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AÇIKLAMALAR 

ALAN Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 

DAL Hayvan Yetiştiriciliği   

MODÜLÜN ADI Silaj Yapım Teknikleri 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/26 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye / öğrenciye silajlık mısır yetiştirerek silaj 
yapabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. İşletmenin ihtiyacı olan silaj miktarına göre silajlık 

yem bitkileri yetiştirebileceksiniz. 

2. Yetiştirilen silajlık mısır miktarına göre silaj yapılacak 

yeri hazırlayabileceksiniz. 

3. Silaj yapımında kullanılan katkı maddelerini 

hazırlayabileceksiniz. 

4. Siloyu doldurabilecek ve kapatabileceksiniz. 

5. Hayvanlara gerekli miktarda silaj verebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık tarım arazisi, sınıf, atölye.  

Donanım: Traktör, toprak işleme aletleri, mısır tohumu, 

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

römork, metre, kazma, tırmık, 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. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

Hayvan yetiştiriciliği sırasında karşılaşılan en önemli üretim maliyetlerinden biri de 

yemdir. Yem maliyetlerinin en az seviyeye indirilebilmesi için üreticinin kendi yem 

ihtiyacını karşılayabiliyor olması gerekir. 

 

İşletmenin ürettiği kaba yemlerin bir kısmını silaj yapması kaba yemlerin daha yararlı 

ve daha uzun süre kullanımına olanak verecektir. Silaj, hayvanların severek tükettiği bir kaba 

yemdir. Silaj aynı zamanda hayvanların verimlerini de arttırır. Silaj hayvanlar tarafından 

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 kârlı bir 

şekilde hayvan yetiştirme imkânına kavuşacaksınız. 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 
 

 

 

 

Hayvancılık işletmesinin ihtiyacı olan silaj miktarına göre silajlık yem bitkileri 

yetiştirebileceksiniz.  

 

 

 

 

 Bölgenizde silajlık yem bitkileri yetiştiren işletmeleri gezerek yaptıkları 

yetiştiricilik hakkında bilgiler alınız. 

 İş ekonomisi ne demektir? İş ekonomisinin üretici ve işletmelere katkıları 

nelerdir? İşletmelerde ekonomi sağlanabilmesi için alınabilecek önlemler 

nelerdir? Sorularının yanıtlarını araştırınız ve araştırma sonuçlarınızı 

arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

1. SİLAJLIK MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 

1.1. Silaj Yapımında Kullanılan Yem Bitkileri 
 

Silaj (=silo yemi= turşu), suca zengin yemlerin, beton, taş, tahta veya plastik 

malzemeden hazırlanan silo kabı içinde havasız ortamda süt asidi (laktik asit) bakterilerinin 

etkinliğine bırakılarak fermente edilmeleriyle elde edilen yemdir. Yani hayvanlar için suca 

zengin yemlerden hazırlanan bir çeşit turşudur. 

 

Dünyada ve ülkemizde silaj yapımında en çok kullanılan bitki, mısırdır. Mısır, silaj 

olarak ruminantlar için istekle tüketilen, lezzetli, enerji değeri ile besleyici bir yem olmasının 

yanı sıra kanatlı hayvan yemlerinin de vazgeçilmez enerji kaynağıdır.  

 

Silaj, öncelikli olarak süt sığırcılığı işletmelerinde tercih edilir ancak kullanım oranı 

düşük sayılacak bir seviyededir. Mısır silajı, süt yağı sentezi ve süt verimi için süt 

sığırlarının rasyonlarında yüksek miktarda kullanılabilecek özellikte bir yem olup kullanım 

oranının arttırılması hem üretimin ekonomikliği hem de ruminant besleme fizyolojisi 

açısından gereklidir. Ülkemiz bitki örtüsü, iklim özellikleri ve üretime yönelik sanayisi 

dikkate alındığında gerek silaj ana materyali gerekse katkı maddesi olarak kullanılabilecek 

pek çok atık, artık ve yan ürün elde edilmektedir.  

 

Tarlada hasat edilen sebzelerin artıkları ve üretim fazlası, şeker, konserve, salça, alkol, 

zeytinyağı ve meyve suyu üretim atıkları, çeşitli ağaçların meyve ve yaprakları, silaj 

yapımında değerlendirilebilecek ürünler arasında yer almaktadır. Bu ürünlerin silaj olarak 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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değerlendirilmesi; atıkların sebep olacağı çevre kirliliğini önleme, yeni alternatif kaba yem 

kaynakları yaratma ve işletmenin yem maliyetlerini azaltma konularında fayda sağlayacaktır. 

