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چکیده
برومند جزی، م. و بصيری، م. 1401. كاربرد اصول فنی و تخصصی در تهيه سيالژ ذرت علوفه   ای. مجله ترويجي علوفه و خوراك دام. 3 )1(: 82-90.. 

كاهش بارندگی در كشور از يک سو و توسعه دامداری   ها از سوی ديگر، صنعت دامداری را با بحران جدی در زمينه تامين علوفه، به ويژه در فصل 
زمستان مواجه كرده است. بر   اين   اساس، دامداران مقداری از علوفه توليد   شده در فصل   های بهار و تابستان را برای مصرف زمستان به صورت خشک و يا 
سيلو   شده، ذخيره می   كنند. در فرايند سيلو   كردن، گياهان علوفه   ای و حتی برخی محصوالت فرعی و پسماند كارخانجات، تحت شرايط بی   هوازی، توسط 
ميکروارگانيسم   ها در سيلو تخمير   شده و قند   های قابل تخمير آنها به تركيبات با ارزشی مانند اسيد   الكتيک تبديل می   شوند. واكنش اسيدی سيلو، موجب 
مهار رشد باكتری   های نامطلوب موجود در آن شده و امکان نگهداری آن را به طور تازه و برای مدت طوالنی بوجود مي   آورد. يکی از علوفه   هايی كه در 
بطور گستره در جهان برای مصرف انواع دام   ها سيلو می   شود، ذرت است. برای تهيه سيالژ ذرت، بايد اندازه قطعات علوفه يک تا سه سانتی   متر باشد. 
پر   كردن، كوبيدن و فشردگی كافی توده علوفه بايد بصورت سريع و در طول روز برداشت علوفه، انجام شود؛ سپس، بالفاصله بايد روی سيلو با پوشش 
پالستيکی محکم پوشانده شده و روی آن با تايرهای فرسوده، آجر، پرس سفال و غيره سنگين شود. برای بهبود كيفيت سيالژ توليدی بسته به شرايط، 
می   توان از افزودنی مناسب و در صورت امکان افزودن آرد غالت و مالس نيز بهره برد. انجام و رعايت نکات ضروری بيان   شده در اين مقاله، باعث 

تهيه سيالژ با   كيفيت خواهد شد. 

واژگان کلیدی: علوفه، سيلو، سيالژ ذرت 
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بیان مسئله
دامداران همواره سعی می   كنند تا مقداری از علوفه سبز توليد   شده در 
فصول بهار و تابستان را برای مصرف دام   ها   ی خود در طول زمستان 
خشک و ذخيره كنند. در مسير اين فرايند، مشکالتی چون: افت شديد 
امکان هميشگی خشک   كردن  نبود  به دليل خشک كردن آن،  علوفه 
علوفه به داليل اقليمی، نياز به انبارهای بزرگ )هانکار( برای نگهداری 
علوفه خشک   شده و احتمال آتش سوزی علوفه خشک   شده وجود 
دارد؛ بنابراين، در همه مناطق به ويژه مناطق كوهستانی و يا مرطوب كه 
خشک   كردن علوفه مقدور نباشد، می   توان آن را به صورت سيلو   شده 

نگهداری كرد )3 و4(. 
به عملی كه طی آن محصوالت زراعی مرطوب مورد تخمير كنترل 
   شده قرار گيرد، اصطالحا ً »سيلو   كردن«، به محصول تخميری توليد   شده، 
»سيالژ« و به مخزن نگهداری آن، »سيلو« گفته می   شود )8(. در طی اين 
عمل، گياهان علوفه   ای )مانند علوفه ذرت، علوفه سورگوم، يونجه و 
قصيل جو( و حتی برخی پسماندها و محصوالت فرعی كارخانجات 
)مثل تفاله های چغندر،  مركبات، سيب و گوجه فرنگی( در شرايط 
بی   هوازی و توسط ميکروارگانيسم   ها تخمير   شده و قند   های قابل تخمير 
آنها )عمدتاً گلوكز و فروكتوز(، به تركيبات با   ارزشی مانند اسيد   الكتيک 
تبديل می   شوند. حالت اسيدی سيلو )pH ≤4( اين امکان را به   وجود 
می   آورد كه رشد باكتری   های نامطلوب موجود، مهار شوند تا بتوان 
سيالژ را به طور تازه و آبدار برای مدت طوالنی )حتی سال   ها( با هدف 

