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AÇIKLAMALAR 
ALAN Hayvan Yetiştiriciliği  

DAL/MESLEK 
Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiricisi/     

Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği  

MODÜLÜN ADI Silaj Yapım Teknikleri 

MODÜLÜN TANIMI 

Öğrencilere tekniğine uygun olarak işletmeye gerekli olan 

silajlık mısırı yetiştirme, yetiştirilen mısırla silaj yapama ve 

silajı hayvanlara verme yeterliliğinin kazanılmasını 

sağlayacak bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Öğretmen gözetiminde yapılmalıdır. 

YETERLİK Silaj yapım tekniklerini uygulamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci bu modül ile Gerekli ortam sağlandığında silajlık 

mısır yetiştirerek silaj yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. İşletmenin ihtiyacı olan silaj miktarına göre silajlık 

mısır yetiştirebileceksiniz. 

2. Yetiştirilen silajlık mısır miktarına göre silaj yapılacak 

yeri hazırlayabileceksiniz. 

3. Silaj yapımında kullanılan katkı maddelerini 

hazırlayabileceksiniz. 

4. Siloyu dolduracak ve kapatabileceksiniz. 

5. Hayvanlara gerekli miktarda silaj vereceksiniz. 
 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık alan, silaj çukuru, sınıf ortamı 

Donanım: Açık alan, traktör, toprak işleme aletleri, mısır 

tohumu, sulama boruları, kürek, gübre, çapa aletleri, iş 

elbisesi, römork, metre, kazma, tırmık, bilgisayar, 

projeksiyon, kalem, kâğıt melas, peynir suyu, şeker, arpa 

kırması, tuz, mermer tozu, silajlık ürün, tahıl kırması, 

naylon branda, taş toprak, yaba 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Hayvancılık açısından en önemli masraf kapısı yemdir. Bu masrafın en aza indirilmesi 

kendi yem ihtiyacının işletme tarafından üretilmesidir. İşletmenin ürettiği kaba yemlerin bir 

kısmını silaj yapması da hem daha kolay hem de daha avantajlıdır. 

 

Silaj, hayvanların severek tükettiği bir kaba yemdir. Silaj aynı zamanda hayvanların 

verimlerini de arttırdığı için işletmeler tarafından vazgeçmemelidir. Silaj hayvanlar tarafın 

sevilmeyen ve zararlı olan kaba yemlerin de değerlendirilmesini sağlar. Silaj yapılan kaba 

otlar yumuşar ve lezzeti artar. Zehirli ve kötü kokulu otların bu olumsuz özelliklerini ortadan 

kaldırdığı için silajın önemi ve değeri tartışılmazdır. 

 

Kış mevsiminin uzun olduğu bölgelerde sürekli yaş kaba yemle hayvanları beslemek 

işletme için ayrı bir avantajdır. Bu modülle silaj yapımını ve hayvanların silajla beslenmesini 

öğrenerek daha karlı bir hayvancılık yapma imkânına kavuşacaksınız. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

İşletmenin ihtiyacı olan silaj miktarına göre silajlık mısır yetiştirebileceksiniz. 

 

 
 

 

 Silajlık mısırın silaj yapımındaki önemini araştırınız. 

 Silajlık mısırın diğer mısırlardan farkını araştırınız. 

 

1. SİLAJLIK MISIR YETİŞTİRME 
 

Silaj, suca zengin yeşil yemlerin sıkıştırılarak havasız bir ortamda süt asidi 

bakterilerinin etkisiyle fermantasyona uğratılması sonucu elde edilen yemdir. Yemin 

saklandığı yere de silo veya silaj çukuru adı verilir. Kısaca hayvanlara yapılan bir çeşit 

turşudur. 

 

Resim 1.1: Silajlık mısır 

Romalılar döneminde otların kuyularda saklandığı bilinmektedir ayrıca Türklerin 

Anadolu’ya geldikleri zaman öncü birliklerini daha batıya göndererek ordudaki atlara ve 

hayvan sürülerine ot toplayarak, kuyularda veya toprak üstüne yaptıkları kulelere 

depolayarak sakladıkları bilinir. Amaç her zaman yeşil ot bulundurmaktır. 

 

Yeşil yemlerin az olduğu kış mevsiminde hayvanlara yedirilmek amacıyla otların 

saklanmalarında izlenen iki yol vardır. Bunların ilki kurutma, ikincisi de ekşitilerek silaj 

yapmaktır.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Yeşil Yemleri Silolamanın Üstünlükleri 
 

Silolama ilk başlarda biraz masraflı olabilir fakat faydaları düşünüldüğü zaman bu 

masraflara katlanılması gerekir. 

 

Ülkemizde son yıllarda hayvan başına et ve süt verimi ve kalitesi artmıştır. Bu ürün 

artışında yem bitkileri yetiştiriciliğinin ve mısır silajının büyük payı vardır. Yem bitkileri ve 

diğer yeşil otlar da mısır gibi silolanabilir. Silolama yapmanın birçok faydası olduğu ve hatta 

yeşil yemin silolanmadan önceki formundan üstün hale geldiği bile söylenebilir. 

 

Yeşil yemler: 

 

 Özellikle nemli bölgelerde otun kurutulma sorunu ve çoğu bitkinin kolayca 

silolanması silaj üretimini yaygınlaştırmıştır.  

 Yeşil yemler silolandığı zaman bitkilerin besin maddelerinde çok az bir kayıp 

olur.  

 Silaj, hayvanların hoşlanacağı koku, tat ve yumuşaklığa sahip olması nedeniyle 

hayvanlar tarafından sevilerek tüketilir ve hayvanların iştahlarını açar. 

 Silolanacak yem içine karışmış her türlü yabancı ot, silolama ile hayvanlara 

zararsız hale gelir. Toksik etkili bazı bitkiler, fermantasyon nedeniyle bu 

etkilerini yitirirler ve daha kaliteli ve sindirilebilirliği daha yüksek kaba yem 

elde edilir. 

 Kurutma ile saklamaya göre silolayarak saklama, çiftlik içinde daha kolay, 

küçük hacim ve mekânlarda depolama imkânı sağlar. Örneğin bir ton kuru ot 

depolamak için 14 m
3
 alan gerekirken, aynı miktar silajı depolamak için 1.5-2 

m
3
 alan yeterlidir. 

 Silolama, silo kapları açılmadığı sürece suca zengin yemlerin dış çevre 

koşullarından etkilenmeden ve bozulmadan 2-3 yıl gibi uzun süre ile 

saklanmasına imkân sağlar. 

 Silolanacak yemler erken biçileceği için işletme ekim alanlarının daha rasyonel 

kullanımına imkân sağlar. 

 Yem maliyeti açısından kuru madde bazında kuru otlara göre çok daha ucuz 

kaba yem teminine imkân sağlar. 

 Ayrıca silolama ile yeşil yemler daha kolay saklanır, hava şartlarından fazla 

etkilenmez.  

 İleri düzeyde mekanizasyona imkân tanıdığı için işçilik giderleri azalır. Böylece 

işletme ekonomisi olumlu yönde etkilenir. Söz konusu bu yararlar, işletmede 

uygulanan üretim tekniği, yem ve hayvan kaynaklarına göre daha da 

çoğaltılabilir. 

 

1.2. Silaj Yapımında Kullanılan Diğer Yemler 
 

Bütün yeşil bitkilerden silaj yapılabilir fakat genellikle mısır, sorgum, sudanotu, fiğ-

tahıl karışımları, İtalyan çimi, doğal çayır ve mera bitkileri ile birçok sanayi yan 

ürünlerinden, şeker pancarı yaprağından silaj yapılmaktadır. Yonca, üçgül, fiğ gibi baklagil 

yem bitkilerinin de silajı yapılmakla birlikte bu bitkilerin dokularındaki organik asitlerin, 
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mineral maddelerin ve protein oranının yüksek olması ve şeker oranının düşük olması 

nedeniyle silolanmalarında güçlükler doğmaktadır. 

 

Resim 1.2: Silaj yapımında kullanılan üçgül bitkisi  

1.2.1. Hayvan Pancarı 
 

Şeker pancarı hasat edildikten sonra baş tarafı, yaprakları ile birlikte kesilir ve geriye 

kalan gövde kısmı fabrikaya gönderilir. Yapraklı baş kısmından silaj yapılır. Baş oranı, elde 

edilen yeşil artığın yaklaşık 1/3-1/4 dolayındadır. Karbonhidratça zengin fakat proteince 

fakirdir. Modern şeker pancarı hasat makinelerinin kullanımı ile yaprakta kalan baş oranını 

azaltmak mümkündür.   

 

Resim 1.3: Hayvan pancarı yaprakları 

Şeker pancarı yaprağının silolanmasında önemli olan toprağın fazla bulaşmamasıdır. 

Çünkü bu hem silajın yem değerini düşürür hem de kirlenmeye sebep olur. Yaprak ne kadar 

kirlenirse, yemin toprak bakterileriyle bulaşma yoğunluğu o derece artar ayrıca 

fermantasyonu (ekşime) olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle silolanacak materyalin elden 

geldiği ölçüde temiz olmasına dikkat edilmelidir. 
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Pancar yaprağı silajı hayvanlar tarafından sevilerek tüketilir. Fakat tek taraflı olarak 

yedirilirse (okzalik asit içerdiğinden) ishale neden olur. Bu yüzden kuru ot ile birlikte 

hayvanlara verilmesi gereklidir.  

