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Mısır silajı hasadı



Chopping
Promotes establishment of anaerobic conditions
In general, optimal is 1/4” to 1/2” (0,635-2,27 cm)

Nutritional value
Structural CHO and nonstructural CHO (e.g. energy)
High to moderate in DE

TDN
65-75% of DM (%35-40 kuru madde ) Optimal silaj hasat dönemi: bitki nem oranı %65-75 iken.

Low to moderate in CP
8-9%

Average NDF
51%

Average ADF
28%







Süt çizgisine dikkat !









Mısır ve diğer bitki silajları için ideal hasat zamanı



Silo tipleri
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Mısır silajı silolama ve kapatma
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Çayır otu silajı



1- Otlar biçilir











Silaj için yeşil biçilen buğdaygil otları



Ayçiçeği silajı için hasat



2- Biçilmiş sıralı otlar bir araya getirilir (3 sıra bir büyük sıra yapılır)



3- Toplayıcı bir makine otları uygun büyüklükte doğrayarak başka bir makineye biriktirir













4- Uygun büyüklükte doğranmış otlar siloya doldurulur





5- siloda silaj materyali düzenlenir









6- ve çiğneme-sıkıştırma işlemi gerçekleştirilir













7- Silaj içinde hava kalmaması için çiğneme işlemi iyice yapılır



8- silajın üzeri hava almaması için örtülür



9- Üzeri kapatılan örtünün uçmaması için lastiklerle desteklenir









Silo tipleri















Upright storage-

Concrete block or 

Fiberglass

Yer kazılarak açılan silaj çukuru – çok yüksek depolama (silolama) kaybı söz konusu





Silaj sökme (traşlama) makinesi















Bozuk silaj



Bozuk silaj



Bozuk silaj



Küf !





Poorly fermented silages will be associated with higher levels of free amino acids and reduced true protein











Bank tipi silaj deposu



Mısır silajı – tane miktarı az



Mısır silajı – tane miktarı iyi



Mısır Silajı



Çayır otu silajı



Besin Bileşeni Değer

KM (%) 33.0

HP (%) 8.1

NDF (%) 45.0

eNDF (%) 45.0

peNDF (%) 45.0

ADF (%) 28.0

NEL (Mcal/kg) 1.45

TDN (%) 68.8

Yağ (%) 3.1

Kül (%) 4.5

NFC (%) 33.3

Met (%) 0.1

Lys (%) 0.2

Ca (%) 0.2

P (%) 0.2

Mg (%) 0.1

K (%) 0.9

S (%) 0.1

Na (%) 0.0

Cl (%) 0.0

Mısır silajı besin değerleri