حفظ ارزش غذايی، نگهداری كرد )8(. 
مصرف سيالژ ذرت در تابستان، به دليل توليد حرارت كمتر در شکمبه، 
باعث كاهش تنش گرمايی گاو و اثرات مخرب ناشي از آن می   شود 
و همچنين به دليل قابليت هضم باالي آن كود كمتر توليد می   شود و 
موجب كاهش آلودگی محيط زيست می   گردد )1 و 9(. عالوه    بر    اينها، 
از ديگر مزايای انواع سيالژ نسبت به ساير اشکال علوفه، می توان به 

موارد زير اشاره كرد: 
1. امکان استفاده از علوفه سيلو   شده تازه و آبدار در طول سال، به ويژه 

زماني كه علوفه تر موجود نباشد. 
2. انرژي و قابليت هضم بااليي دارد. 

3. خوشخوراكي و رطوبت باالی آن، باعث افزايش مصرف خوراك 
دام مي   شود. 

4. در بسياری از مواقع، نسبت به علوفه خشک، افت كمتر و تركيب 
تقريباً ثابتی در طی سال دارد. 

5. خطر آتش سوزي براي علوفه سيلو   شده وجود ندارد. 
6. طی فرايند تخمير، نيترات موجود در بافت   های گياهی آن از بين 
می   رود در نتيجه، احتمال خطر مسموميت نيتراته به   شدت كاهش می يابد. 

7. استفاده از محصوالت فرعی كارخانجات )مانند تفاله سيب( برای 
توليد سيالژ، از آلودگی محيط زيست می      كاهد. 

8. علوفه را در برابر اثرات زيانبار آفتاب، بارش و قارچ ها محافظت 
می   كند )1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 8 و 9(. 

يکی از علوفه   هايی كه در بيشتر مناطق جهان به طور سيلو   شده مورد 
مصرف انواع دام   ها، به ويژه گاوهای گوشتی و شيری قرار می   گيرد، 
دارای ويژگی   های خاصی  اين علوفه  ،10،12و13(.  ذرت است )8 
چون خوش   خوراكی، عملکرد باال در واحد سطح )حدود 50 تا 80 
تن   در   هکتار( و قند باال )به خصوص قندهای محلول كه بيشترين ميزان 
تبديل به اسيد   الكتيک را در شرايط سيلو فراهم می كنند و اين حالت 
اسيدی امکان نگهداری آنرا برای مدت های طوالنی ايجاد می   كند( 
است )8 و10(؛ همچنين ذخيره علوفه در سيلو در مقايسه با نگهداری 
دارد. علوفه ذرت  نياز  بسيار كمی  به فضای  انباری  علوفه خشک 
ظرفيت بافرينگ پايينی در مقايسه با غالت علوفه   ای و به ويژه لگوم   ها 
)مانند يونجه( دارد و به   همين   دليل به   سهولت می   توان طی مراحل تهيه 
سيالژ به يک pH پايين و اسيدی مناسب دست يافت )8(؛ سيالژ 
ذرت، غنی از انرژی است، ولی از نظر پروتئين، مواد معدنی به ويژه 
كلسيم و فسفر و ويتامين   هايی مانند ويتامين"A" و "D" فقير است و 
بدين دليل، هنگام تغذيه آن بايد به تعادل مواد مغذی جيره توجه شود 
)2 ،8 و10(. در بين علوفه   ها، برخی از واريته   های سورگوم نيز قابليت 

مناسبی برای سيلو   كردن دارند )11،12و13(. 
 قبل از هر چيز، دامداران بايد توجه داشته باشند كه هنگام تهيه سيالژ 
ذرت در حال انجام يک »سرمايه گذاری« هستند؛ زيرا سيالژ ذرت 
حدود %30 تا %35 كل جيره مصرفی دام های موجود در يک دامداری 