 

Şeker pancarı yaprağını tek başına silolamak doru değildir. Proteince zengin diğer 

bitkilerle silolamakta fayda vardır. Şeker pancarı yaprakları mümkünse solmadan 

silolanmalıdır. Solmuş yapraklarda çürüme erken başlar ve silolamada sorunlar yaşanabilir. 

Silajın kalitesi düşer, küflenme olur ve bu yemler hayvanlara zarar verir. Böylece yapılan 

tüm iş ve masraflar boşa gitmiş olur. 

 

1.2.2. Sorgum 
 

Sorgum morfolojik olarak mısıra benzer. İnsanoğlunun ilk kültüre aldığı 

bitkilerdendir. Tamamen hayvan beslemesinde kullanılan sorgum, önceleri insan 

beslenmesinde de kullanılıyordu. Süt olum döneminde yapılan sorgum silajında kuru madde 

ve özellikle proteinin oranı uygun düzeydedir. Çok lezzetli olduğu için hayvanlar tarafından 

sevilerek yenir. 

 

Resim 1.4: Sorgum bitkisi 

Sorgum ile sudan otunun melezlenmesi sonucu sorgum-sudan otu melezleri elde 

edilmiştir. Sorgum tür ve melezleri ülkemizde birinci ve ikinci ürün olarak otlatma, yeşil ve 

kuru ot üretimi yanında silo yemi amacıyla da yetiştirilebilmektedir. Ekim normu 1-3 kg/da, 

sıra arası 30-40 cm. dir. 

 

Sorgum bitkisinden silaj yapımı, mısırda olduğu gibidir. Yonca, üçgül vb. baklagil 

bitkileri sorgum silajına katılabilir. Bu bitkiler 1/2 veya 1/3 oranında ilave edilebilir. 

 

1.2.3. Ayçiçeği 
 

Sulu tarımın olmadığı bölgelerde ikinci ürün yetiştirmek zordur. Bu özelliğe sahip 

yerlerde kısa sürede silajlık biçime gelen ve kurağa dayanıklılığı nedeniyle ayçiçeği, 

alternatif silaj bitkisi olarak değerlendirilebilir.  
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Resim 1.5: Ayçiçeği tarlası 

Ayçiçeği silajı özellikle süt hayvanlarının beslenmesinde önemli bir yemdir. Yapılan 

çeşitli araştırmalarda ayçiçeği silo yemi ile yemlemeden sonra süt yağında önemli bir 

yükselme görülmektedir. Siloya doldurulmadan önce vejetatif (gövde ve yapraklar) aksamı 

iyi gelişen ayçiçeği çeşitlerinin çiçeklenme döneminde biçilmesi, fermantasyonun seyrini 

güvence altına almada önemli bir işlemdir. Silo yemi tadının daha iyi duruma gelmesi için  

1/3 oranında üçgül, yonca, mısır veya şeker pancarı yaprağı karıştırılarak silolanabilir. 

 

1.2.4. Fiğ Tahıl Karışımı 
 

Fiğ türleri genellikle gövdelerinin zayıf olmasından dolayı yatarlar. Bu hem hasadını 

zorlaştırır ve hem de alt kısımlarda çürümelere sebep olur. Yatmayı önlemek için tahıllarla 

birlikte ekilmesi önerilir. Böylece bitkiler tahıllara sarılarak dik olarak gelişir. Biçim daha 

kolay olacağı gibi otun verim ve kalitesi de artmaktadır ayrıca yapılacak silaj daha kaliteli 

olur çünkü fiğlerde protein oranı yüksek fakat karbonhidrat içeriği düşüktür. Bu sebeple tek 

olarak silaj üretimi amacı ile yetiştirilmemektedir.  

 

Resim 1.6: Fiğ bitkisi 

Fermantasyonun arzulanan seviyede devam etmesi için tahıllarla (arpa, yulaf, buğday) 

karışık yetiştirilmesi gereklidir. Karışık yetiştirmede fiğ-tahıl karışım oranları tür, çeşit ve 

ekolojik bölgelere göre belirlenmelidir. 
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1.2.5. Tarımsal Sanayi Artıkları 
 

Ülkemizde tarıma dayalı gıda sanayinin geliştiği değişik bölgelerde domates, bezelye, 

elma ve arpa posaları silaj yapılarak değerlendirilebilir. Örneğin Bursa ilimizde 1995 yılı 

istatistiklerine göre toplam silaj üretiminin %37’si gıda sanayi artıklarının 

değerlendirilmesiyle elde edilmiştir. 

 

1.3. Silajlık Mısır Ekme 
 

Dekara veriminin yüksek olması, silaj yapımına uygunluğu ve elde edilen silajın 

besleme değerinin yüksekliği gibi nedenlerle mısır en çok tercih edilen silajlık bitkidir. Bir 

dekar alandan 7500 kg silajlık mısır elde edilir. 

 

Resim 1.7: Tarlanın pullukla sürülmesi 

 

Resim 1.8: Arazinin diskaro ile işlenmesi 

Silajlık mısırın ekiminde tarla pullukla sürülür, kültüvatör veya diskaro ile toprak 

parçalanır ve tapan çekilerek tohum ekilecek duruma getirilir. İkinci ürün olarak ekim 

yapılacaksa sulanabilen arazide buğday anızına direkt olarak ekim yapılabilir. 
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Resim 1.9: Mısır bitkisinin tarlada ekim aralığı 

Ana ürün olarak silajlık mısır ekilecek olursa nisan-mayıs ayları, ikinci ürün olarak 

ekim yapılacaksa haziran-temmuz ayları uygun tarihlerdir. Sıraya ekimde dekara 2-2.5 kg, 

serpme ekimde 3-4 kg tohum atılmalıdır. Ekim aralığı sıra arası 65-70 cm, sıra üzeri 10-12 

cm olmalıdır. 

 

Silajlık olarak ekimi yapılacak mısır çeşitlerinin özellikleri: 

 

 Uzun boylu olmalı, 

 Yaprak sayısı ve yaprak oranı fazla olmalı, 

 Bitkide dane bağlayan koçan ağırlığı fazla olmalı, 

 Sap çapı fazla olmamalıdır. 

 

1.4. Silajlık Mısırın Bakımında Yapılacak İşler 
 

Silajlık mısırdan istenen verimi alabilmek için sulama, çapalama ve gübreleme 

işlerinin düzenli ve zamanında yapılması gerekir. Silajlık mısır bir çapa bitkisidir. Bu 

nedenle mısır tohumu ekildikten sonra 30-40 cm olunca çapalama gerekir. Sulama daha çok 

boylandığı zaman yapılır.  

 

1.4.1. Sulama 
 

Mısır bitkisinin suya en fazla ihtiyaç duyduğu dönem, püskül çıkarma ve dane 

bağlama dönemleridir. Bu dönemde yeterince sulama yapılmalıdır. 
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Resim 1.10: Mısırda salma sulama 

1.4.2. Gübreleme 
 

Gübreleme genel olarak toprak tahlili sonucuna göre yapılmalıdır. Ancak toprak tahlili 

yapılmamış ise dekara 15-20 kg azot ve 8-10 kg fosfor gübreleri verilebilir. Fosforlu 

gübrenin tamamı ile azotlu gübrenin yarısı ekim ile birlikte verilmeli, azotlu gübrenin diğer 

yarısı bitkiler 30-40 cm olunca verilmelidir. 

 

1.4.3. Çapalama 
 

Bitkiler 30-40 cm olunca çapalama, boğaz doldurma ve ilk sulama işlemleri yapılır. 

 

1.5. Hasatla İlgili Yapılacak İşler 
 

Burada dikkat edilmesi gereken konu, silaj üretimi amacıyla yetiştirilecek mısırın 

vejetasyon süresidir. Ekilen çeşidin hasat zamanında koçan bağlamış olması verim ve kalite 

bakımından çok önemlidir. 

 

1.5.1. Hasat Zamanını Belirleme 
 

Yapılan birçok çalışma göstermiştir ki mısırda yeşil aksam veriminin %50’si ve 

besleme değerinin %70’i koçanlardan elde edilmektedir. Özellikle ikinci ürün tarımının 

yapıldığı geçit bölgelerinde vejetasyon süresi kıyı bölgelerine göre daha sınırlı olduğu için 

mısır bitkisi koçan bağlamadan silaj yapımı için biçilmektedir ayrıca vejetasyon süresi 

bakımından yanlış çeşidin seçilmesi nedeniyle birçok bitki koçan bağlamadan silaj yapımı 

için biçilmektedir. 

 

İyi bir silaj yapımı için, silajlık mısırın hasat olgunluğuna ulaşması şarttır. Bunun için 

koçandaki danenin 1/3’ü süt olum döneminde olmalıdır. Başka bir ifadeyle koçandaki 

danelerin kaşar peyniri kıvamında olması, yapraklarında yeşilliğini muhafaza etmesi 

önemlidir. 
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1.5.2. Silajlık Ürünü Biçme 
 

Mısırda, en uygun biçim zamanı, nem oranı %65-70’e düştüğü dönemdir. Bu nem 

oranı, bitki maksimum kuru dane ağırlığına ulaşmasından 2-3 hafta öncesinde elde 

edilmektedir. Tüm bitkide nem %65 olduğunda koçan nemi %48, dane nemi de %44 

dolayındadır. Danenin verime katkısı %35-40 düzeyindedir.  

