
استارتر سیلو (افزودنی سیلو)



ا︨︐︀ر︑ــــ︣ ︨﹫﹙ــــ﹢
ــ﹫﹙﹢ ــ﹢اع ︨ ــ﹩ ا﹡ ا﹁︤ود﹡

ــالت  ــیلوهاي غ ــراي س ــیلو ب ــی س                    افزودن
(گراس ها) و بقوالت (لگوم ها)

تهیــه ي ســیلو همیشــه با خطراتــی چون فســاد هوازي (فســاد اکســیداتیو)، 
کپــک زدگــی، تولیــد آمونیــاك و َهدررَفــت پروتئیــن هــاي گیاهــی، افزایــش 
ــه  ــت علوف ــر کیفی ــی اگ ــراه اســت. حت حــرارت و ســوختگی ســیلو و ... هم
پیــش از ســیلو کــردن بســیار بــاال باشــد، بــاز هم به دلیــل کم بــودن جمعیت 
باکتــري هــاي مفیــد و نیزعــدم وجــود ســویه هــاي مناســب باکتریایــی، امــکان 
ــود  ــب وج ــان مناس ــردن) در زم ــیلو ک ــگام س ــه هن ــودمند (ب ــرات س تخمی
ــه ي ســیلو   ــراي تهی ــی و آنزیمــی ب ــی هــاي میکروب ــرد افزودن ــدارد.  کارب ن

منجر به تولید سیلوهایی با ویژگی هاي زیر می شود:
- کیفیت باال؛

- قابلیت هضم باال؛
- کاهش اُفت ماده ي خشک؛ 

- عدم کپک زدگی؛
- کاهش تولید آمونیاك؛

- حفظ پروتئین هاي سیلو؛
- کاهش فساد اکسیداتیو؛

- کاهش حرارت (سیلوي سرد) و عدم سوختگی.

                    بــا داشــتن چندیــن ســویه ي باکتریایــی و نیــز انواعــی از آنزیــم 
هــاي فیبرولیتیــک و غیرفیبرولیتیک، منجر به کاهش ســریع اکســیژن در 
 ،pH ســیلو (جلوگیــري از فســاد اکســیداتیو و کپــک زدگــی)، اُفــت ســریع
کاهــش تولیــد بوتیریــک اســید، افزایــش تولیــد الکتیــک اســید  و 

افزایش قابلیت هضم می شود.
میکروارگانیســم هــا و آنزیــم هــاي موجــود در ســیلو وان از رشــد و تکثیــر 
باکتــري هــاي پروتئولیتیک (تولیدکننــده آمونیاك و تجزیه پروتئیــن ها) و 
ــر  ــاي مض ــارچ ه ــز ق ــید و نی ــک اس ــده ي بوتیری ــاى تولیدکنن ــرى ه باکت
(مخمرهــا و کپــک هــا) ممانعــت بــه عمــل آورده و از اُفــت مــاده ي خشــک 

سیلو جلوگیري می کند.
یکــی از مزایــاي مهــم و بــی همتــاي                        (نســبت بــه دیگــر افزودنــی 
هــاي ســیلو)، حفــظ نیتــروژن و پروتئیــن هــاي گیاهــی و جلوگیــري از تولید 

آمونیاك به روش آنزیمی است.
.                    بــا کاهــش ســریع اکســیژِن موجــود در ســیلو و نیــز اُفــت 
سریع pH ، مانع تولید حرارت زیاد و سوختگی سیلو می شود. باید توجه 
ــی فســاد  ــل اصل داشــت کــه حضــور اکســیژن در ســیلو، یکــی از دالی

اکسیداتیو  و  کپک زدگی (به دلیل رشد کپک ها و مخمرها) است.



رشــد کپــک هــا نــه تنهــا ســبب اُفــت شــدید کیفیــت ســیلو می شــود، 
بلکــه موجــب تولیــد انــواع زیــادي از مایکوتوکســین هــاي خطرنــاك 
(ســموم قارچــی) نیــز مــی شــود. ایــن مایکوتوکســین ها، آســیب هاي 
جبــران ناپذیــري بــه بــدن دام رســانده کــه از جملــه مــی تــوان بــه 
انواعــی از مســمومیت هــا، اُفــت راندمــان تولیدمثلــی، ســقط جنیــن، 
آســیب هــاي کبــدي - کلیــوي و مغــزي، افزایــش مایکوتوکســین هــا 