در طی سال را تشکيل می   دهد )3 و4(. 
روش های  ساير  به  نسبت  سيالژ  مغذی  مواد  رفتن  هدر  اينکه  با 
نگهداری علوفه كمتر است )جدول 1(؛ ولی در اين روش نگهداری 
نيز، هدر    رفتن ماده خشک، پروتئين و انرژی علوفه دور از انتظار 
در  ضروری  فعاليت های  از  كه  ذرت  سيالژ  تهيه  به منظور  نيست. 
دامداری   های صنعتی برای تأمين علوفه با   ارزش، آب   دار، كم   حجم و 
قابل دسترس در تمام فصول سال است، در ادامه دستاوردها و اصول 

فنی تهيه سيالژ با   كيفيت ارائه می   شود. 
  عمل   كردن به اين توصيه   ها )كه حاصل مطالعات علمی و مشاهده 
اروپايی، همچنين حاصل  از 10 كشور  انواع سيالژ در بيش  عينی 
27 سال تجربه عملی و مشاوره   ای در سطح بيش از 200 گاوداری 
كشور، به ويژه در مهد گاوداری ايران )استان اصفهان( و ايجاد ايده   های 
ابداعی نگارنده طی اين مدت است(، می   تواند باعث تهيه سيالژ ذرت  

با   كيفيت شود. 

کاربرد اصول فنی و تخصصی در تهیه سیالژ ذرت علوفه   ای- مسعود برومند جزی، محمدرضا بصیری
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دستاوردها 

1- تمیز   کردن ساختمان سیلو
زيادی  مقدار  حاوی  خاك،  كه  مي   دهند  نشان  علمی  بررسی   های 
ميکروارگانيسم   های توليدكننده اسيد بوتيريک )يک عامل تضعيف   كننده 
ساختمان  ديواره   های  فرج  و  خلل  ديگر،  طرف  از  است.  سيلو( 
به   همين   دليل،  است؛  كپک   ها  انواع  هاگ  زيادی  مقدار  داراي  سيلو 
بايد كف سيلو به طور كامل تميز   شده و خلل   و   فرج ديواره های سيلو با 

آستر سيمانی پوشانده شود. چاه سيلو تخليه   شده و در   صورت امکان،
ساختمان سيلو با محلول %3 اسيد كلريدريک )جوهر   نمک( شستشو 
ناخواسته موجود در ساختمان سيلو،  ميکروارگانيسم های  تا  شود، 
همچنين هاگ قارچ   ها از   بين برود )تصوير 1(. در روش ديگر، می   توان 
ديواره   های سيلو را با پالستيک يکپارچه پوشاند )تصاوير 4 و 7(. 
اين روش باعث می   شود تا ديواره   های سيلو از اسيد حاصل از توليد 
سيالژ در   امان مانده و خطر كپک زدگی كنار ديواره ها به طور كامل از 

بين برود )3 و 4(. 

جدول 1-  ضایعات ماده خشک پیش بینی   شده برای علوفه لگومینه و گراس در زمان برداشت، انبارداری و تغذیه )2(

جمع )%(تغذیه )%(انبارداری )%(برداشت )%(             روش

     پرس علوفه معمولی )یونجه(  
        بارندگی   شده
        بارندگی   نشده

     درصد رطوبت علوفه ذرت
        70 به باال

60-69 
       

  زیر 60
      

32/645/241/8
17/43/65/226/2

221/21134/2
510/11126/1

11/58/21130/7

تصویر 1- تميز   كردن سيلو و مشاهده    سيستم جمع آوری ابداعی آب اضافی سيلو )تصوير سمت راست( )عکس از نگارنده - سال 1394( 