 

Eğer mısır erken biçilirse siloda sızıntı kayıpları yükselir, fermantasyon düzenli 

sürmez. Çok geç biçildiğinde de tam sıkışma sağlanamayacağı için siloda bol oksijen kalır. 

Oksijenli fermantasyon uzun sürer. Mısır silajının kalitesini çeşit, hasat zamanı, koçan oranı, 

parça boyutu, silonun şekli, doldurma süresi, sıkıştırma derecesi gibi özellikler 

belirlemektedir. Bunların birinde meydana gelebilecek olumsuzluk ürünün kalitesini 

düşürecektir. 

 

Mısır sapları, yaprakları ve koçanları ile birlikte önce parçalanır. Parçalanma ne 

kadar fazla olursa silolamada o kadar başarılı olur. Süt olum devresinde yapılan biçimlerde 

protein oranı ve kuru maddenin sindirilebilirliği yüksek düzeydedir ancak son yıllarda 

yapılan araştırmalarda hamur olum döneminde yapılan biçimlerde protein oranının 

düşmesine karşılık verim, kuru maddenin sindirilebilirliği ve hayvanlar tarafından tüketimin 

arttığı görülmüştür.  

 

Resim 1.11: Mısırın biçilmesi 

Silajdaki besin madde kaybını önlemek için çok iyi sıkıştırılması ve izolasyonun çok 

dikkatli yapılması gerekir. Silaj 45 günde olgunlaşır. Hayvanlara yedirilmek üzere üstü 

açılırken çok az bir yer açılmalıdır ve daha sonra tekrar iyice kapatılmalıdır. 

 

1.5.3. Silajlık Ürünü Taşıma 
 

Mısır bitkisi silaj amaçlı olarak hasat edilirken sapı, yaprağı ve koçanı ile birlikte silaj 

biçme makinesiyle biçilir ve biçilirken de parçalanır. Hasat esnasında silaj biçme makinesine 

römork bağlanır. Biçilen ürün direkt olarak römorkun içine doldurulur. Dolan römork boş 

olanla değiştirilir.  

 

Dolu römork zaman geçirilmeden silaj çukuruna götürülmelidir çünkü biçilen üründe 

su kayıpları olur. Su kaybının olması silolamada ve sıkıştırmada sorun çıkarır. Ürünün 

silolaşmasını zorlaştırır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki İşlem basamaklarını uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Silajlık mısır tohumu alınız.  Tohumda yabancı bitki tohumu 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Ürünün ekileceği tarlayı sürünüz.  Tarlayı pullukla sürerken iş güvenliğine 

dikkat ediniz. 

 Silajlık tohumu ekiniz.  Sıra arası ve sıra üstü ekim aralarına 

dikkat ediniz. 

 Ekim zamanını iyi belirleyiniz. 

 Tarlayı sulayınız.  Ekimden hemen sonra salma sulama 

yapmayınız. 

 Yağmurlama sulama uygundur. 

 Püskül bağlama zamanı sulamanın en 

önemli dönemidir. 

 Bitkiyi gübreleyiniz.  Azotlu ve fosforlu gübre kullanınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Silaj, suca zengin yeşil yemlerin sıkıştırılarak havasız bir ortamda süt asidi 
bakterilerinin etkisiyle ……………………. uğratılması sonucu elde edilen yemdir. 
 

2. Kurutma ile saklamaya göre silolayarak saklamada daha ……..yer gereklidir. 
 

3. Silo kapları açılmadığı sürece silaj …………. gibi uzun süre saklanabilir. 
 

4. Şeker pancarının yapraklı baş kısmı; karbonhidratça zengin fakat …………. fakirdir. 
 

5. Şeker pancarı yaprakları mümkünse ……………. silolanmalıdır. 
 

6. Fiğlerde protein oranı yüksek fakat ………………. içeriği düşüktür. 
 

7. Fiğ türleri genellikle …………..… zayıf olmasından dolayı yatarlar. 
 

8. Bir dekar alandan …. kg silajlık mısır elde edilir. 
 

9. Mısır tohumu ekildikten sonra 30-40 cm olunca …..…. yapmak gerekir. 
 

10. Mısır bitkisinin en fazla suya ihtiyaç duyduğu dönem püskül çıkarma ve ……... 
bağlama dönemleridir. 
 

11. Silaj …… günde olgunlaşır. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak silaj çukurunu 

hazırlayabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Silaj depolama yerleri hakkında bilgi toplayınız. 

 Silaj çukurları arasındaki farkları sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız.  

 

2. SİLAJ ÇUKURUNU HAZIRLAMA 
 

Silaj üretiminde çok ileri düzeyde teknik bilgi ve donanıma gerek yoktur. Kaliteli silaj 

üretimi için öncelikle silo yeri için uygun yer seçimi, silo şeklinin seçimi, işletmenin ihtiyacı 

olan silaj miktarının tespiti, silo büyüklüğünün hesabı, silolanacak yem veya yemlerin 

miktarı ve seçiminin bilinmesi gerekir.  

 

Resim 2.1: Beton silaj çukuru 

Aynı zamanda silaj yapımında; yemlerin hazırlanması, siloya doldurulması, siloya 

uygun miktarda katkı maddelerinin katılması, silonun kapatılması, silaj oluşumu için 

bekleme, siloyu açma, kalitenin artırılması bakımından bilinmesi gereken temel bilgilerdir 

ancak kaliteli silaj üretimi için gerekli temel bilgi ve donanımın mutlaka sağlanmasında 

fayda vardır.  

 

2.1. Siloların Teknik Özellikleri 
 

Silolanacak yemlerin doldurulduğu beton, taş, tahta veya plastik malzemeden yapılan 

yapılara silo adı verilir. Siloların en büyük özelliği içerisinde bulunan yem ile dışarıdaki nem 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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ve hava arasında tam bir izolasyon sağlamasıdır. Bu sağlanamazsa elde edilecek silaj hayvan 

besleme açısından iyi bir yem özelliği taşımayacaktır. Aynı zamanda hayvanlar için de 

zararlı etkilere sahip olacaktır. 

 

Silolar, içine konan yemlerin fermantasyonunu ideal bir şekilde sağlamalı ve 

hayvanların severek yiyecekleri yem haline getirmelidir. 

 

Resim 2.2: Modern bir silo kabı 

Silo kapları hangi malzemeden yapılırsa yapılsın aşağıdaki teknik özelliklere sahip 

olmalıdır. 

 

 Silo yapı malzemesi yem suyunu emmemeli ve yem suyundan 

etkilenmemelidir.  

 Kullanılan malzeme yemin kalitesinin bozulmasına neden olmamalıdır. 

 Yapı elemanları hava ve suyu içeriye sızdırmayacak özellikte olmalıdır. 

Duvarların iç yüzeyinde hava boşluğu oluşumuna yol açacak girinti, çıkıntı ve 

köşeler bulunmamalıdır. 

 Silo duvarları ve tabanı yem kitlesinin yaptığı yatay ve dikey basıncı 

karşılayabilecek dirence sahip olmalıdır. 

 Silo yapımında kolay temin edilebilir ve ucuz malzeme kullanılmalıdır. 

 

2.2. Siloların Yapılacağı Yerin Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Silo yerinin seçimi, silaj yapmaya karar veren yetiştiricinin atacağı en önemli adımdır. 

Bu nedenle silo yapmaya karar verilen yerin seçiminde şu hususlara dikkat edilmelidir. 

 

 Silolar ahıra yakın olmalıdır.  

 Yem alması kolay olmalıdır. 

 Koku sinmeyecek bir yerde olmalıdır. 

 Taban suyu yüksekliği az olmalı ve ayrıca silonun derinliği de göz önünde 

tutulmalıdır. 

 Silo yemi için elverişli olmalıdır. 

 Silo, şerbet çukurları ve gübrelikten uzak olmalıdır. 

 Silo yapılacak yerin biraz eğimli olmasına dikkat edilmelidir. 
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 Siloların üstü kapatılacağından, sundurma veya ahır kenarına yapılmalıdır. 

 İşletmenin ileriki yıllarda gelişme ihtimali göz önünde tutularak, silo yeri 

seçilmelidir. 

 Siloların mimari yapıları işletmenin genel görünümünü bozmamalıdır. 

 

Resim 2.3: Silaj çukuru  

Silaj çukuru ahıra yakın ve silajın alınması kolay olmalıdır. 

 

2.3. Silo Tipleri 
 

Silo tipinin seçiminde en etkili faktör silonun maliyetidir ayrıca işletmeye uygunluğu 

da silonun sabit veya geçici yapılmasında etkilidir. Sabit silo yapımında beton, taş, tuğla ve 

kum kullanılır.  

 

Sabit silo yaparken silonun yeri çok daha önemlidir. Her zaman silo yapılamaz. Silo 

yeri seçildikten sonra hafif meyilli olacak şekilde uzun bir çukur kazılır. Silonun ağzı 

aşağıya doğru olmalıdır. Sağlam bir silo yapmak için malzemenin ve temelin sağlam olması 

gerekir. Kullanacağımız taş, tuğla, çimento ve kum ile uygun bir şekilde silo yapılır. İç 

duvarlar sıvanır, dış duvarların etrafı toprakla doldurulur ki, aşırı basınçtan duvar zarar 

görmesin. Sabit silolar uzun zaman kullanılır. 

