽذىثیؼاصحذ
هؾکلایدبدهی ؽْد).ثشایکبُؼسؼْثت،ثَػلْفَکبٍخؾکاظبفَ هیکٌین،اهبسؼْثتکوتشاص 55دسصذ

ثبػثتْلیذاعیذکوتشؽذٍّعیلْفبعذهی ؽْد.ثشایتبهیيسؼْثتثبافضّدى آة،سؼْثتساثَ65دسصذ 

هی سعبًین(ثشایتخویيهیضاىسؼْثتیک هؾتاصػلْفَسادسدعتگشفتَ ّهحکنثفؾبسیذ.اگشآةاصآىخبسج


ؽذسؼْثتثیؼاص 07دسصذاعتّاگش دعتؽوبخیظًؾذسؼْثتکوتشاص 57دسصذاعت.سؼْثتهٌبعت
صهبًیاعتکَفقػدعتؽوبخیظؽْد.
هْادقٌذیذسػلْفَایُوچْىرستػلْفَ ای ،قصیلخْ،تفبلَتشچغٌذسقٌذ،کٌگشعجض،ثشگچغٌذس،ثؽْسؼجیؼی

-  2
هْادقٌذی(کشثُْیذسات) ثَاًذاصٍکبفی ّخْدداسد.اهبدسػلْفَ ُبییُوچْىؽجذس،یًْدَ،تفبلَهشکجبت،تفبلَ
گْخَ فشًگی تش،هْادقٌذیکوتشاعتّثبیذثباظبفَ کشدىهالطّیبآسدخْهْادقٌذیکبفیثَآىاظبفَ ؽْد.

ثشایایي کبسثَاصایُشدٍکیلْهبدٍخؾکػلْفًَ،ینکیلْهالطّیبعیصذگشمآسداظبفَ کشدٍّآى ساهخلْغ

یکٌین.
ه 
 -  3خشّجُْااصػلْفَ
ثشایخبسجکشدىُْااصػلْفَآىساثبفؾبساخغبمعٌگیيهثلیکغلؽکعٌگیيیبفؾبسچشختشاکتْسیبّعبیل
فؾبسینّعپظثباعتفبدٍاصًبیلْىآىسادسهقبثلّسّدُْاًفْرًبپزیشهیکٌین.اگش

ًقلیَدیگشپشطکشدٍ ّهی
عیلْیعٌتی(کْچک )دساختیبسداسیذثبکؾیذىًبیلْىػشیط(ػشض  6هتش)ّعپظسیختيخبکثشسّیآىاصّسّد 
ؽْد.دسغیشایي صْستثبیذثشسّی صهیيیکًبیلْىػشیطپِيکشدٍ ّپظاصسیختيهْادسّیآىسا


ُْاخلْگیشیهی
دّثبسٍثبپالعتیکثپْؽبًیذّثباخغبمعٌگیيهثلخبکیبالعتیکفشعْدٍ اصثبدّثبساىًّْسآفتبةهحبفظت 
ًوبییذ؛الجتَهی تْاىدسُشهحیؽیکَفبقذُْاثبؽذ(هثلثؾکَپالعتیکی)ایيکبسسااًدبمداد.

نکته :دقت کٌیذهحلصهیيعیلْؼْسیاًتخبةؽْدتبدسٌُگبمثبسًذگی،دسآى خبآةخوغًؾْدّهْػّعبیش
خًْذگبىًتْاًٌذثبحفشعْ ساخثبػثُْاگشفتگی ّفغبدػلْفَؽًْذ.
ة -قلیبییکشدىهحیػ:
ساٍدّمقلیبییکشدى هحیػثشایخلْگیشیاصسؽذهیکشّة ُبی هعشاعت.الجتَثبیذتْخَداؽتکَاعیذیکشدى ،
سّػثَهشاتتثِتشیاعتّػلْفَتْلیذؽذٍخْػخْساک تشاعتاهبدسهْاسدیکَهْادقٌذی دسػلْفَکن