  دوره سوم -  شماره 1 -  بهار و تابستان  1401 -  شماره  پیاپی ) 5 ( 
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2- زمان و نحوه برداشت علوفه ذرت
مناسب ترين زمان برداشت علوفه    ذرت، هنگامی است كه رطوبت گياه 
در حدود %65 تا %70 )معادل %30 تا %35 ماده خشک گياه( باشد. 
در اين شرايط دانه   های ذرت به   حالت خميری درآمده و پيکر كلی 
گياه هنوز سبز است، ولی معموالً چهار   برگ پايينی آن زرد و خشک 
شده   اند )تصوير 2(. عملی   ترين روش آن است كه اگر با ناخن دست، 
دانه   های ذرت را فشار دهيم اثر ناخن بر روی دانه باقی بماند و شيره   ای 
از دانه خارج نشود )دانه خميری(؛ همچنين اگر بالل ذرت را به دو   نيم 
تقسيم كنيم، خط سفيدی كه معروف به خط شير )Milk Line( است 
دقيقاً در وسط دانه   ها به صورت يک دايره فرضی مشخص می   شود 

)3و4( )تصوير 3(. 

تصویر 2- برداشت علوفه    ذرت ) به برگ   های خشک   شده    پايين گياه 
توجه كنيد( )عکس از نگارنده – سال 1400(

توصيه می   شود عمليات چاپر   كردن )خرد   كردن( علوفه ذرت در طول 
روز بلند )يعنی بين ساعات 9 تا20( انجام شود؛ زيرا قند   های محلول 
مقدار خود  بيشترين  در  بلند  علوفه، در طی روز  پيکر  در  موجود 
بايد بين يک تا سه  اندازه  قطعات چاپر   شده ذرت  قرار دارد )7(. 
 )Conditioner( سانتی متر باشد. به كار    بردن يک دستگاه فراوری   كننده
دانه   های  كامل  له   شدن  باعث  چاپر،  دستگاه  پشت  در  له   كننده  يا 
ذرت شده و بدين   ترتيب نشاسته بيشتری جهت تخمير در دسترس 

ميکروارگانيسم   های سيلو قرار می   گيرد )2(.  
داشته   70% از  بيش  تهيه   شده رطوبتی  كه علوفه    ذرت  در شرايطی 
باشد و يا علوفه در اثر سرمازدگی يخ   زده باشد، معموالً در موقع تهيه 
سيالژ، پساب زيادی )تا %15( توليد می   كند. در چنين شرايطی يکی 
از بهترين پيشنهادها افزودن و پاشيدن يکنواخت آرد ذرت در سيلو 
است. ذرت آسياب   شده به عنوان يک ماده    جاذب رطوبت می   تواند با 
جذب آب اضافی علوفه، باعث كاهش شديد توليد پساب در سيالژ 
ذرت شده؛ همچنين ارزش غذايی سيالژ و قابليت هضم آن را بهبود 
بخشد )7(. تركيب شيميايی علوفه ذرت سرمازده با همان علوفه در 
قبل از سرمازدگی تفاوت    معنی   داري ندارد و عمده اختالف بين آنها 
در جمعيت ميکروبی است؛ به طوری كه علوفه سرمازده تعداد كمتري 
باكتري توليدكننده اسيد   الكتيک و تعداد بيشتري قارچ دارد. لذا برای 
اضافه   كردن  با  می   توان  آن  هوازي  پايداري  و  تخمير  فرايند  بهبود 

افزودنی ميکروبی مناسب، شرايط را بهبود بخشيد )6(. 

تصویر 3- خط شير

3- جلوگیری از فعالیت کلستریدیوم   ها
نکته مهم و قابل توجه در تهيه سيالژ آن است كه آلوده    بودن محصوالت 
زراعی به خاك، همچنين داشتن رطوبت باال، باعث ورود و يا فعال   شدن 
كلستريديوم   ها در سيلو می   شود. در   اين   صورت، اسيد بوتيريک زيادی 
در سيلو توليد می   شود كه بوی بد كره فاسد   شده، نشانگر چنين حالتی 
موجود  آمينه  اسيدهای  می   توانند  كلستريديوم   ها  همچنين،  است؛ 
آمونياك  كنند.  توليد  آمونياك  مقداری  و  تخمير   كرده  را  سيلو  در 
بوی زننده   ای دارد و در   صورتی   كه مقدار آن زياد باشد يا اساس جيره 
دام مواد سيلويی باشد، می   تواند باعث سقط دام   های آبستن، مسموميت 

دام ها و حتی مرگ آنها شود )8(. 