 

1.1.1.Yemlerin Silolanması ve Silolanan Yemlerin Özellikleri 
 

Genel bir kavram olarak suca zengin kaba yemlerin hepsi silolanabilir ancak bunların 

silolanabilme yetenekleri farklıdır. Silolanacak suca zengin yemlerin kuru madde 

içeriklerinin %25-35 arasında, kolay eriyebilir karbonhidrat içeriklerinin ise en az %3olması 

gerekir. Bitkinin türüne ve biçim zamanına bağlı olarak su ve kuru madde içerikleri değişir 

ancak ideal biçim dönemindeki kimyasal yapılarına göre suca zengin yeşil yemler silolanma 

yeteneklerine göre 3 grup altında incelenir. 

 

1.1.1.1. Kolay Silolanabilen Yeşil Yemler 

 

Silolanmak için yeterli düzeyde kuru madde ve kolay eriyebilir karbonhidrat içeriğine 

sahip olduklarında bunların silolanmalarında herhangi bir katkı maddesine gereksinim 

duyulmaz. 

 

Bu yemler şunlardır: 

 

 Mısır hasılı(ekini), sudan otu (süt olumunda KM miktarı %20'nin üzerinde 

olacak) 

 Lahana yaprakları 

 Ayçiçeği (İyi doğranacak ve parçalanacak.) 

 Yer elmasının yeşil kısımları 

 Şeker ve hayvan pancarının yaprakları (taze durumda ve temiz) 

 Darı hasılı 

 

1.1.1.2. Orta Derecede Silolanabilen Yeşil Yemler 

 

Kuru madde ve kolay eriyebilir, karbonhidrat içerikleri orta düzeyde olduğundan 

bunların silolanmaları esnasında katkı maddesi olarak %1-2 tahıl kırması, %0.5-1 şeker veya 

%1-2 melas tavsiye edilir. 

 

Bu yemler şunlardır: 

 

 Çavdar hasılı (ekini) 

 Bakla 

 Baklagil karışımları 

 Lüpen çeşitleri 

 Üçgül çeşitleri (çiçekte veya çiçeklenmeden sonra) 

 Yeşil hardal 

 Ayçiçeği (körpe) 

 Çayır otu 
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1.1.1.3. Silolanmaları Güç Olan Yeşil Yemler 

 

Bunların kuru madde ve kolay eriyebilir karbonhidrat içerikleri düşüktür. Bunları 

silolamak için kuru madde ve/veya kolay eriyebilir karbonhidrat içeriğini artırıcı özelliklere 

sahip tahıl kırmaları (%3-4), melas (1-2), sap saman (%1-2) vb. gibi katkı maddelerine 

ihtiyaç vardır. 

 

Bu yemler şunlardır: 

 

 Mer'a otları (körpe) 

 Fiğ ve bezelye çeşitleri 

 Üçgül çeşitleri (çiçeklenmeden önce) 

 Tatlı lüpen 

 Yonca 

 

Resim 1.1: Silaj bitkisinin parçalanması 

1.2. Silajlık Mısır Ekimi 
 

Silaj mısırda birincil hedef bol yeşil aksam elde etmek olduğu için tüm yetiştirme 

tekniklerinde bu amaç göz önünde tutulmalıdır. Bol yeşil aksam elde etmenin ilk yolu doğru 

çeşit seçimidir. Çeşit seçiminde özellikle tek melez (A+B) çeşitlere öncelik verilmeli, bunu 

sırası ile üçlü melez ve çift melez çeşitler izlemelidir. Tek melezlerin hem tane hem de yeşil 

ot verimleri üçlü melez ((A+B)* C) ve çift melezlere ((A+B)*(C+D) göre daha yüksektir 

ancak çeşit seçiminde tek ölçüt melez özelliği değildir  

 

Aynı zamanda çeşitli bitkisel özellikler de dikkate alınmalıdır. Bitki boyu yüksek, 

kalın saplı ve dik yapraklı bitkiler tercih edilebilir. Ülkemizde birçok silajlık ticari mısır 

çeşidi bulunmaktadır. Kesinlikle kompozit ve sentetik çeşitler veya F2 tohumlukları 

kullanılmamalıdır. Bu tohumlardan elde edilen bitkiler zaman zaman çok kısa boylu 

kalmakta ve verimi düşürmektedir.  