 

2.3.1. Toprak Üstü Silolar 
 

Toprak üstü silolar da farklı farklıdır. Yapılış şekli, kullanılan malzeme ve kalıcılığına 

göre sınıflandırılır. 

 

 Toprak üstü silindirik silolar (kule tipi silolar) 

 Toprak üstü silindirik-sürekli silolar: Ahşap, tuğla, beton ve metal silolar. 

 Toprak üstü silindirik geçici silolar: Çit ve demet silolar. 

 

 Toprak üstü yatay silolar 

 Sürekli yatay silolar-bank silolar-betonarme 

 Geçici yatay silolar-Plastik bez silolar, sosis tipi silolar, ahşap duvarlı 

silolar 
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Resim 2.4: Toprak üstü silolar 

Geçici silolar, çit ve demet silolar olarak kurulur. Kolaylıkla taşınabilir ve yeniden 

kurulabilir. Bu tip siloların dezavantajı, yan duvarların sıkıştırma esnasında ve diğer 

zamanlarda basınca karşı fazla dayanıklı olmamasıdır. Pek kullanılmayan bu tip siloların 

yerine genellikle toprak altı geçici silolar kullanılır. 

 

Resim 2.5: Kule tipi silo 

Geçici silaj deposu yapılırken hiç çukur kazmadan, toprağın üstüne de yapılabilir. 

Ahıra yakın, fazla ayakaltı olamayan bir yere önce büyük bir plastik örtü serilir. Bunun 

üstüne silaj doldurulur. Üstü tekrar plastik örtü ile kapatılır. Plastik örtünün üstüde; güneş, 

kar ve soğuktan zarar görmemesi için yumuşak toprakla kapatılır. 

 

2.3.2. Toprak Altı Silolar 
 

Toprak altı silolar, daha kullanışlı ve uzun süreli düşünülerek yapılır.  

 

 Toprak altı silindirik silolar: Çukur veya silindirik silolardır. Beton, taş ve 

tuğladan yapılır. Toprak altı geçici silolar yağmur sularının kuyu çevresine 

sızma durumunun olmadığı yerlere yapılır. Geçici yapıldığından dolayı 

kuyunun iç duvarları; büyük, kalın, naylonlarla kapatılır. Amaç silaj 

bozulmasın. Kuyunun etrafı yağmur ve kar sularının sızmaması için önlem 

alınır. Silo, silaj ile doldurulur, üstü kapatılır. 
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 Toprak altı yatay silolar: Hendek silolar da denir. Beton, taş, tuğla ve ahşap 

malzemeden yapılır. Siloların doldurulması sırasında traktör ve benzeri ağır 

vasıtalar kullanılmıyorsa silo tabanının döşenmesi zorunlu değildir. Tabanın 

döşenmesinde beton, taş ve çakıl kullanılabilir.  

 

2.4. Silo Büyüklüğünün Saptanması 
 

Silo büyüklüğü veya silo hacmi, işletmede bulunan hayvan sayısına, hayvanların 

beslenme süresine ve dolayısıyla yapılacak silaj miktarına bağlı olarak belirlenir. Silaj 

miktarı da ton olarak ve 1 ton silajın m
3
 olarak kapladığı hacminin belirlenmesine bağlıdır. 

 

İşletmede bulunan hayvanların hepsi aynı büyüklükte ve aynı türde olmayabilir. Bu 

durumda belirli bir standardizasyon yapmak gerekir. Bunun için silajla beslenecek 

hayvanlar; Büyükbaş Hayvan Birimi (BBHB) cinsine dönüştürülerek hayvan sayısı olarak 

standardize edilir.  

 

Büyükbaş Hayvan Birimi: 500 kg canlı ağırlıkta gelişmesini tamamlamış ergin sığır 

olarak tanımlanır. Ergin bir sığıra günde 20-25 kg’a kadar silo yemi (silaj) verilebilir. 

Bu durumda önce işletmede bulunan hayvanları BBHB’ye çevirmek gerekir. 

 

Hayvanın cinsi 1 BBHB değeri Verilmesi gereken silaj (kg/gün) 

Ergin sığır 1 BBHB 20-25 

1 yaşından küçük sığır 0.12 BBHB 2.4-3 

1-2 yaş arası sığırlar 0.70 BBHB 14-17 

Gebe düve 1 BBHB 20-25 

Boğalar 1.4 BBHB 28-35 

Gebe koyunlar 0.1 BBHB 2-2.5 

Toklu  0.1 BBHB 2-2.5 

Kuzu 0.05 BBHB 1-1.25 

Tablo 2.1: İşletmede bulunan hayvanların BBHB değeri ve günlük verilmesi gereken silaj 

miktarları 

İşletme içindeki hayvan sayısının standardizasyonundan sonra yemleme süresi ve bu 

süre içinde hayvanlara verilecek silaj miktarı bulunur. Ton olarak hesaplanır. Yapılan silajın 

cinsine göre m
3
 olarak kaplayacağı hacim hesaplanır ve buna göre yaklaşık olarak yapılacak 

silonun büyüklüğüne karar verilir. 

 

Silajın cinsi Kg/m
3
 olarak değeri 

Üçgül 650-800 

Çayır otu 680-700 

Mısır silajı 650-750 

Şeker ve hayvan pancarı yaprakları 700-900 

Tablo 2.2: Çeşitli bitkilerin silaj olarak kapladıkları hacimler 
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Örnek: İşletmemizde 10 inek, 1 boğa ve 10 adet 1-2 yaş arası genç sığır olsun. Bu 

sığırların 6 aylık silaj ihtiyacı (mısır silajı) ve bu silajın doldurulacağı silonun hacmini 

hesaplayalım.  

 

Çözüm: Önce hayvanların günlük silaj ihtiyaçlarını hesaplamalıyız. Bunun için de 

bütün hayvanları BBHB’ye çevirmemiz gerekir. 

 

10 inek=10 BBHB 

1 boğa=1.4 BBHB 

10 genç sığır=7 BBHB eder. Bunları toplarsak; 18.4 BBHB eder. 

1 BBHB hayvan günde 20-25 kg silaj tüketebildiğine göre (biz 20 kg alalım); 

18.4x20= 368 kg günlük silaj tüketimidir.  

6 aylık bir yemleme planlandığına göre: 

6x30=180 gün eder. 

180x368=66240 kg mısır silajı gereklidir. Bu hesaplamada önemli bir husus da silo 

kullanımıdır. Silaj yapıldığı zaman tamamı kullanılamaz. Yaklaşık %20 bir kayıp olur. 

66240 kg silaja %20 eklersek; 13248+66240=79488 kg mısır silajı gereklidir.  

650-750 kg mısır silajının 1 m
3
 (tablo 2.2) olduğuna göre (ortalama 700 kg alalım) 

79488/700=113.5 m
3
 büyüklüğünde ve yaklaşık 120 m

3
 lük bir silo yapmamız gerekir. 

 

Yukarıdaki örnekten yararlanarak mısır ekim alanını da bulabiliriz.  

1da alandan 5-7 ton silajlık mısır elde edilebildiğine göre; (6 ton alalım) 

Bize gerekli olan silaj da yaklaşık 80000 kg olduğuna göre; 

80000/6=1333 yaklaşık 13-14 da alan gereklidir. 

 

2.5. Silaj Çukurunun Hazırlanması 
 

Silaj çukuru yapmadan önce, “silaj çukurunun yapılmasında dikkat edilecek 

hususların” iyice analiz edilmesi gerekir çünkü sabit bir yere yapılan silaj çukurunun her 

istenildiğinde yeri değiştirilemez. Yukarıda değindiğimiz hususlar iyice analiz edilir ve silaj 

çukurunun yeri tespit edilir. Daha sonra yapılacak silonun yapım malzemeleri seçilir. 

 

Yapı malzemeleri seçilirken de şunlara dikkat edilir: 

 

 Silo yapımında kullanılacak malzeme, içine konan yeşil yemin suyunu 

emmeyecek şekilde olmalıdır. 

 Kullanılan malzeme yeşil yem kalitesinin bozulmasına sebep olmamalıdır. 

 Kullanılan malzeme, silajın suyu tarafından etkilenmemeli ve yapısı 

bozulmamalıdır.  

 Siloyu çevreleyen dış yapı elemanları, havanın içeri girmesine engel olacak 

sıkılıkta olmalıdır. 

 Duvarların iç yüzeyi mümkün olduğunca pürüzsüz olmalıdır. Girintili çıkıntılı 

olursa, silajın dolumu esnasında duvarla silaj arasında hava boşlukları oluşur ve 

bu hava boşluklarında mikroorganizmalar yaşamlarına devam eder ve silajın 

bozulmasına sebep olurlar. 

 Silo yapılırken köşeler keskin yapılmamalıdır. 
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 Silo duvarları sağlam olmalıdır çünkü doldurma ve sıkıştırma esnasında 

duvarlara oldukça büyük basınç uygulanmaktadır. 