کاربرد اصول فنی و تخصصی در تهیه سیالژ ذرت علوفه   ای- مسعود برومند جزی، محمدرضا بصیری



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
... ...

مجله رتویجی علوهف و خوراک     دام

86

                                                                                                          

4- اهمیت حمل سریع و فشرده کردن سریع توده علوفه   ای
حمل علوفه چاپر   شده )خرد   شده( از مزرعه به سيلو بايد بالفاصله 
پس از برداشت و در كمترين زمان ممکن انجام شود؛ زيرا از همان 
زمان چيده   شدن علوفه فرايند اكسيداسيون و تخريب بافت آن آغاز 
می   شود. به   عالوه، عمليات پر   كردن، كوبيدن و فشردن مناسب توده 
علوفه نيز بايد هر چه سريع تر انجام شود. سرعت كار در فشردن 
كامل توده علوفه، بيشترين نقش را در كيفيت سيالژ ذرت توليدی 
بيشتر  علوفه، خارج   كردن هر چه  از فشردن  داشت. هدف  خواهد 
هوای موجود در اليه   های علوفه چاپر   شده است، زيرا اكسيژن موجود 
در سيلو طبق فرمول شيميايی زير باعث سوختن )اكسيداسيون( مواد 
قندی )گلوكز( موجود در علوفه و هدر   رفتن آنها )تبديل   شدن به آب و 

دی   اكسيد   كربن( می شود )8(. 

C6 H12 O6 + 6O2                                 6H2 O + 6CO2 + )انرژی )گرما

اگر عمليات بستن سيلو به   خوبی انجام شود، روز دوم، سيلو متورم 
از  حاصل  دی   اكسيد   كربن  توليد  نشانگر  كه  می   كند(،  )باد  می   شود 
اكسيداسيون است )3و4(. آب يا شيرابه   ای هم كه طی چند روز اول 
پس از بسته   شدن كامل سيلو از آن خارج می   شود، همان آب حاصل از 
سوختن مواد قندی موجود در علوفه است. در واقع مقدار آب توليدی 
حاصل از اكسيداسيون سيلو و حرارت توليدی آن )گرم   شدن سيلو( 
بهترين شاخص چگونگی فشردگی توده علوفه   ای محسوب می   شود. 
پس از اتمام اكسيژن، سيلو به پايداری نسبی می   رسد و ديگر آب و 
گرما توليد نمی   شود. لذا هر چه آب و حرارت بيشتری در سيلو توليد 
شود، همچنين خنک   شدن توده علوفه بيش از چهار روز پس از بستن 
كامل آن صورت گيرد، نشانگر وجود اكسيژن بيشتر در بين توده علوفه 

و تداوم اكسيداسيون است )8(. 

5- جلوگیری از هدر   رفتن شیرابه توده علوفه   ای و غنی   سازی کاه 
به دليل شرايط آب   و   هوايی كشور، معموالً بسياری از علوفه   های مورد 
استفاده برای تهيه سيالژ، رطوبت بااليی دارند كه خروج اين رطوبت 
مواد مغذی زيادی می   شود.  باعث خروج  از سيلو،  به   شکل شيرابه 
روش معمول فشردن علوفه سيلو نيز باعث خروج بيشتر شيرابه   های 
علوفه می   شود. اين شرايط نامطلوب، می   تواند باعث ايجاد خساراتی تا 
35% )جدول 1( در ماده    اوليه شود )2(. شيرابه خارج   شده دارای مواد 
مغذی زيادی است كه به منظور پيشگيری از خروج اين شيرابه می   توان 
از افزودن مواد رطوبت   گير مثل آرد غالت، سبوس گندم، تفاله چغندر 
و مالس خشک در بين علوفه استفاده كرد؛ همچنين، از اقدامات ساده 

ديگری مانند پالساندن محصوالت زراعی با رطوبت باال )بيش از 
%75(، می توان در اين زمينه استفاده كرد )8(. 