 

Çeşit seçiminden sonra en önemli aşama toprak hazırlığı ve ekimdir. Eğer birinci ürün 

ekim planlanıyorsa toprak sonbaharda derin sürülür, ilkbaharda yüzlek sürüm ve tapan 

yapılır sonra ekim gerçekleştirilir.  
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Eğer ikinci ürün ekim yapılacaksa öncü bitki anızının mümkünse az bırakılması toprak 

hazırlığını kolaylaştırabilir. En çok uygulanan toprak hazırlığı sistemi yüzlek sürüm, tapan, 

ekim ve sulamadır. Bu şekilde bir ekim ile çıkışlar erken sağlanmış olur.  

 

Diğer bir metot ise önce toprağı sulayıp toprak tava gelince yüzlek sürüm, tapan ve 

ekim yapmaktır. Bu sistemde çıkış daha güvenli olabilir. Ancak bu uygulamada, sulamadan 

sonra toprağın tava gelmesine kadar bir süre beklemek gerekebilir. Zamanın kısıtlı olduğu 

durumlarda veya vejetasyon süresinin kısa olduğu yerlerde önce ekim yapmak ve sonra 

sulamak bir avantaj sağlayabilir. 

 

Ekim pamuk mibzeri ile yapılabildiği gibi son yıllarda yaygın şekilde kullanılan 

pnömatik (Havalı) mibzerle de yapılabilir. Havalı mibzerlerin en büyük avantajı, dekara 

atılacak tohumluk miktarının hassas şekilde ayarlanmasına olanak sağlamasıdır. Tohum 

iriliğine bağlı olarak dekara 2 - 2.5 kg tohumluk kullanılmalıdır. Tane mısır 

üretiminde  dekarda 8 - 9 bin adet bitki olacak şekilde ekim yapılırken silajlık mısır 

üretiminde bu rakam 12 - 14 bin bitki/da olacak şekilde arttırılmalıdır. Farklı kaynaklarda 

16-18 bin bitki /da yapılabileceği söylense de çok yüksek bir rakamdır ve koçan bağlamayı 

azalttığı için bir verim kaybı ortaya çıkabilir. Ayrıca aşırı bitki sıklığında bitkilerin 

olgunlaşması gecikir ve tane tutma azaldığı için silajın tane içeriği de azalmış olur. Ekimde 

sıra arası mesafenin 70 cm, sıra üzeri mesafenin ise 10 - 12 cm olması yeterlidir. Bu 

durumda dekardaki bitki sayısı yaklaşık 14.300-11.900 adet/da arasında değişecektir.  

 

Ekim sırasında, silajın besin değerini artırmak için soya gibi bir baklagil ile karışık 

olarak ekilmesi de mümkündür.  Silajlık mısırda en uygun ekim derinliği küçük 

tohumluklarda 3 cm, iri tohumluklarda ise 5 cm civarındadır. 

 

Silaj ekimi yapılacak mısır çeşitlerinin özellikleri şunlardır: 

 

 Uzun boylu olmalıdır. 

 Yaprak sayısı ve yaprak oranı fazla olmalıdır. 

 Bitkide dane bağlayan koçan ağırlığı fazla olmalıdır. 

 Sap çapı fazla olmamalıdır. 

 

Resim 1.2: Silajlık mısır 

 

Resim 1.3: Dane mısır ve silajlık mısır farkı 
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1.3. Silajlık Mısırın Bakımı 
 

1.3.1. Çapalama 
 

Mısır bir çapa bitkisidir. Çapalamanın amacı yabancı ot kontrolü, üst gübreleme 

olarak verilecek olan gübrenin toprağa verilmesi, toprağın havalandırılması ve boğaz 

doldurma işleminin gerçekleştirilmesidir. Mısırda iki kez ara çapalama işlemi yapılabilir. 

Birinci çapalama, bitkiler 10 – 15 cm boya ulaştıklarında toprağı havalandırmak ve kaymak 

tabakasını kırmak için yapılabilir. Gübreleme ve boğaz doldurma işlemini gerçekleştirmek 

için mısır 30 – 40 cm boya ulaştığında ikinci çapalama yapılabilir. 