 Silo zemininde silajın suyunun dışarı akmasını sağlayacak bir kanal 

yapılmalıdır. 

 

Büyüklüğü işletmemizin büyüklüğü ile orantılı olmakla beraber, silonun tipi 

belirlenirken maddi imkânlar ve bölge şartları göz önünde bulundurulur. 

 

Silo silaj gelmeden önce temizlenir, duvar ve zemininde onarılması gereken yerler 

onarılır, %10’luk sodalı su ile yıkanır, kireçlenir, tahliye kanalı temizlenir ve silaj katkı 

malzemeleri ve örtü malzemeli hazırlanarak beklenir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Siloların teknik özelliklerini araştırınız.  İşletmeye uygun silo seçiniz. 

 Silonun yerini seçiniz.  Ahıra yakın, gübreliğe uzak olmalıdır. 

 Silonun büyüklünü hesaplayınız.  İşletmedeki hayvan sayısı ve besleme 

süresini göz önünde bulundurunuz. 

 Silaj çukurunun kapasitesini hesaplayınız.  Silaj yapacağınız bitkinin 1 ton 

ağırlığının m
3
 olarak hacmini bulunuz. 

 Silaj çukurunun duvarlarının bakımını 

yapınız. 
 Kırık veya çatlak yerleri onarınız. 

 Silaj çukurunun temizliğini yapınız.  Su tahliye kanalındaki eski silaj 

artıklarını temizleyiniz.  

 Silaj çukuru su tahliye kanalını 

temizleyiniz. 
 Su tahliye gider yerini test ediniz. 

 Silaj çukuru çevresinde güvenlik 

önlemlerini alınız. 

 Hayvanların girmemesi için çevreye çit 

vb. yapınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (   )  Silolanacak yemlerin doldurulduğu beton, taş, tahta veya plastik malzemeden 

yapılan yapılara silaj adı verilir.  
 

2. (   )  Silo yapı elemanları hava ve suyu içeriye sızdırmayacak özellikte olmalıdır.  
 

3. (   )  Silonun yapıldığı yerin taban suyu yüksekliği az olmalıdır.  
 

4. (   )  Geçici silaj deposu yapılırken hiç çukur kazmadan, toprağın üstüne de yapılabilir. 
 

5. (   )  Bir BBHB, 100 kg canlı ağırlıkta gelişmesini tamamlamış ergin sığır olarak 
tanımlanır.  

 

6. (   )  Siloyu çevreleyen dış yapı elemanları, havanın içeri girmesine engel olmayacak 

sıkılıkta olmalıdır.  

 
7. (   )  Silo yapılırken köşeler keskin yapılmalıdır.  

 
8. (   )  1 ton mısır silajı 1 m

3
 hacim kaplar.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak silaj yapımında 

kullanılan katkı maddelerini hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Silajda neden katkı maddesi kullanılır? Araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla 

tartışınız. 

 Silaj yapımında kullanılan katkı maddeleri nerelerden temin edilir? Araştırınız. 

 

3. SİLAJDA KULLANILAN KATKI 

MADDELERİ 
 

Silaj evlerde yapılan turşu ile aynı özellikleri taşır. Silaj yapılan ürünlerin silaj olması 

için ürünün fermantasyon (ekşime) olması gerekir. Bunun için belli bir süre ve 

fermantasyonu kolaylaştıran ek maddelere ihtiyaç vardır. 

 

Silolama esnasında biyolojik ve teknik şartlar her zaman mükemmel bir şekilde yerine 

getirilmeyebilir. Yemlerde biçme, taşıma ve doldurma esnasında meydana gelen kirlenmeler 

ve teknik noksanlıklar, fermantasyonu olumsuz yönde etkiler. Yem yığınına havanın sızması 

gibi nedenler silo yemi kalitesinin düşmesine neden olur. Bu yüzden fermantasyonun iyi 

olması için de katkı maddelerinin kullanımı zorunlu hale gelir.  

 

3.1. Silaja Katılan Katkı Maddeleri  
 

Siloda hızlı bir şekilde fermantasyonun oluşabilmesi için ürünün karbonhidrat 

bakımından zengin olması gereklidir. Bir yem karbonhidrat bakımından ne kadar zengin ise 

o derece kolay, ne kadar fakir ise silolaşması o derece güç olmaktadır. Bu nedenle bazı 

ürünler silaj yapılırken ek katkı maddeleri ile zenginleştirilirler. Böylece hem silajın kalitesi 

artar, hem de silolaşma daha iyi olur. Her ürüne katkı maddesi katılmaz. Silaj yapılacak 

yemler bu özelliklerine göre üçe ayrılırlar. 

 

 Güç silolanabilen yemler (Katkı maddesi olmadan silolanmayan yemler): 

üçgüller (çiçeklenmeden önce hasat edilirse), yonca, fiğ, bezelye, kolza vb. 

 Orta derecede silolanabilen yemler (Katkı maddesi gereken): Çavdar, arpa ve 

yulaf hasılları, bakla, baklagil karışımları, üçgül, çayır otları vb. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Kolay silolanabilen yemler (Katkı maddesi gerekmeyen yemler): Mısır, sorgum, 

ayçiçeği, şeker pancarı yaprakları, hayvan pancarı, fiğ-tahıl karışımları vb. 

 

Katkı maddelerini; silajın oluşumunu hızlandıran maddeler ve zararlı 

mikroorganizmaların gelişmesini önleyen maddeler şeklinde iki grupta toplayabiliriz. 

 

Ülkemizde genelde kullanılan katkı maddeleri; melas, pancar posası, pancar talaşı, 

tahıl kırmaları ya da unlar, üre ve tuzdur. Ayrıca çeşitli asitler de silaj yapımı esnasında katkı 

maddesi olarak kullanılır. Ülkemizde pek rağbet edilmez. 

 

3.1.1. Melas 
 

Melas; fabrikalarda şeker pancarı işlendikten sonra geriye kalan pekmez kıvamında, 

enerji değeri yüksek bir yem katkı maddesidir. Silaj ve her türlü hayvan yemi yapımında 

kullanılır. Silaj yaparken %2-3 oranında kullanılır. (Melas 2-3 kat sulandırılmalıdır) 

 

Resim 3.1: Melas 

Silajlık yem doldurulurken sıkıştırılmadan her kata düzgün dağıtılarak her tarafa 

homojen olarak dağıtılması sağlanır. 

 

3.1.2. Peynir Suyu 
 

Peynir suyu yaklaşık %7 kuru madde ve %4.4 laktoz içerir.  Peynir suyu da melasta 

olduğu gibi silajlık ürüne eşit olarak dağıtılmalıdır. Proteince zengin yemlere %2-3 oranında 

katılması uygundur. Bu iş için kurutulmuş veya koyulaştırılmış peynir suyu belli bir 

yoğunluğa kadar sulandırıldıktan sonra katılmalıdır.  

 

3.1.3. Şeker 
 

Şeker diğer karbonhidratlarda olduğu gibi süt asidi fermantasyonunu artırıcı bir etkiye 

sahiptir. Hayvancılığı ileri ülkelerde silo şekeri özel olarak üretilir ve ucuz fiyatla piyasadan 

sağlanabilir. Bu amaçla glikoz veya sakkaroz şekerleri üretilmektedir. Silaja katılacak şeker 

miktarının 10-20 kg/ton arasında olması gerekir. 
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3.1.4. Arpa Kırması 
 

Silaj yapılırken katkı maddesi olarak en uygun olanı arpa kırmasıdır. Ucuz ve bol 

bulunması ve aynı zamanda herhangi bir yan etkisi olmaması nedeni ile idealdir. Bu amaçla 

diğer tahıl kırmaları da kullanılabilir. Arpanın kırılmadan kullanılması doğru değildir. Kırık 

arpa, fermantasyonu daha kolay sağlar. Aynı zamanda arpa kırılmadan silaja katılırsa silajı 

tüketen hayvanlar arpayı sindiremeyip dışkıyla birlikte atarlar.  

 

Resim 3.2: Arpa kırması 

Arpa kırması silaja istenildiği kadar katılabilir. Ne kadar fazla katılırsa silajın değeri o 

kadar artar. 

 

3.1.5. Tuz 
 

Tuz, lezzet vermesi için ve zararlı bakterileri etkisizleştirmek için %1-3 oranında silaja 

katılabilir. 

 

Resim 3.3: Tuz 

Aynı zamanda sodyum açısından hayvanların gereksinimini karşılayamayan suca 

zengin yeşil yemlerin sodyumca desteklenmesi amacıyla katılır. 
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3.1.6. Mermer Tozu 
 

Süt ineklerinin kalsiyum ihtiyacı oldukça fazladır. Bu nedenle silaj yaparken silaja 

mermer tozu, kalsiyum kaynağı olması nedeni ile belli oranlarda katılır. Mermer tozu silaja 

katılırken homojen olarak dağıtılmalıdır.  

 

3.2. Kullanım Amaçları 
 

Silaja katılan katkı maddelerinin en önemli amacı fermantasyonu hızlandırmaktır 

çünkü fermantasyonun olması için ortamda karbonhidratların olması gerekir. Daneleri 

olmayan yeşil bitkilerin silaj olması daha zordur. Bu neden tahıl kırmaları katılır.  