در صورتی كه به   هر   دليل رطوبت علوفه ذرت تهيه   شده بيش از حد 
باشد، برای جلوگيری از هدر   رفتن شيرابه گياهی علوفه كه مايع بسيار 
با ارزشی است، می   توان در كف سيلو به ارتفاع 30 تا 40 سانتی متر 
كاه پهن كرد تا آن را جذب كند. بدين منظور نگارنده توصيه می كند 
پرس های كاه به صورت باز   نشده در كف سيلو و در كنار هم قرار داده 

شود )3و4( )تصوير 4(. 

تصویر 4- پوشاندن ديواره   های سيلو با پالستيک يکپارچه و چيدن 
يک   اليه پرس كاه باز   نشده در كف سيلو به منظور جذب شيرابه   ها    

)عکس از نگارنده - سال 1393(

6- نحوه پرکردن، فشردن و پوشاندن سیلو
نکته مهمی كه بايد به آن توجه شود، نحوه پر   كردن و پوشاندن توده 
علوفه   ای سيلو   شده است. عمليات پر   كردن و فشردن سيلو بايد در 
عرض سيلو، به صورت اليه   به   اليه صورت گيرد )3و4( )تصوير 5(. 
بيشتر دامداران به   اشتباه علوفه ذرت را اليه   به   اليه و در طول و كف 
سيلو می   ريزند و آنرا به   تدريج فشرده می   كنند؛ در اين صورت، حركت 
زياد لودر يا تراكتور روی توده علوفه، باعث تخريب بافت گياهی 
و خروج هر چه بيشتر شيرابه آن می   شود. اگرچه استفاده از لودر و 
ادوات سنگين   تر و يا حركت بيشتر آن روی علوفه موجب می   شود 
تا در نهايت اكسيژن كمتری درون سيلو باقی بماند؛ ولی همه اين 
موارد باعث می   شود تا فشار زيادی بر علوفه   های موجود در اليه   های 
زيرين سيلو وارد   شده و در نتيجه ديواره   های سلول   های گياهی علوفه 
تخريب شوند و محتويات خود را به صورت شيرابه از دست دهند. 
اين موضوع باعث خروج بيشتر شيرابه گياهی كه در واقع مواد بسيار 
با ارزش داخل سلولی )قندها، امالح و ويتامين ها( هستند، می   شود و 

بدين   ترتيب افت شديدی در كيفيت سيالژ توليدی به وجود می   آيد. 
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7- نحوه پوشاندن توده علوفه   ای سیلو شده
بالفاصله پس از پر   كردن سيلو، بايد روی آن را با پوشش پالستيکی 
ضخيمی )به قطر يک ميلی   متر( به طور كامل پوشاند و همه مجاری 
نفوذ هوا را به   دقت مسدود كرد. عدم دقت در اين عمليات موجب 
اكسيداسيون  عمل  ادامه  نتيجه  در  و  سيلو  به  اكسيژن  ورود  تداوم 
خواهد شد. برای اطمينان بيشتر می   توان از دو   اليه پالستيکی استفاده 
كرد. در   صورت تماس قسمتی از مواد سيلويی با اكسيژن هوا، فاسد 
و پوسيده   شده و برای دام غيرقابل مصرف و در بيشتر مواقع سمی 
می   شوند؛ همچنين عدم پوشش كامل توده علوفه   ای سيلو   شده، موجب 

ورود اكسيژن و در نتيجه فعاليت ميکروارگانيسم   های نامناسب مانند 
كلستريديوم   ها و انتروباكترها می   شود )8(. پس از پوشاندن روی سيلو، 
بايد روی پالستيک اجسام سنگينی مانند تاير   های فرسوده خودرو، 
آجر، كاه   گل و غيره قرار داد تا از كنار   رفتن پوشش پالستيکی و ورود 
هوا به طور كامل جلوگيری شود. حتی می   توان از كيسه های شن و 
بلوك   های سيمانی استفاده كرد )3و4(. البته از نظر نگارنده بهترين 
روشی كه برای سنگين   كردن روی سيلو تجربه و عملی شده است، 

استفاده از آجر می   باشد )تصوير 6(. 