 

1.3.2. Sulama 
 

Mısırda birim alandan yüksek verim alabilmek için bitkiyi su stresine sokmadan 

zamanında ve yeteri kadar sulamak gerekir. Ekim döneminde toprakta yeteri kadar nem 

yoksa çıkış işlemini gerçekleştirmek için sulama yapılmalıdır. Mısırda yapraklarda kıvrılma 

oluşmaya başlamış ise bitkinin su istediğini anlayabiliriz.  

 

Mısırın fazlaca suya ihtiyaç duyduğu dönemler şunlardır: 

 

 Birinci ara çapa yapıldıktan hemen sonra bitki boyu 10 -15 cm olduğunda 

yapılabilir. 

 Boğaz doldurma ve gübreme işleminden sonra yapılabilir. 

 Tepe püskülü çıkışından 7 – 10 gün önce ( Çiçeklenme döneminde bitkideki su 

ihtiyacı maksimum seviyeye çıkmaktadır.) yapılabilir. 

 Daneler süt olum döneminde iken sulama işlemi yapılabilir. 

 

1.3.3. Gübreleme 
 

Ekim yapılacak alandan alınacak toprak numunesinin tahlili sonucuna göre oluşacak 

değerlere göre gübreleme yapılması önerilir. Bitkinin tüketeceği besin maddesi miktarından 

toprakta bulunana miktar çıkarılarak gerekli olan besin maddesi miktarı hesaplanabilir. 

 

Yapılan araştırmalar 5 ton yeşil ot verimi için mısırın topraktan yaklaşık 23 kg N, 9,5 

kg P ve 20 kg K kaldırdığını ortaya koymuştur.  Mısırdan iyi bir verim alabilmek için 

toprağın organik madde ve bitki besin maddelerince zengin olması gerekir. Ekiminden önce 

imkânlar dâhilinde ise sonbahar aylarında dekara 1 – 2 ton yanmış çiftlik gübresinin 

verilmesi verime olumlu olarak yansıyacaktır. Macar fiğinden sonra ikinci ürün olarak 

ekilirse fiğden kalan kök ve toprak üstü kısımlarının organik maddeye dönüşmesi ile mısır 

için uygun bir ortam oluşturmuş oluruz. Azotlu gübrenin bir kısmı ekim ile kalan kısmı ise 

boğaz doldurma döneminde yapılacak çapalama ile verilebilir. Eğer azotlu gübreyi üç kez 

verme imkânı var ise 1/3’ünü ekim ile birlikte, 1/3’ünü sapa kalkma döneminde ve kalan 

1/3’lük kısmını ise tepe püskülünü çıkarmadan 8 – 10 gün önce vermek verime olumlu 

olarak yansıyacaktır. Fosforlu gübrenin tamamı ekim ile birlikte verilmelidir. 
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Ülkemiz toprakları potasyum besin maddesince genellikle zengindir. Toprak tahlili 

sonucuna göre potasyum ihtiyacı ortaya çıkmış ise ekim ile birlikte verilebilir. Burada en 

önemli nokta tekniğine uygun olarak alınmış toprak numunesinin laboratuvar şartlarında 

tahlil ettirilmesi ve çıkan sonuçlara göre gübreleme programının oluşturulmasıdır. Aksi 

takdirde bitkinin ihtiyacı olmayan gübreyi vermek söz konusu olacağından gereksiz harcama 

kalemleri oluşur. Bu durumun direkt olarak ürünün yetiştirme maliyetine yansıyacağını 

unutmamak gerekir. 

 

Resim 1.4. Gübreleme uygulaması farkı 

 

Resim 1.5. Ara çapa ve boğaz doldurma 

işlemi 

1.4. Mısırlık Silajın Hasadı 
 

1.4.1. Hasat Zamanının Belirlenmesi 
 

Silajlık bitkilerde hasat zamanı son derece önemlidir. Hasat zamanı ile bitkilerin nem 

içerikleri, protein ve karbonhidrat oranları arasında sıkı bir ilişki mevcuttur. Kaliteli bir silaj 

elde etmenin ilk aşamasında amaç %65-70'lik bir nem içeriğine sahip yeşil bitki elde 

etmektir. Diğer bir ifade ile kuru madde oranı %27-32 arasında iken hasat yapılmalıdır. Tüm 

bunların sağlanabilmesi için bitkilerin uygun bir dönemde hasadı şarttır. Pratik bir uygulama 

olarak silajlık mısır için hasat zamanı hamur veya sert hamur olum dönemidir. Yani 

koçandaki tanelerin üst kısımlarının içe doğru çökmeye başladığı dönemde bitkinin kuru 

madde içeriği yaklaşık %30 civarındadır. Bu dönemlerden erken yapılan hasatta nem içeriği 

yüksek ve karbonhidrat seviyesi düşük bir materyal elde edilir ve silo içerisindeki 

olgunlaşma gecikir. Eğer hasat çok geciktirilirse silo içerisinde yeterli sıkışma olmayacağı 

için hava kalır ve silaj bozulur. Bu nedenlerle silajlık materyalin zamanında hasadı son 

derece önemlidir. 
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Resim 1.6. Hasat ölçütü 