 

Silaja lezzet vermesi ve antibakteriyel olması nedeni ile tuz katılır. Aynı zamanda tuz 

ucuzdur ve kullanımı kolaydır. 

 

Hayvanların tam olarak beslenmeleri için dışarıdan alınması gereken bazı maddeler 

silaja katılarak daha kolay bir şekilde hayvanlara verilir. Mermer tozu bu amaçla kullanılır. 

 

3.3. Katkı Maddeleri Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Silaj, yapımı zor olan fakat diğer yemlere göre oldukça ucuz bir yemdir. İçine katılan 

katkı maddeleri ile değeri daha da artmaktadır. Bu katkı maddeleri kullanılırken dikkatli 

olmak gerekir. Kullanım şekli ve miktarı iyi ayarlanmalıdır. Böylece kaliteli ve lezzetli, 

hayvanlar tarafından sevilerek tüketilen bir yem elde etmiş oluruz. 

 

Katkı maddeleri kullanılırken; 

 

 Fazla kullanılmamalıdır, 

 Silaj dolum esnasında iyi dağıtılarak eklenmelidir (homojen olarak her tarafa 

eşit dağıtılmalıdır), 

 Bayat ürün kullanılmamalıdır, 

 Tahıllar kırılarak kullanılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını yazınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Silaja katılan katkı maddelerini tespit 

ediniz. 

 Piyasa araştırması yaparak ucuz 

maliyetli olanları seçiniz. 

 İhtiyaç olan katkı maddelerinin 

miktarlarını belirleyiniz. 

 Silajlık ürüne orantılı olacak şekilde 

hesaplama yapınız. 

 Katkı maddelerini temin ediniz.  Silaj yapımından önce katkı maddelerini 

temin ediniz. 

 Katkı maddelerini silaj çukuru yanına 

getiriniz. 

 Silajlık ürünün her römorkuna orantılı 

olarak katılacağından katkı maddelerini 

çukurun yanına yeteri kadar getiriniz. 

 Katkı maddelerini kullanılacak şekilde 

hazırlayınız. 

 Tahılları kırınız. 

 Tuzu parçalayınız. 

 Melası sulandırınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
1. Yem yığınına havanın sızması gibi nedenler silo yemi ……………….. düşmesine 

neden olur. 
 

2. Siloda hızlı bir şekilde fermantasyonun oluşabilmesi için ürünün ………………… 
bakımından zengin olması gereklidir. 
 

3. Mısır, sorgum, ayçiçeği, şeker pancarı yaprakları, hayvan pancarı, fiğ-tahıl 
karışımları gibi ürünler …………… silolanabilen yemler sınıfına girerler. 
 

4. Katkı maddeleri ………………. olarak dağıtılmalıdır. 
 

5. Silaja katılan katkı maddelerinin en önemli amacı fermantasyonu 
……………………… 
 

6. Silaja lezzet vermesi ve antibakteriyel olması nedeni ile ………. katılır. 
 

7. Silaja katılacak ……….. miktarının 10-20 kg/ton arasında olması gerekir. 
 

8. Tuz silaja %......... oranında katılır. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak siloyu 

dolduracak ve kapatabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Silaj örtü malzemelerini ve özelliklerini araştırınız. 

 Silajın kapatılmasının önemini araştırınız. 

 

4. SİLAJLIK MISIRIN FERMENTE 

EDİLMESİ  
 

Biçilerek siloya doldurulan silajlık ürün, sıkıştırılarak depolanır ve üzeri örtülerle 

örtülür. Belli bir süre beklenir. Yaklaşık 40-45 gün sonra fermantasyon sonucu silajlık ürün 

silaj dediğimiz hale gelir. 

 

4.1. Silolama Esnasında Meydana Gelen Kimyasal Olaylar 
 

Bitkiler fotosentez yaparak hayatlarını devam ettirirler. Bitki biçildiği anda fotosentez 

olayı da durur. Yeşil yemler biçildikten sonra bir süre daha canlılıklarını korurlar ve solunum 

yaparlar. Solunum esnasında bir miktar ısı enerjisi ortama yayılacağından silo içerisinde 

sıcaklık artışı meydana gelir. Yemler siloya doldurulurken iyice sıkıştırılırsa arada hava 

kalmayacağından silo içerisinde solunum azalır ve dolayısıyla da sıcaklık artışı kontrol 

altında tutulmuş olur. 

 

Silo içinde faaliyet gösteren mikroorganizmalar; bakteriler, mantarlar ve mayalardır. 

Bu mikroorganizmaların bir kısmı oksijenli ortamda, bir kısmı ise oksijensiz ortamda 

yaşarlar. Bu mikroorganizmaların faaliyetleri sonucu silaj içerisinde asetik asit, propiyonik 

asit, butirik asit ve laktik asit gibi çeşitli organik asitler ile bazı alkoller oluşur. Silo kabı 

içinde silo yeminin bozulmadan kalmasını sağlayan en önemli olanı laktik asittir. Oksijensiz 

ortamda, süt asidi bakterileri tarafından üretilen laktik asit (süt asidi), bu bakterilerin 

sentezlediği laktasidaz enzimi yardımıyla yemlerdeki karbonhidratların parçalanması sonucu 

oluşur. Bu bakteriler aynı zamanda antibiyotik etkili maddeler meydana getirerek silo 

içerisinde çoğalması arzu edilmeyen asetik asit ve bütirik asit bakterilerinin gelişmesini ve 

faaliyetlerini engellerler ve böylece yemin bozularak çürümesi önlenir.  

 

Silaj kalitesini olumsuz yönde etkileyen bakteri faaliyetinin engellenmesi için silo 

içerisinde hava bırakılmamalı ve silo içi sıcaklığı kontrol edilmelidir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Silolanacak ürünlerin kolay eriyebilir karbonhidrat içeriğinin %3’ten az olmaması ve 

ideal olarak %6 civarında olması gerekir. Yulaf, mısır, arpa, buğday gibi tahıl hasıllarının 

kolay eriyebilir karbonhidrat yönünden zengin olmalarına karşın yonca ve üçgül gibi 

baklagiller bu bakımdan fakirdirler ve silolanmaları daha güçtür.  

 

4.2. Soldurma, Doğrama ve Ezmenin Etkileri 
 

İyi bir silaj yapabilmek için silolanacak yemlerin silaj yapımına uygun bir yapıya 

sahip olması gerekir. Kimyasal yapı bakımından silolanacak yemlerin su ve karbonhidrat 

içerikleri bakımından silolanmaya uygun olması veya uygun hale getirilmesi gerekir.  

 

Silolanacak yemler başlangıçta %80 civarında su içerirler, yani %20 kuru maddeye 

sahiptirler. İyi bir silo yem yapabilmek için yeşil yemlerin su içeriklerinin bir miktar 

düşürülmesi gerekir. Bunun için bu yemlerin biraz soldurulması (pörsütülmesi )gerekir. 

Ancak mısır ve pancar yaprakları silolanmadan önce soldurma yapılmamalıdır. Mümkünse 

hemen siloya doldurularak üstü kapatılmalıdır. 

 

Pancar yapraklarının soldurulmamasının 2 nedeni vardır.  

 

 Zedelenmiş, kopmuş yapraklar soldurma sırasında çabucak bozulur. Yani 

çürürler ve diğer sağlam yaprakları da bozarlar. 

 Soldurma esnasında pancar yaprakları diğer yemlere göre çok fazla besin madde 

kayıplarına uğrar. 

 

Mısır hasılının soldurulmamasının nedeni de yüksek düzeyde kuru madde içermesidir. 

Bu nedenle doğrudan silolanabilir. Pancar yaprakları ve mısır hasılı dışındaki diğer yeşil 

yemler soldurularak silolanırsa ve tam soldurma yapılmışsa silo yeminin kuru madde içeriği 

%30-35’e kadar yükselir ve daha kaliteli silo yemi elde edilir. 

 

Doğranarak silolanan ürünler daha iyi fermente olurlar. Aynı zamanda hayvanların 

tüketimi daha kolay olur. Yeşil yemlerin silo kabı içerisinde daha iyi sıkışıp kap içerisinde 

hava kalmasını engellemek ve birim hacme daha fazla yem sığdırabilmek açısından doğrama 

çok önemlidir. Silolamada en uygun doğrama uzunluğu tahıl hasılları için 5-7 cm, mısır 

hasılı için ise 2-3 cm dir. Daha uzun doğrama uzunluğu amaca uygun değildir. Daha kısa 

olanlar ise iş gücünü artıracağından ve silo kabı içinde topaklaşmaya neden olacağından 

tavsiye edilmez. 

 

4.3. Isının Etkisi 
 

Silo doldurulurken aynı zamanda sıkıştırmak da gerekir. Sıkıştırma esnasında ürün 

parçacıkları arasında hava boşlukları en aza inerek zararlı mikroorganizmaların 

çalışamayacağı bir ortam oluşturulurken diğer taraftan süt asidi bakterilerinin etkinlikte 

bulunacağı 30°C lik ortam sıcaklığı sağlanır. 

 

 

 



 

 32 

4.4. Silajlık Malzemenin Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Silajın kaliteli ve uzun süre dayanması için en önemli husus dolum işleminin doğru 

yapılmasına bağlıdır. Dolum yaparken şunlara dikkat edilmelidir: 

 

 Silaj yapılacak ürünün temiz ve üstün nitelikte olmalıdır.  

