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Özet 



Silaj Yapımı ve Kalitesi 
• Suca zengin yemlerin havasız koşullarda fermente 

edilmesiyle elde edilen yemlere silaj denmektedir.   
 

• Silaj yapımında dikkat edilecek temel konular: 
• Silajlık materyal seçimi ve Biçim Zamanı 

• Suda çözünebilir karbonhidrat düzeyi 
• Suda çözünebilir KH>%2.5 
• SÇKH>2.5 ise soldurma ve/veya katkı kullanımı 

• Kuru madde düzeyi,  
• En uygun kuru madde düzeyi %35-40 
• Soldurma 

• Havasız koşul sağlanmasıdır.  
• Partilül boyutu (Doğrama) 
• Sıkıştırma 
• Örtme -Kapama 

 



Silaj Materyali 
• Suda çözünebilir KH: 

• Buğdaygiller, tahıllar, 
• turunçgil, pancar, domates posası 
• lahana, pancar yaprağı 
• Baklagiller 

• SÇKH    düşük 
• Protein yüksek 

• Bu nedenle silolanabilme kabiliyetleri de düşüktür.  
• Organik asitler,  
• inokulantlar  
• kolay çözünebilir karbonhidrat (melas gibi)  
• Tuz  %2’ye kadar literatürde önerilmektedir.?!!! 

• KM’de %8 !!??? 
• Çukurun üstüne uygulanması önerilebilir. 

.  
 



1/3 SÜT ÇİZGİSİ  (0.33) 
- KM <30% 
- KM düzeyi 1-2 hafta izlenmeli 
 
 
1/2 SÜT ÇİZGİSİ (0.50) 
%30-35 KM 
- Kapçık rengi kontrol edilmeli 
- 7-10 gün içinde hasat edilmeli 

2/3 SÜT ÇİZGİSİ (0.66) 
%35-38% DM 
- Kapçık rengi ve tüm bitki nemi 
kontrol edilmeli 
- Hemen hasat edilmeli 

SÜT ÇİZGİSİ YOK 
KM>%40  
- Mümkün en kısas sürede hasat 
- Kaliteli silaj için çok kuru 
- Biçim boyutu kısaltılabilir 
- Tanelerin ezilmesi hayati 

1). Tane de KM 
%25 uygun hasat 
- 
Püsküllenmeden 
40-60 gün sonra 
 
2). Süt Çizgisi 
- 1/2-3/4 ideal 
 
Süt çizgisi 
değişimi 
20-23 günlük bir 
periyottur 





 Etkin ve iyi bir sıkıştırma için  
 20 cm den fazla kalın malzeme 

serilmemelidir. 



 



• Silaj Fermentasyon Aşamaları 
• Aerobik faz 
• Kaba yem biçildiğinde bitki solunuma devam eder, 
• Bitki enzimleri, suda çözünebilir KH tüketir. 
• CO2, Su ve Isı Üretilir. 
• Bitki enzimleri kompleks KH’ları da parçalamaya başlar. 
• Sıkıştırılmış kaba yemde oksijen bitinceye kadar bu faz devam eder. 
• Aerobik fazda asetik asit bakterileri (enterobacteria) aktiftir.  
• Bu faz 2-3 gün sürer.  pH düşer ve laktik asit bakterileri için uygun 

ortam oluşturur. 
• Düşen pH enzimlerin aktivitesini engeller. 
• Aneorobik koşullar laktik asit bakterilerinin çalışmasını sağlayarak 2-3 

haftada fermentasyonu sonlandırır. 
• Aeorobik fazın uzaması ve asteik asidin artması lezzet problemi nedeniyle 

yem tüketimini düşürür. 
• Belli miktar asetik asit başlangıçta küf ve mayaların çoğalmasını önler. 



 
Anaerobik Faz: 
 Oksijen azaldığında anaerobik fermentasyon başlar.pH düştüğünde mikrobiyel 
aktivite düşer. 
 LAB suda çözünebilir KH’ları esas olarak laktik aside parçalar 
 Laktik asit bakterileri yeterince çalışamaz ve yem materyali çok nemliyse klostridial 
ferementasyon ortaya çıkar. 
 Klostridialar laktik asidi ve suda çözünebilir KH’ları istenmeyen asitlere (asetik asit, 
propionik asit  ve aminlere) fermente ederler. 
 Koşullar klostridiaların artmasına uygun olduğunda propionik  ve butirik asid aşırı 
miktarda yükselebilir. 
Bu koşullar sialajda acılaşmaya ve hayvan açısından lezzette düşmeye neden olur. 
Kaba yemin kuru maddesi yüksek olursa, bu durum enzim aktivitesini ve laktik asit 
üretimini engeller. 
Kuru maddenin yüksek olması sıkıştırma da başarıyıda engelleyebilir. Buda aerobik 
fazın uzamasına neden olur. 
Suda çözünebilir KH düzeyi çok düşük ise ilk fazın uzamasına ve pH’nın yavaş 
düşmesine neden olur. Enterobakterler (asetik asit bakterileri) kısa sürede deaktive 
edilemezler ve yeterli pH’düşüşü sağlanamaz. 
 Baklagillerin yüksek protein içeriği ve yüksek amonyak üretimi pH’nın hızlı 
düşüşünü engeller. Bu malzemelerin tampon kapasitesi yüksektir. 
 