تصویر 5- پر   كردن اليه   به   اليه سيلو به صورت عرضی از انتها به ابتدای سيلو )عکس از نگارنده - سال 1385(

تصویر 6- سنگين   كردن روی سيلو با كاه   گل، تايرهای فرسوده يا آجر )عکس   ها از نگارنده - سال 1398(

کاربرد اصول فنی و تخصصی در تهیه سیالژ ذرت علوفه   ای- مسعود برومند جزی، محمدرضا بصیری
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8- استفاده از مواد افزودنی مناسب هنگام سیلو   کردن
هنگام پر   كردن سيلو، برای بهبود كيفيت سيالژ توليدی بسته به شرايط، 
می   توان از افزودنی مناسب )تلقيح ميکروبی( نيز به صورت پاشش با 
سمپاش كاماًل تميز استفاده كرد. برخالف اعتقاد برخی از دامداران و 
بر اساس تجربيات علمی و عملی نگارنده، موقع تهيه سيالژ ذرت 
به جز افزودن محرك   های ميکروبی )تلقيح ميکروبی( و در صورت 
نياز آرد غالت يا مالس، نيازی به افزودن موادی مثل اوره، آهک و 
نمک نيست. تهيه سيالژ تحت اين شرايط باعث ايجاد pH پايين تر، 
)الکل(  اتانول  و  اسيد   استيک  غلظت  و  بيشتر  اسيد   الكتيک  توليد 
كمتری می شود، كه همه اين موارد نشانگر تهيه سيالژ با كيفيت   تر 

است )3 ،4 ،8 ،10 و13(. 
امروزه در بسياری از نقاط دنيا، به ويژه در مناطق گرمسير از فرآورده   های 
بيولوژيک به عنوان افزودنی سيلو )Inoculants( استفاده می   شود. اين 
مواد دارای ميکروارگانيسم   های الزم برای سرعت بخشيدن به تخمير و 
هدايت واكنش شيميايی توده علوفه سيلو   شده به  سمت   و   سوی دلخواه 
هستند كه موجب به   حداقل   رساندن افت سيلو و افزايش كيفيت آن 
می   شوند  )تصوير 7(. اين فرآورده   ها بيشتر دارای سويه   های مختلف 
از باكتری گروه الكتوباسيل )Lactobacillus( هستند كه قادرند با توليد 
حجم زيادی از اسيد   الكتيک در زمان كم و توقف فعاليت باكتری   های 
سبب  مضر،  بی   هوازی  باكتری   های  از  گروه   هايی  حتی  و  هوازی 
كاهش هرچه سريع   تر pH سيلو و جلوگيری از هدر رفتن و افت 
مواد علوفه   ای، پايداری بيشتر سيالژ و آماده   شدن سريع   تر آن شوند 

)8 و13(. 

تصویر 7- پاشيدن افزودنی   های بيولوژيک روی علوفه                   
)عکس از نگارنده - سال 1398(

9- نحوه استفاده و برداشت سیالژ   
حداقل زمان الزم برای باز   كردن سيلو و مصرف آن در صورت عدم 
استفاده از افزودنی   های بيولوژيک در حدود يک   ماه است )البته بهتر 
است دو   ماه در نظر گرفته شود(. هنگامی كه از اين افزودنی   ها استفاده 
شود، اين   مدت به 10 روز كاهش می   يابد. در موقع استفاده از سيالژ 
به   ضخامت  بايد سعی شود كه همه   روزه يک   برش عمودی حداقل 
تبخير  از  ناشی  افت  تا  شود  برداشت  آن  از  سانتی   متر   20 حدود 
اسيدهای چرب فّرار، همچنين وقوع تخمير ثانويه )گرم   شدن سيلو 
ايده   آل  به   حداقل برسد؛ در ضمن، در يک روش  از برداشت(  پس 
بهتر    است برداشت سيلو به صورت برش   هايی توسط دستگاه برش   گر 
)Cutter( صورت گيرد و سيالژ برداشت   شده به   سرعت در اختيار دام 

قرار داده شود )تصوير 8(. 