 Taş, toprak ve kum gibi yabancı maddelerden arınmış olmalıdır. Bunun için de 

öncelikle temiz ve titiz çalışmak gereklidir. Depolanacak ürünün temizliği, 

fermantasyonu olumlu yönde etkiler.  

 Silajın parça büyüklüğü de silolama için önemlidir.  

 İyi bir silaj için biçme ve doldurma işleminin kısa sürede tamamlanmasında 

büyük yarar vardır. Bunun için işletmede o gün diğer işler bırakılarak, tüm iş 

gücünün silonun doldurulmasında kullanılması gerekir. 

 Yemin siloya dolumu esnasında katkı maddeleri homojen bir şekilde 

dağıtılmalıdır.  

 Doldurma aşamasında sıkıştırma işlemine özen gösterilmelidir. 

 Sıkıştırma işlemi silonun doldurulma aşamasında alt tabakadan başlanmalı ve 

dolum işlemi bitene kadar devam etmelidir.  

 

4.4.1. Silajın Doldurulması  
 

Silajın tüm yapım aşamaların da olduğu gibi doldurma işlemi de çok önemlidir. İyi bir 

doldurma olmazsa silaj bozulur ve küflenir. Küflü yemler ve silaj hayvanlara verilmez. 

Özellikle gebe hayvanlar için çok tehlikelidir. 

 

Resim 4.1: Silajın doldurulması ve sıkıştırılması 

Doldurma işlemi kısım kısım yapılmalı ve her kısım arasında sıkıştırma ve katkı 

maddeleri ilavesi şeklinde olmalıdır. İlk doluma başlanıldığında biçilen ürün silonun 

tabanına 20-30 cm yüksekliğinde olacak şekilde yayılır. Katkı maddesi katılır ve bir traktörle 

iyice sıkıştırılır. Katkı maddesi sıkıştırma işleminden sonra da yapılabilir. Bu işlemler her 

gelen römork için uygulanır. 

 

Doldurma esnasında traktör silonun son kısmını ve kenarlarını iyi sıkıştıramaz. Bu 

nedenle bütün kenarların çalışanlar tarafından ayakla sıkıştırması iyi olur. 
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4.4.2. Silajın Sıkıştırılması 
 

Silajlık ürünler siloya doldurulurken traktör veya silindir kullanarak ürün sıkıştırılır. 

Silo tamamen doluncaya kadar bu işlemlere devam edilir. Sıkıştırma ile silaj içindeki hava 

uzaklaştırıldığı gibi, süt asidi bakterilerinin etkinlikte bulunacağı 30ºC’lik ortam ısısının 

sağlanmasına çalışılır. Sıkıştırma, siloda ortam sıcaklığını etkileyen faktörler arasında 

bulunmaktadır. Sıcaklık derecesi, fermantasyonun seyrine ve silajın kalitesine etki eder.  

 

Traktörle yapılan sıkıştırma yeterli değildir. Silonun kenarlarını traktör sıkıştıramaz. 

Bunun için kenarların ayakla sıkıştırılması gerekir. İşletmede bulunan herkesin silaj dolum 

gününde çukurun yanında olması ve sıkıştırma işlemine yardım etmesi gerekir. 

 

4.5. Silaj Örtü Malzemelerinin Temini 
 

Kaliteli silaj yaparken tüm işlerin hepsi birbiri ile bağlantılı ve çok önemlidir. Silonun 

üzerinin kapatılması da diğer işlemler gibi önemlidir çünkü silo düzgün kapatılmazsa tüm 

uğraşlarımız boşa gider.  

 

Silo kapatılırken kapatma malzemelerini çok iyi seçmeliyiz. Bu malzemeler; plastik 

örtü (naylon branda), taş, kum, toprak, eski araba lastiği, sap vb.’dir. Özellikle silonun 

üstüne örteceğimiz plastik örtünün, sağlam olması, kolay yırtılmaması ve yeterince büyük 

olması gerekir. Plastik örtü; silonun her tarafını örtmeli ve silonun dört kenarından da 1-2 m 

geniş olmalıdır.  

 

4.6. Silajın Kapatılması 
 

Tamamen doldurulan ve sıkıştırılan silo, önceden temin ettiğimiz, plastik örtü ile 

örtülür. Yukarıda da belirttiğimiz gibi plastik örtü, silodan büyük olmalı. Örtü örtüldükten 

sonra her köşesine birer taş bırakılır. Diğer taşlarda plastik örtünün etrafına bırakılır. Plastik 

örtünün soğuktan, yağmurdan, kardan, dondan ve güneşten etkilenmemesi için; önce sap-

saman gibi malzemelerle örtülür, daha sonra yumuşak toprakla kapatılması gerekir. Toprak 

yumuşak olmalı çünkü plastik örtüye zarar verebilir.  Eski araba lastikleri de belli aralıklarla 

örtünün üzerine bırakılır. 

 

Resim 4.2: Silajın kapatılması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Silo kapatma malzemelerini temin ediniz.  Örtü malzemesi olarak en kalın naylon 

brandayı seçiniz. 

 Silajlık malzemeyi siloya doldurunuz.  Dolumu en kısa zamanda bitiriniz. 

 Katkı maddelerini silaja homojen olarak 

karıştırınız. 

 Her dolum aşamasında yeterli katkı 

maddelerini kullanınız. 

 Silajı sıkıştırınız.  Silajın kenarlarını ayakla sıkıştırınız. 

 Siloyu kapatınız.  Dolum işlemi sonrası zaman 

kaybetmeden siloyu kapatınız. 

 Çevre güvenlik önlemlerini alınız.  Hayvanların zarar vermemesi için 

silonun etrafına çit vb. yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (   )  Biçilerek siloya doldurulan silajlık ürün, sıkıştırılarak depolanır ve üzeri örtülerle 

örtülür. 
 

2. (   )  Yaklaşık 10 gün sonra fermantasyon sonucu silajlık ürün silaj dediğimiz hale gelir. 
 

3. (   )  Silo içinde faaliyet gösteren mikroorganizmalar; bakteriler, mantarlar ve 
mayalardır. 

 
4. (   )  Silo içinde silo yeminin bozulmadan kalmasını sağlayan en önemli madde laktik 

asittir. 
 

5. (   )  Silaj kalitesini olumsuz yönde etkileyen bakteri faaliyetinin engellenmesi için silo 
içerisinde hava bırakılmalıdır. 

 
6. (   )  İyi bir silo yemi yapabilmek için yeşil yemlerin su içeriklerinin bir miktar 

arttırılması gerekir. 
 

7. (   )  Silolamada en uygun doğrama uzunluğu tahıl hasılları için 15-17 cm, mısır hasılı 
için ise 12-13 cm’dir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak hayvanlara silaj 

verebileceksiniz. 

 

 

 

 Silajın hayvanların verimlerine etkisini araştırınız. 

 Silajın diğer yemlere göre avantaj ve dezavantajlarını araştırınız. Araştırmanız 

sonucunda neden silaj yapmak gibi zahmetli bir işin tercih edildiğini tartışınız. 

 

5. SİLAJIN HAYVANA VERİLMESİ 
 

Silaj, yapımı zor fakat diğer kaba yemlere göre ucuz ve daha besleyici olması 

nedeniyle hayvancılıkta vazgeçilmez bir yemdir.  Büyük işletmeler silaj yapımına bu 

nedenlerden dolayı daha fazla önem vermektedirler.  

 

Resim 5.1: Hayvanların silajla beslenmesi 

Silaj hayvanlara verilirken ilk önce kademeli olarak başlanmalıdır. Daha sonra belli 

oranlarda arttırılarak verilmelidir.  

 

5.1. Hayvancılıkta Silajın Önemi  
 

Kaba yemlerin silo edilerek saklanması kurutularak yığın yapılmasına oranla daha az 

iş gücü gerektirir. Kurutma problemi bulunan Karadeniz Bölgesi gibi yörelerde silaj uygun 

bir depolama yöntemidir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Silaj yapımı ile kaba yemlerdeki mekanik kayıplar ve besin madde kayıpları en aza 

iner. Aynı zamanda yeşil yemlerin bulunmadığı özellikle kış aylarında hayvanların suca 

zengin ve kaliteli yem ihtiyacı karşılanır. Ayrıca suca zengin yemlerin her türlü iklim 

koşullarında saklanmasına imkân sağlar. 

 

 Silaj yapılan yemler, fermantasyon sonucu; taze ve yumuşak yapısını koruyarak güzel 

bir kokuya ve lezzete sahip olurlar. Bu özellikleriyle de hayvanlar tarafından sevilerek 

tüketilirler.  

 

Bazı otlar taze olarak hayvanlar tarafından sevilmezler. Bazıları da taze olarak 

yedirildiğinde hayvanlara zarar verirler. Bu tür otlar silaj yapıldıktan sonra bu özelliklerini 

kaybeder. 

 

Tüm bu nedenlerden dolayı hayvan beslemesinde silaj, özellikle süt sığırcılığında süt 

verimini %30-35 oranında arttırdığından dolayı vazgeçilmezdir. 