 

Resim 1.7. Çekilir tip hasat makinesi 

1.4.2.Silajlık Mısırın Biçilmesi 
 

Mısır erken biçilirse siloda sızıntı kayıpları yükselir, fermantasyon düzenli 

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

Oksijenli fermantasyonu 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 kuru maddenin sindirilebilirliği ve hayvanlar tarafından tüketimin 

arttığı görülmüştür. 

 

Biçimler çekilir tip veya kendi yürür hasat makineleri ile gerçekleştirilir ve 2,5-5 cm 

boyutlarında parçalanan bitkiler taşıyıcı araçlar vasıtasıyla hızla depolanacakları alana 

taşınır. 
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Resim 1.8. Kendi yürür hasat makinesi Resim 1.9. Silajda sıkıştırma ve kapatma 

1.4.3. Silajlık Ürünü Taşıma ve Üzerini Kapatma 
 

Hasadı makinelerle gerçekleştirilen ve parçalanan materyal taşıyıcı araçlara 

yüklenerek siloya taşınır. Kıyılan materyal en kısa zamanda siloya doldurulur ve mümkün 

olduğu kadar sıkıştırılır. Hasattan sonra zaman kaybedilirse materyal nem kaybetmeye ve 

bozulmaya başlar. Bu durumda silajlık materyal de bozulabilir. Hızlı bir şekilde siloya 

doldurulan materyalin bir an önce üzeri plastik malzeme ile kapatılmalı ve hava veya su 

girişi engellenmelidir. Plastik materyalin üzerine ağırlık konulabilir. Böylece fermantasyon 

başlatılmış olur. 

 

1.5. Silaj Yapımında Kullanılan Diğer Bitkiler 
 

Bütün yeşil bitkilerden silaj yapılabilir fakat genellikle mısır, sorgum, sudan otu, 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,  

mineral maddelerin ve protein oranının yüksek ve şeker oranının düşük olması 

nedeniyle silolanmaları sıkıntı doğurur. 

 

1.5.1. Şeker ve 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. 

 

Şeker pancarı yaprağının silolanmasında önemli olan topraktan arındırılmış olmasıdır. 

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.  

 

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. 

 

1.5.2. Sorgum 
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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. 
 

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. 
 

1.5.3. 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. 
 

Ayçiçeği silajı özellikle süt hayvanlarının beslenmesinde önemlidir. 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. 
 

1.5.4. Fiğ Tahıl Karışımı 
 

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

zorlaştırır 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. 
 

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

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

ekolojik bölgelere göre belirlenmelidir. 
 

1.5.5. Silajlık Yem Şalgamı 
 

Yem şalgamının bir çeşidi olan lenox (silajlık yem şalgamı) son yılların en çok tercih 

edilen yem bitkilerinden biri hâline gelmiştir.  İngiltere'den Ukrayna'ya kadar uzanan tüm 

Kuzey Avrupa bandı ile Kuzey Adriyatik Bölgesi’nde ana silaj bitkisi olarak kullanılan ot 

tipi yem şalgamıdır. Hollanda'da 90 kg/gün süt veren efsane hayvanların da beslenildiği 

silajdır. Kuru maddede protein içeriği yoncadan fazladır. Yağ oranı yüksektir. Zengin 

vitamin ihtiva eder. Lenox silajında süt üretiminde belirgin artışlar görülür. Hayvanın tüyleri 
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parlaklaşır, yeme gelme artar, ayak hastalıkları ve özellikle ishal vakalarında belirgin düşüş 

gözlemlenir. Yurdumuzda yemlik kolza veya yemlik kanola adı ile bilinir.  



 

13 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

Aşağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz. “Üreticilerin 

üretim maliyetlerini azaltmaları ve daha az maliyetli üretim yapmaları nasıl sağlamalıdır?” 

sorusunu sınıf tahtasına yazarak cevapları maddelendiriniz. 