تصویر 8- برداشت سيالژ ذرت توسط دستگاه برشگر                   
)عکس از نگارنده(

در اين روش، سيالژ طوری برداشت می   شود كه در توده علوفه 
شکافی ايجاد نشده و در نتيجه هوا وارد آن شود؛ همچنين در حين 
برداشت در   صورتی   كه قطعات علوفه درشت باشد، توسط برش   گر 
خرد می   شود. اگر مصرف سيالژ ذرت دامداری كم باشد و دامدار 
نتواند هر روز به    اين مقدار از آن برداشت كند، هميشه مجبور خواهد 
پائين   تری دارد و  انرژی  از سيالژ هواخورده و خشک   شده كه  بود 
حتی احتماالً كپک   زده است، مصرف كند؛ لذا توصيه تجربی نگارنده 
آن است كه در چنين شرايطی پس از باز   كردن سيلو، پيشانی سيلو به 
دو   قسمت تقسيم شود و هر از گاهی از يک   طرف آن، برداشت شود 
)تصوير 9(. بدين   ترتيب مقدار برداشت عمقی روزانه دو   برابر می   شود 

و سيالژ ذرت در نهايت دچار افت كمتری خواهد شد )3 و4(. 
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تصویر 9- تقسيم پيشانی سيلو به دو   قسمت و برداشت از آن به صورت متناوب 
)عکس از نگارنده - سال 1393(

10- بهره   گیری از سیلوهای بسته بندی شده
در دامداری   های كوچک كه معموالَ مصرف سيالژ در آنها كم است، 
می   توان از كيسه   های پالستيکی به منظور سيلو   كردن بهره برد ) بسته   های 
20 تا 750 كيلوگرمی(. البته كيسه   ها بايد خوب هواگيری   شده و در 
طول مدت نگهداری سوراخ نشوند. خوشبختانه امروزه كارگاه   ها و 
كارخانجات زيادی در اين زمينه در كشور فعال شده   اند )تصوير 10( 

 .)3(

تصویر 10- بسته بندی كردن سيالژ ذرت
 )عکس از نگارنده - سال 1399(

توصیه های ترویجی

الف( قبل از سیلو   کردن: 
1- قبل از سيلو   كردن توده علوفه   ای، بايد ديواره   ها و كف ساختمان 
سيلو با استفاده از اسيد كلريدريک %3 تا %5 ضدعفونی و يا با استفاده 

از پالستيک پوشانيده شوند. 
2- در حد امکان عمليات چاپر   كردن )خرد   كردن( علوفه ذرت در روز 

بلند )يعنی بين ساعات 9 تا20( انجام شود. 
3- اندازه قطعات علوفه برای خرد   كردن بايد يک تا سه سانتی متر 

باشد. 

ب( حین سیلو   کردن: 
1- عمليات پر   كردن، كوبيدن و فشردن مناسب توده علوفه بايد سريع 

و در طول همان روز برداشت علوفه انجام شود. 
2- عمليات فشردن علوفه بايد در عرض سيلو و به صورت اليه   به   اليه 

باشد. 
از  شرايط،  به  بسته  توليدی  كيفيت سيالژ  بهبود  برای  می   توان   -3

افزودنی ميکروبی مناسب نيز استفاده كرد. 
4- در صورت باال   بودن رطوبت علوفه، توصيه می شود از آرد غالت 

و پودر مالس به توده علوفه اضافه شود. 
5- روی سيلو بايد به سرعت با پوشش پالستيکی محکمی به طور 
كامل پوشانده شده و روی پالستيک به روش مناسبی سنگين شود تا 

از ورود هوا به طور كامل جلوگيری شود. 

ج( پس از سیلو   کردن: 
1- حداقل زمان الزم برای باز   كردن سيلو و مصرف آن در حدود 

يک   ماه در نظر گرفته شود. 
2- همه   روزه بايد يک برش عمودی به   ضخامت حداقل حدود 20 

سانتی   متر از سيلو برداشت شود. 
3- بهتر است در دامداری   هايی كه مصرف روزانه سيالژ كمی دارند؛ 

از كيسه   های بسته بندی   شده سيالژ استفاده شود. 

کاربرد اصول فنی و تخصصی در تهیه سیالژ ذرت علوفه   ای- مسعود برومند جزی، محمدرضا بصیری
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