• Silaj pH’sı 
• Fermentasyonla üretilen UYA pH’yı düşürür. 
• Rumen pH’sını etkileyen faktörler, 
• Çözünebilir KH, 
• Malzemenin nem içeriği, 
• Partikül boyutu, 
• Sıkıştırma etkinliği, 
•  İnkolulant veya organik asit kullanımı, 
• Katkı kullanımı (melas) 
• Toprak ve çamur bulaşıklığı, 
• Kaba yemin tamponlama kapasitesi, 
• Farklı kaba yemlerden üretilen silajlarda,; 

• pH  3.7 – 4.7. 
• Mısır silajında pH 3.7 - 4.2  
• Baklagil Silajlarında pH 4.3 - 4.7. 



Silaj pH’sını yüksekliği 

• Kuru madde >%50, 
• Hasat sırasında soğuk hava, 
• Yavaş doldurma ve yetersiz sıkıştırma, 
• Yüksek kül (>%15) ve/veya HP (>%23-24) 

içeren baklagiller. 
• Fazla amonyak veya üre içeren silajlar. 
• Klostridial silajlar. 
• Bozulmuş ve küflü silajlar. 
• Gübre (dışkı) içeren  silajlar. 



• Silajda amontyak azotu (%Toplam Azot) 
• Amonyak -N protenlerin ferementasyonu sırasında 

oluşur. 
• Silajın ferementasyon proseleri sağlıklı olmaz ve 

fermentasyon yavaş seyrederse amonyak azotu artar. 
• Kaliteli silajarda temel hedef AM-N/TN oranının < %10 

olmasıdır. 
• AM-N/TN oranı %12-15 ten büyükse de önemli miktarda 

protein yıkımı söz konusu olur. Silajın depolanma süresi 
kısalabilir. 



• SİLAJLIK MISIR HASADINDA ÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ 
• RENK 
• Don zararı veya su stresine maruz kalmadıkça ürünün yeşil olması gerekir. 
• Koçandaki kaPçık sararmaya başlamış olabilir. Ancak bitki yeşil olabilir. 

 
• MISIR TANESI 
• Mısır olgunlaştıkça; 
• Suda çözünebilir karbonhidratlar yapraklardan ve gövdeden tohuma doğru hareket 

eder ve nişastaya dönüştürülür. 
• Nişasta kabuğun altındaki ilk bölümde depolanır. 
• Sonra içe doğru dolmaya devam eder.  
• Tanedeki süt çizgisi KM ve hasat zamanının belirlenmesinde kullanışlı bir araç 

olabilir. 
• NOT:  Tanedeki süt çizgigi tek başına bitki KM düzeyi için belirteç değildir. Zira 

ekim zamanı, hava koşulları, çeşit farklılıkları KM içeriğini etkiler. Esas olan 
KM ölçmek olmalıdır. 

 
• TANE SÜT ÇIZGISININ DEĞERLENDIRILMESI 
• Süt çizgisi tanedeki nişasta ve sıvı kısım arasındaki çizgidir.  
• Üstten mesafe tane boyuna oranlanarak değerlendirme yapılır. 

 



CORN PLANT - GROWTH/MATURITION 
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Biçim Yüksekliği Silaj Kalitesi 

 



Biçim Yüksekliği: 
15 cm e karşı 60 cm 



Silaj Yapında Partikül Boyutu ve Tanenin Ezilmesi 

 
• İdeal kıyım boytu 10-15 

mm (1-1.5 cm). 
• Bu, teorik boyuttur bundan 

daha küçük ve büyük 
partiküller söz konsu 
olabilir. 

• Silajlık malzemede KM 
>%38 ise 
• Partikül boyutu 5-9 mm 

ye düşürülebilir 
• Çok nemli malzemelerde 

ise (KM<%30); 
•  kıyım boyutu 20 mm ye 

çıkarılabilir.  



 



 



Corn Silage Nutrient Composition  

Item (n=6) Average Range 
DM % 33 29 – 36 

CP, % DMB   9 7.9 – 10.8 
NDF, % DMB 44 39.3 – 49.0 

NDFD, % of NDF 63 61 – 67 
NFC, % DMB 39 30.9 – 43.9 
Ash, % DMB   7 4.8 – 9.5 

TDN1x, % DMB 71 65.8 – 73.4 



Corn Silage Particle Size  

Item (n=6) Average Range 

% Coarse 18 8 – 32 
% Medium 68 59 – 74 

% Fine 14 9 – 18 
MPL, inches 0.42 0.34 – 0.51 



Corn Silage Fermentation Profiles  

Item (n=6) Average Range 

DM % 33 29 – 36 
pH 3.8 3.7 – 3.9 

Lactate, % DMB 4.7 3.3 – 6.8 
Acetate, % DMB 2.0 0.4 – 3.3 

Lactate, % of Total 70 52 – 91 
Ammonia, % of CP 16 3.3 – 36.1 



Farklı Silajlarda Arzulanan Fermentasyon 
Karakteristikleri 
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