کٌین.ثشایایي کبسهبثبیذاصهْادؽیویبییقلیبییاعتفبدٍکٌین،هْاد


اعتثًَبچبساصایيسّػاعتفبدٍهی
ؽیویبییقلیبییهبًٌذعْدعْصآّسیبآهًْیبکثغیبسخؽشًبکثْدٍّاعتفبدٍاصآًِبتْصیًَوی ؽْد.اهباعتفبدٍ

اصکْداّسٍثَػلتداؽتياّسٍّآصادکشدى  آهًْیبکدسداخلعیلْثغیبسهٌبعتاعت.ثشای ایيکبسثبیذچٌذًکتَ
سػبیتؽْد
 1سؼْثتهٌبعتثشایایيکبسثیي  67تب 07دسصذاعتکَ ُوبى ؼْسکَ قجالًگفتَؽذثبسّػ ُبییقبثلتٌظینّ
ایدبداعت.
دسایيسّػالصمثَفؾشدىػلْفَثباخغبمعٌگیيًیغتّتٌِبفؾبسغلؽک ُبیکْچک

 -  2خبسجکشدىُْا:
دعتیّفؾبسپبیکبسگش کبفیاعت.
-  3افضّدى اّسٍثَػلْفَعیلْؽذٍ  :ثشایاظبفَکشدى اّسٍثبیذثَاصایُشیکتيهبدٍخؾکهْادػلْفَای  27
کیلْکْداّسٍاظبفَؽْد.

نحىه اضافه کر دن کىد اوره
اگشػلْفَداسایسؼْثتکبفیاعت(ثًَغجتیکعْماّسٍ ّدّعْمآة)یؼٌیثشایهثبلیککیلْکْداّسٍساثبدّ
لیتشآةهخلْغًوْدٍّثشای 57کیلْػلْفَهصشف هی ؽْد.اهباگش سؼْثتکبفیًیغتکْداّسٍهصشفی ساثبکل
پبػیبعن پبػ) .


پبؽین(تْعػآة

َهی
آةهْسدًیبصاظبفَ کشدٍ ّثشسّیػلْف
زمان نگهذاری علىفه در سیلىی اسیذی و نحىه مصرف آن
عیلْیاعـیذی هؼوْالًثالفبصلَثؼذاصتِیَقبثلاعــتفبدٍاعتّهیتْاىثبکٌبسصدىیکقغوتاصًبیلْىثَ
عبػتػلْفَفبعذهی ؽْدّثبیذ

تذسیحاصآىاعتفبدًٍوْد.اهبثبیذتْخَکشد کَاگشُْاثَػ لْفَثشعذثؼذاص 36
قغوت ُبی دسهؼشض ُْاساثَعشػتّثبػوق  15عبًتیهتشسّصاًَهصشفکشد.


دسصْستثبصًؾذى،عیلْثشایهبٍ ُبیهتوبدیعبلنّقبثلاعتفبدٍاعت.اهبدسصْستّسّدآةثبساىیبصٍ

تىجه :
آة،عْساخؽذىًبیلْىتْعػهْ ػیبحیْاًبتّاًغبىّثبصؽذىسّیعیلْثَعشػتّظشفچٌذسّص
قغوتُبی دسهؼشض  ُْا،فبعذّغیشقبثلاعتفبدٍؽْد.ػلْفَهصشفی دسدام ُبیهختلفهتفبّتّ(دسحذّد- 2

  1دسصذّصىثذىدام)ثَصْستهبدٍخؾکاعت.

میسان مجاز مصرف و نحىه مصرف سیلىی قلیایی
دسایيعیل ْػلْفَثؼذاصثیغتسّصقبثلاعتفبدٍاعتّثَػلتثْیتٌذآهًْیبکثبیذقجلاصهصشف حتوبٌُْادُی
ؽْد(حذاقل   3عبػتقجلاصهصشف ػلْفَثبیذاصعیلْخبسجّدسُْایآصادقشاسدادٍؽْد)ّثبهصشف تذسیدیآى
دامکنکنثَخْسدىآىػبدتکٌذ.

