
Böylece örtünün güne le temas  kesilerek y pran-

mas  ve y rt lmas  önlenir. E er bu topra a bir mik-

tar arpa ekilirse k sa sürede çimlenen arpa kökleri

ile silo üzerindeki topra n rüzgar ve di er etken-

lerle uçup gitmesi engellenmi  olur. Toprak ile

kapat lan silonun plastik etekleri toplanmal  ve

silonun kenarlar  e im istikametinde dar bir ya -

mur kanal  ile çevrilmelidir. Ya mur ve kar sular -

n silaj içine girmesini önlemek için bu zorunlu-

dur.

LAJ NE ZAMAN AÇILMALIDIR ?

Silaj n aç lmas  için olgunla mas  tamamlamas

gere kir. Olgunla masüresi için en az 45 gün , en

uygun 60 gündür. Bu süreden sonra bir kenar ndan

aç larak yedirilebilir.Olgunla  silaj , ye ilimt -

rak sar dan koyu ye ile kadar de en bir renk al r.

Ek i ve kendine has bir koku u vard r. Silajda is-

tenmeyen bir tereya  asidi ve küf kokular  olma-

mal r. Silaj günlük olarak hayvanlara yetecek

kadar al r. Üzeri plastik örtü ile tekrar örtülür.

Bu i leme silaj bitinceye kadar devamedilmelidir

LAJ HAYVANLARA NE KADAR  YED LMEL R ?

Yemler hayvanlara iki ayr  amaç için verilir. Bun-

lar;

* Ya ama pay

* Verim pay

Kuru ot ve saman gibi yemler ya ama pay  için ve-

rilirken, kesif yemler,küspe ve dane yemler verim

pay  olarak verilirler.

Silaj ise hem verim,hem de ya ama pay  için veri-

Adres : Hac  Sabanc  Bulvar  Köprülü Mahallesi
P.K 638                            01230Yüre ir/Adana
Tel(Santr.)    : (322) 344 16 44 - 47
Tel/Fax(Müd): (322) 344 18 33
Fax(E t.)      : (322) 344 19 93
E-mail:    :  adanapem@adanapem.gov.tr
Web:       http://www.adanapem.gov.tr/

Adana Zirai Üretim letmesi ve Personel
itim Merkezi Müdürlü ü

T.C.
TARIM VE KÖY LER  BAKANLI I

ADANA Z RA  ÜRET M LETMES  VE
PERSONEL E M MERKEZ  MÜDÜRLÜ Ü

len yegane yemdir. Örne in; 15 litreye

kadar süt veren ineklerin yem ihtiyaçlar  sadece

silajla kar lanabilir.

Günlük Rasyon içinde Hayvanlara Verilecek Silaj

Miktar :

Süt S rlar nda       günde 10-35 kg.

Besi danalar  ve düvelerinde günde 6-10 kg

Koyun ve keçilerde     günde 4-6 kg

Sulama ve Tar m Makinalar  konular ndaki
sorunlar z için  irtibat adresimiz
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Silaj yap lacak m r mutlaka mibzerle s raya ekil-

melidir. S ra üzeri mesafe dar tutularak  bitki sa-

 artt lmal r. M r ekiminden 90-100 gün

sonra daneleri hamur olum dönemindeyken silaj

makinesi ile biçilmelidir. Danelere parmakla ba-

ld nda süt ç kmas  gerekir. M r bu dönemde

tarlada nem oran  % 75-80 kadard r. Silaj yerinde

nem oran  %70’i geçmemelidir. Aradaki % 10 luk

nem kayb  m n biçilip ta nmas  s ras nda ken-

dili inden meydana  gelir.

LAJ YAPMADA GEREKL  ALET VE             MAK -

NELER NELERD R ?

Silaj makinesi , m r silaj  yapmak için özel

olarak yap lm  makinelerdir. En uygun olarak

kullan lan silaj makinesi   traktörün arkas na 3

nokta ba lant  düzeni ile ba lanan , hareketim

traktörün kuyruk  milinden alan tiplerdir. Silaj

makinesinin arkas na ise çift aksl  (4 tekerlekli) ve

kenarlar  ilavelerle yükseltilmi  römork tak r.

Römork çeki oku ile silaj makinesinin arkas na

tak ld ndan tarlada çal ma s ras nda dolan rö-

morkun ç kart p yerine bo  römorkun tak labil-

mesi için römorkun çift aksl  olmas  kolayl k sa -

lar. Römork dolduktan sonra bo  olan yedek   rö-

morkla de tirilip biçime devam edilece inden

2 römork ve 3 traktörün silaj yap rken haz r bu-

lundurulmas  da i lerin aksamamas  için önemli-

dir.

LAJ NASIL YAPILIR ?

Silaj makinesiyle hasat edilen m r, bekletilmeden

römorklarla getirilerek haz rlanan bu yere 25 cm.

kal nl kta ince tabaka halinde serilir. Koçanl  m r

silaj   yap yorsa katk  maddesine gerek yoktur.

ayet koçans z m r silaj  yap yorsa 1 ton için 40-

50 kg. bu day veya arpa k rmas  e it ekilde serpi-

lir. Ayr ca 1 ton silaj için 5 kg. tuz serpilmesi ge-

reklidir.

Sonra a r bir traktörle üzerine ç larak, ileri-geri

yava  yava  gidilerek içinde hava kalmayacak e-

kilde iyice s r. Her kat   serildikten sonra

ayn ekilde tuz serpilerek traktörle s r. Bu

ekilde s lan m r bas n yüksekli i 1 met-

reyi geçmemelidir.

Silaj n en üst k sm na kubbemsi bir ekil verilerek

üzeri plastik örtü ile örtülür. Kapatma i lemi her-

hangi bir nedenle ertesi güne kalacaksa silaj n

üzeri geçici olarak örtülür. Plastik örtünün etekleri

hava s zmamas  için bast r ve üzerine 15-20 cm

LAJ NED R ?

Ye il yemlerin tur ula lmas na S LAJ de-

nir.Ye il ve suca zengin yemlerin iyice s la-

rak ve üzeri örtülerek havas z bir ortamda muha-

faza edilmesi  sonucu silaj elde edilir.

NEDEN MISIR S LAJI ?

r silaj  di er silaj çe itlerine göre daha kolay

yap labildi i için , ilk defa silaj yapacak olanlara

r silaj  tavsiye edilir. Silaj için çok uygun bir

bitki olan m r bitkisi ayn  zamanda karbonhid-

ratlarca zengin oldu undan iyi bir besindir.

LAJ YER  NASIL HAZIRLANMALIDIR ?

Çok çe itli silo tipi olmakla beraber az miktarda

silaj yap lacaksa, yap m kolayl  ve ucuzlu u

nedeniyle , toprak üstünde , plastik örtülerle

yap lan silaj tavsiye edilir. Bu amaçla ah ra ya-

n, ancak su kaynaklar ndan uzak (sular n kirlen-

memesi için ), sert zeminli ve hafif meyilli (% 1-

2 ) bir yere 3-4 metre geni li inde ve mevcut

silaj miktar na göre 5-15 metre uzunlu unda bir

yer seçilir. Bu yer temizlendikten sonra üzerine

10-15 cm. kal nl kta sap veya saman serilir. An-

cak zemine kesinlikle plastik örtü serilmemelidir.

Ayr ca 6 metre geni likte ve yeteri   kadar

uzunlukta   plastik   örtü   malzemesi   de   haz r

bulundurulmal r.

LAJLIK MISIR NASIL OLMALIDIR ?