 

Silo doldurulduktan sonra üzeri kapatılır. Örtünün güneş ve diğer çevre faktörlerinden 

etkilenmemesi için üzeri toprak, sap vb maddelerle kapatılır. Silajın olgunlaşması yaklaşık 

45 gündür. Bu süre içinde silonun örtüsü açılmaz. 45 gün dolduktan sonra silonun bir kenarı 

açılarak kontrol yapılır. Silaj oluşmuşsa hayvanlara alıştırarak verilmeye başlanır. Eğer silaja 

hemen ihtiyaç yoksa silaj iyi şartlarda 2 yıl özelliğini korur. Silaj açılırsa kullanılmaya 

devam edilmelidir. 

 

5.2. Silajın Hayvan Beslemesindeki Yeri ve Önemi 
 

Hayvanların kaba yemlerle beslenmesinde zaman zaman sorunlar yaşanır. Kaba 

yemlerin sapları ve dikenleri hayvanların yemi yemesine engel olur ve bazen hayvanın 

dudaklarında yaralanmalara sebep olur. Bazı kaba yemler de yeşilken kötü kokulu veya 

zehirli etkiye sahip olabilir. Bu durumlarda hayvanlar kaba yemleri tüketemez veya 

zehirlenmeler meydana gelir.  

 

Kaba yemler silaj yapıldığında kötü kokuları ve zehirli etkileri gider. Aynı zamanda 

silajın kendine has bir kokusu ve aroması vardır. Silaj hangi bitkiden yapılırsa yapılsın 

hayvanlar tarafından sevilerek ve iştahla tüketilir. Silajla beslenen hayvanların süt 

verimlerinde de gözle görülür bir artış meydana gelir.  

 

Hayvancılık işletmelerinin silaj yaparak hem işe yaramaz kaba yemleri 

değerlendirmesi ve hem de daha lezzetli ve besleyici bir ürün elde ederler. 

 

5.3. Büyükbaş Hayvanların Silajla Beslenmesi 
 

Hayvanlar yediklerin yemin lezzetine göre yemi iştahla yerler. Silaj en lezzetli kaba 

yemlerdendir. Bu nedenle kaliteli olarak yapılan silaj hayvanlar tarafından sevilerek tüketilir.  
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Büyükbaş hayvanlarda pratik olarak silaj beslemesi şu şekilde olur: her 100 kg canlı 

ağırlık için 4-5 kg günlük silaj verilir. 500 kg canlı ağırlığındaki bir ineğe 20-25 kg silaj 

verilebilir. 

 

Silajla beslemeye alıştırarak başlanmalıdır. 500 kg canlı ağırlığındaki bir ineğe normal 

zamanda 10 kg kuru ot verilir. Silajla beslemeye başlandığında günlük 3-4 kg silaj ve 

yanında 7-8 kg kuru ot verilir. Daha sonra silaj miktarı 5-10 kg kuru ot 3-5 kg verilir. Bu 

miktarlar gün içinde iki öğün olarak verildiğinden iki eşit parçalar halinde verilmelidir. 

Eldeki kuru ot ve silaj durumuna göre zamanla silaj miktarı arttırılırken kuru ot miktarı 

azaltılır. En son günlük 20-25 kg silaj verilir. 

 

Silajla beslemede en önemli husus; silajın kolay küflenebilen bir yem olması ve 

dolayısıyla küflü silajın hayvanlara verilmemesidir. Bu sakıncalıdır. Özellikle gebe 

hayvanlara küflü silaj verilmemelidir. Küflü silajla beslenen gebe hayvanlarda yavru atma 

(düşük yapma) görülebilir. Bu büyük bir kayıptır. Bunun yanında hayvanlarda farklı 

rahatsızlıklar da görülebilir. 

 

5.4. Küçükbaş Hayvanların Silajla Beslenmesi 
 

Küçükbaş hayvanlar da silajla beslenebilir fakat genellikle pek tavsiye edilmez. 

Küçükbaş hayvanlarda da silajla beslemeye alıştırarak başlanmalıdır. Günlük olarak 2-3 kg 

silaj verilebilir. Bu miktarlar iki öğünde eşit olarak verilmelidir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Silo kapatma malzemesini dikkatlice 

açınız. 

 Naylon brandanın yırtılmamasına dikkat 

ediniz. 

 Her zaman aynı taraftan açınız. 

 İhtiyaca göre silaj alınız.  Günlük tüketimi belirleyiniz ve ona göre 

silaj çıkarınız. 

 Silaj çukuru örtüsünü tekrar hava 

almayacak şekilde kapatınız. 

 Silajı aldıktan sonra naylonu kapatıp 

etrafına taş vb. ağır şeyler bırakınız. 

 Silajı taşıyınız.  Silajın fazlasını üstü kapalı yerde 

saklayınız. 

 Hayvanın durumuna ve besleme 

programına göre silajı hayvana veriniz. 

 Hayvanın canlı ağırlığına göre silaj 

veriniz. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
1. Kaba yemlerin silo edilerek saklanması kurutularak yığın yapılmasına oranla daha 

…… iş gücü gerektirir. 
 

2. Silaj hayvanlar tarafından ………………… tüketilirler.  
 

3. Kaba yemler ………….. yapıldığında kötü kokuları ve zehirli etkileri gider. 
 

4. 500 kg canlı ağırlığındaki bir ineğe …………… kg silaj verilebilir. 
 

5. Silajla beslemeye ………………….. başlanmalıdır. 
 

6. Özellikle gebe hayvanlara ……………… silaj verilmemelidir. 
 

7. Küflü silajla beslenen gebe hayvanlarda ……… ………………görülebilir. 
 

8. Küçükbaş hayvanlara günlük olarak …………. kg silaj verilebilir. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi silajın yapım amaçlarından biri değildir? 

A) Daha enerjik yem elde etmek   

B) Daha ekonomik yem elde etmek  

C) Geleneksel bir iş olması  

D) Hayvanların yeşil yem ihtiyacını karşılamak  

 

2. En ideal silaj yapımı aşağıdaki bitkilerin hangisi ile olur? 

A) Mısır  

B) Buğday 

C) Arpa  

D) Ağaç yaprakları 

 

3. Mısır bitkisinde ekim aralığı kaç cm olmalıdır? 

A) 10-15 

B) 20-25 

C) 50-55 

D) 65-70 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi siloların yapılacağı yer için uygun değildir? 

A) Silolar gübreliğe yakın olmalıdır. 

B) Silolar ahıra yakın olmalıdır. 

C) Silolar pazar yerine yakın olmalıdır. 

D) Silolar tarlaya yakın olmalıdır. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi güç silolanabilen yemlerdendir? 

A) Sorgum 

B) Mısır 

C) Ayçiçeği 

D) Yonca 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi katkı maddelerinin kullanılmasıyla ilgili yanlış bir ifadedir? 

A) Katkı maddeleri fazla kullanılmamalıdır. 

B) Bayat olmamalıdır. 

C) Tahıllar kırılmadan katılmalıdır. 

D) Homojen dağıtılmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
7. Şeker pancarının ………………….. baş kısmından silaj yapılır. 

 
8. Şeker pancarı yaprağı tek başına verilirse ………………… neden olur. Bu nedenle 

kuru ot ile birlikte verilmesi gerekir. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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9. Sorgum morfolojik olarak ………………. benzer. 

 
10. Silo zemininde silajın suyunun dışarı akmasını sağlayacak bir ……… yapılmalıdır. 

 
11. Yemlerde biçme, taşıma ve doldurma esnasında meydana gelen kirlenmeler ve teknik 

noksanlıklar, …………………………. olumsuz yönde etkiler. 
 

12. Doğranarak silolanan ürünler daha iyi ………………… olurlar. 
 

13. Silajın olgunlaşma süresi ……… gündür. 
 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

14. (   )  Yonca, üçgül vb. baklagil bitkileri sorgum silajına katılabilir.  

 

15. (   )  Geçici silaj deposu hiç çukur kazmadan, toprağın üstüne de yapılabilir.  

 

16. (   )  Peynir suyu silaj yapımında kullanılmamalıdır.  

 

17. (   )  Tuz, lezzet vermesi için ve zararlı bakterileri etkisizleştirmek için %1-3 oranında 

silaja katılabilir.  

 

18. (   )  Mikroorganizmaların bir kısmı oksijenli ortamda, bir kısmı ise oksijensiz ortamda 

yaşarlar.  

 

19. (   )  Silonun kenarları ayakla sıkıştırılmalıdır. 

 

20. (   )  Süt sığırlarına silaj verilmez.  

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 fermantasyona 

2 az 

3 2-3 yıl 

4 proteince 

5 solmadan 

6 karbonhidrat 

7 gövdelerinin 

8 7500 

9 çapa 

10 koçan 

11 45 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Kalitesinin 

2 Karbonhidrat 

3 Kolay 

4 Homojen 

5 Hızlandırmaktır 

6 Tuz 

7 Şeker 

8 1-3 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Az 

2 Sevilerek 

3 Silaj 

4 20-25 

5 Alıştırarak 

6 Küflü 

7 Yavru atma 

8 2-3 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 D 

4 A 

5 D 

6 C 

7 Yapraklı 

8 İshale 

9 Mısıra 

10 Kanal 

11 Fermantasyonu 

12 Fermente 

13 45 

14 Doğru 

15 Doğru 

16 Yanlış 

17 Doğru 

18 Doğru 

19 Doğru 

20 Yanlış 
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