هیضاىهصشف ایيًْععیلْ ثشای اًْاعدامهی تْاًذتب 1دسصذ ّصىثذىدامثَصْستهبدٍخؾکاًدبمؽْد.
 17سّص اعت.ؼیایيصهبىدامثَ تذسیحّدسصْستلضّمثبهخلْغکشدى
نکته  :ؼْلدّساىػبدتدامثَػلْفَقلیبیی 
ػلْفَثبعبیشغزاُبثَآىػبدتخْاُذکشد .

تىصیه های الزم برای مصرف علىفه در دام های مختلف
-  1گبّؽیشی
ػلْفَ ای کَدسعیلْیاعیذی(تخویشی) تِیَؽذٍثبؽذثَساحتیتب 57دسصذیبًصفهبدٍخؾکخْساکسّصاًَ

ُباصایيؼشیقدسُضیٌَتْلیذؽیشصشفَ خْیی 


ًوبیذّثَػلتُضیٌَکنتِیَایيػلْفَ

گبّؽیشیساتبهیيهی
تغزیَگْعبلَُبی   6تب  12هبَُّگبُّبیخؾکّگبًّشًیضثَساحتیهصشف هیؽْد.

خْاُذؽذُ.ن چٌیيثشای 

کیلْگشمؽیشتْلیذهیکٌٌذ،تْصیَ

عیلْیقلیبیییبآهًْیبکیفقػثشایگبُّبی ؽیشیکنتْلیذکَصیش 11
هبَُ،تْصیًَوی ؽْد؛اهبهصشفآىثشای گبُّبیًشتْصیَهی

هی ؽْدّهصشف آىثشایگْعبلَُبی 3تب 6

ؽْد.اهبثبیذتْخَداؽتکَدسٌُگبمهصشف،ػلْفَای کَدساختیبسدامقشاسدادٍ هی ؽْدثبیذُوشاٍثبداًَغالت

هبًٌذخْیبکٌغبًتشٍهصشفؽْد.دسصْستثشّصهغوْهیتآهًْیبکیهی تْاىثبهصشفعشکَ(هخلْغ ًین لیتش

عشکَ ًّینلیتشآة)ثَدسهبىدامپشداخت .
-  2گْعفٌذّ ثض
هصشفػلْفَتِیَؽذٍدسعیلْیاعیذیثشایگْعفٌذّثضداؽتیثالهبًغاعتّثبهصشفایيػلْفَدسخیشٍ
ُضیٌَتؼلیفآًبىصشفَ خْییصیبدیخْاُذؽذ.هیضاىهصشفػلْفَتب %47هبدٍخؾکهصشفی

ُبی پشّاسی دس


ثشٍ
حیْاىهی تْاًذاًدبمؽْد.

لْفَ ُبیتِیَؽذٍدسعیلُْبیقلیبیی(آهًْیبکی)ًیضثشای دامعجک(گْعفٌذّثضداؽتی)قبثلاعتفبدٍاعت
ػ 
ّلیفقػدسؽشایؽیتْصیَهی ؽْدکَدسخیشٍهصشفیدامهْادقٌذی کبفی(خْ،گٌذمّکٌغبًتشٍ)ُّوچٌیي

دسسّصاًدبمهیؽْد.

آةکبفیدساختیبسثبؽذ،هصشفایيػلْفَتبحذاکثشیککیلْگشم 

-  3عبیشدامُب 

هصشفػلْفَاعیذی(تخویشی) ثشای اًْاعدامُب(اصخولَؽتش،گبّهیؼ،اعتّاالؽ)اًدبمهیؽْد.اهب
دسخصْؿػلْفَقلیبیی(آهًْیبکی)هصشفآىثشای تکعویبىهبًٌذاعتّاالؽهی تْاًذکؾٌذٍّخؽشًبکثبؽذ؛
اهبدسًؾخْاسکٌٌذگبى هبًٌذؽتشّگبّهیؼهصشف آىایشادی ًذاسد 
.

تهیه وتدوین :مختار خسروی

