SİLAJIN HAYVAN BESLEMEDE KULLANILMASI
Silo yemleri yeşil,sulu ve güzel kokulu,hayvanların severek yedikleri bir yemdir.
İşletmede yeterli miktarda üretilebildiği takdirde bütün bir yıl boyunca başlıca kaba
yem kaynağı olarak beslemede kullanılabilir.
Silo yeminin kullanımı ilk olarak süt inekleri için düşünülmelidir.Süt ineklerine
günlük kuru madde ihtiyaçlarının 1/3 ü silaj ile karşılanmalıdır.
Her 100 kg.canlı ağırlık için 5-6 kg.silaj hesaplanır.
Hayvan ırkına göre değişmekle birlikte süt ineklerine günlük 20-30 kg.arasında
silo yemi verilebilir.Silo yemleri kuru maddece düşük,suca zengin yemler olduğundan süt ve besi hayvanlarının rasyonlarında kuru madde ihtiyacının karşılanabilmesi için günlük 5 kg.kadar kuru ot ile verim düzeyine göre ilave kesif yem
verilmesi zorunludur.
Besin değeri yüksek olan birinci sınıf silajdan fazla miktarda hayvana verilerek
hayat olayları için gerekli besin maddelerini sağlamak ve günde 13-18 kg. süt elde
etmek mümkündür.
Silaj ineklere sabah akşam 2 öğün verilir.Gece de takviye olarak kuru ot verilir.
Silaj verilen hayvanlara verdiğimiz kesif yemi kendimiz hazırlıyorsak rasyona
protein kaynağı olarak ayçiçeği veya pamuk tohumu küspesi kullanmalıyız.Ayrıca
rasyona vitamin,mineral madde ve tuz katmalıyız.
Süt ineklerinin silo yemi ile beslenmesinde dikkatli olunmalıdır.Sütün kokuya
hassas olması nedeni ile silo yeminin sağımdan sonra ahıra getirilmesi gereklidir.
Ayrıca hayvanların önüne bırakılan yemler tamamen tüketilmemişse artan bu
yemler gelecek yemleme zamanına kadar ahırda tutulmamalıdır.Yemlemeden
sonra ahır temizlenmeli ve havalandırılmalıdır.Yemlemede kullanılan elbise veya
iş önlükleri de ahır dışındaki bölmelere asılmalıdır.
Bunun yanında besiye alınan sığır,buzağı ve danalar içinde silo yemi iyi bir
yem kaynağıdır.
Silo yemlerini buzağı ve genç sığırların beslenmesinde de kullanmak mümkündür.Bu
hayvanlar için fazla sulu silo yemleri ile pancar yaprağı silajı pek
önerilmemektedir.Bununla birlikte buzağıların silo yemleri ile beslenmesine
4.aydan itibaren başlanmalıdır.Daha sonraki aylarda günde tüketebilecekleri silo
yemi 5 kg.a kadar çıkarılmalı,sadece silo yemine dayalı tek yönlü beslemeden
kaçınmalıdır.Silaj verilen genç hayvanlara ayrıca 2-3 kg.kaliteli kuru ot ve
1,5-2 kg.kesif yem verilmelidir.
Silo yemleri besin madde içeriklerine göre oldukça ucuza mal olan yemler
olduğundan rasyonda artan oranda silaja yer verilmesi,üretim maliyetini düşürmektedir.
Bereketli ve Hayırlı kazançlar dileriz.
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