(مانند آفالتوکسین) در شیر و ... اشاره کرد.  
                  بــا کاهــش ســریع pH ســیلو (بــه روش میکروبــی و آنزیمــی) 
ســبب کاهــش رشــد میکروارگانیســم هــاي مضــر و نیــز عــدم فعالیــت 
آنزیــم هــاي هیدرولیتیــک گیاهــی شــده و بنابرایــن موجب حفظ مــاده ي 
خشــک و پروتئیــن هــاي ســیلو مــی شــود؛ بدیــن ترتیــب کاهــش مــاده 

خشک و محتواي انرژي سیلو نیز به حداقل ممکن می رسد.
                   با توســعه و گســترش دادن تخمیرات موثر، موجب کاهش زمان 
تهیــه ي ســیلو شــده و بدیــن ترتیــب اُفــت مــاده ي خشــک و پروتئیــِن 

ناشی از طوالنی شدن زمان تهیه ي سیلو را به حداقل می رساند.
آنزیــم هــاي فیبرولیتیــک و غیرفیبرولیتیــک موجــود در                  ســبب 
ــی،  ــاي گیاه ــن ه ــظ پروتئی ــري، حف ــواد فیب ــم م ــت هض ــش قابلی افزای

ممانعت آنزیماتیک تولید آمونیاك و ... در طی سیلو شدن می شوند.
                     بــراي ســیلو کــردن علوفــه هــاي غــالت (گــراس هــا) و بقوالت    

(لگوم ها) به خوبی قابل استفاده است.
روش مصرف: 

ایــن محصــول فقــط بــراي تهیــه ي ســیلو قابــل اســتفاده بــوده و نبایــد 
بــه طــور مســتقیم در خــوراك دام اســتفاده شــود.                 ســیلووان 
بــه صــورت ساشــه هــاي 200 گرمــى عرضــه مــى گــردد. هــر ساشــه 
بــراي تولیــد40 تـُـن ســیالژ کافــى اســت (هر کیلوگــرم                     معادل 
ــر مــورد  ــر مقادی ــن ســیالژ). در جــدول زی ــراي تولیــد 200 تُ 5 ساشــه ب

استفاده از سیلو وان براي سیلوهایى با تُناژ 40 تا 200 ارایه شده است:

روش کار:
1- در مخزن آب، حدود 50 لیتر آب بدون ُکلُر ریخته شود؛

2- بسته به تُناژ سیلو، تعداد کافی از ساشه هاي 200 گرمِی                        (بر 
اساس جدول باال) در آب ریخته شده و به خوبی به هم زده شود؛

3- بســته بــه تُنــاژ ســیلو، بــا اســتفاده از آب بــدون ُکلـُـر (و بــا توجــه بــه 
جدول باال)، حجم محلول داخل مخزن به حجم مطلوب رسانده شود؛

ــال  ــیونی کام ــا سوسپانس ــود ت ــم زده ش ــه ه ــدر ب ــزن آن ق 4- آب مخ
یکنواخت حاصل شود؛

5- بــراي هــر تـُـن از مــواد ســیلویی، از 2 لیتــر محلــول سوسپانســیونی 
استفاده شود (این محلول را باید حتما تا حداکثر 48 ساعت استفاده کرد).

شرايط نگهداری:
- در جاي خشک، خنک و دور از نور نگهداري شود؛

- پــس از بــاز کــردن پلمپ بســته بندي، حداکثر تا 48 ســاعت اســتفاده 
شــود (در طول این 48 ســاعت، ساشــه به خوبى ســیل شــده باشــد تا از 

ورود هوا و رطوبت جلوگیري شود).
 

تُناژ سیلو

40 تُن
80 تُن

120 تُن
160 تُن
200 تُن

لیتراژ سوسپانسیون میکروبى/ آنزیمىساشه ي 200 گرمى
مورد استفاده به ازاي هر تُن سیالژ

1 ساشه
2 ساشه
3 ساشه
4 ساشه
5 ساشه

80
160
240
320
400

حجم آب (لیتر)
مورد استفاده براي تهیه ي

سوسپانسیون میکروبى/ آنزیمى

X

2
2
2
2
2
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محصوالت ارائه شده در انحصار شرکت فیدار دامدار برتر آریایى مى باشد و هرگونه
بهره بردارى از نام و فرمول ها، تنها با مجوز کتبى از این شرکت مقدور مى باشد.

فیدار دامدار بـرتـر آریایى
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