 

Değer İş Ekonomisi 

Konu Üretimde ve İşletmede ekonomik üretim 

Etkinlikler 

İş ekonomisi nedir ve neden önemlidir? Sorusuna cevap aranır. 

Kârlı bir üretim yapmanın ülke, bölge ve birey ekonomisine katkısı 

açıklanır. 

Hayvansal üretimde kullanılan maliyet unsurları sıralanır. 

Maliyet unsurlarının daha ekonomik olması için alınabilecek 

tedbirler açıklanır. 

Maliyet unsurlarını kısa ve uzun vadede aşağıya çekecek 

tedbirlerin neler olabileceği tartışılır. 

Kârlı işletmelerin nasıl çalıştıkları konusu örnekler üzerinde 

açıklanır.  

Kavramlar 

Ekonomik olma, tasarruf, maliyet, gereksiz harcama, boşa giden 

zaman, emek ve yatırımın geri çevrilmesi uzun ve kısa vadeli 

hedefler arge çalışmaları.  

Yöntem  

Beyin fırtınası 

Grup tartışması 

Değer açıklama 

Düz anlatım 

Soru cevap  

Yaklaşımlar 
Değer analizi 

Değer açıklama 

Kazanımlar 

1. İş ekonomisinin önemini fark eder.  

2. İş ekonomisinin yatırımın başarıya ulaştırmasındaki payını fark 

eder.  

3. Kısa ve uzun vadeli stratejilerin çizilmesinin ve 

gerçekleştirilmesinin önemini kavrar. 

4. Tarımsal üretimde gereksiz, zaman, emek ve yatırımın, 

işletmeye ve ülke ekonomisine olan olumsuzluklarını fark eder.  

5. Daha çok kazanmanın yüksek fiyattan ürünün satmak 

olmadığını öğrenir.  

6. İş ekonomisinin diğer değerlerle olan ilişkisinin farkına varır. 

Araç -Gereçler 
Kalem - kâğıt, kraft kâğıdı, A3 kâğıdı, boya kalemleri, projeksiyon 

cihazı, tebeşir, İnternet. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşletmenin ihtiyacı olan silaj miktarına göre silajlık yem bitkileri yetiştirebilmek için 

aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Silajı yapılacak bitkilerin ekimini 

ve bakımını yapınız.  

 Ekim tarihe uygun olarak toprak hazırlığını 

yapmalısınız.  

 Üretimde kullanacağınız bitkiyi ve çeşidini, 

bölgenizin iklim ve toprak koşullarına göre 

seçmelisiniz. 

 Ekimi mibzerle yapmalısınız. 

 Ürününü zamanında sulamalısınız. 

 Ürünün ara çapasını ve toprak analiz sonucuna 

göre gübreleme işlemini zamanında ve 

tekniğine uygun olarak yapmalısınız.   

 Üretimde kullandığınız makinelerin bakım ve 

ayarlarını, kitapçıklarına uygun şekilde 

yapmalısınız. 

 Tüm bu iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında 

iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymalısınız.   

 Silajı yapılacak bitkilerin hasadını 

yaparak ürünleri depolama alanına 

taşıyınız.  

 Biçim zamanını doğru tespit etmelisiniz. 

 Biçim zamanını tespit ettikten sonra hasatta 

kullanacağınız makineyi hazır hâle 

getirmelisiniz. 

 Hasadı gerçekleştiriniz. 

 Hasat edilen ürünü uygun taşıma araçları ile 

zaman kaybetmeden depolama alanına 

taşımalısınız. 

 Ürünü sıkıştırarak üzerini sıkıca 

kapatmalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Silaj (=silo yemi= turşu), suca zengin yemlerin, beton, taş, tahta veya plastik 

malzemeden hazırlanan silo kabı içinde havasız ortamda süt asidi (laktik asit) 

bakterilerinin etkinliğine bırakılarak ……………… edilmeleriyle elde edilen 

yemdir. 
 

2. Silolanacak suca zengin yemlerin kuru madde içeriklerinin % ……-……. 

arasında, kolay eriyebilir, karbonhidrat içeriklerinin ise en az %3 olması 

gerekir. 
 

3. Silolanmak için yeterli düzeyde …………………… ve 

……………………………. içeriğine sahip olduklarında bunların 

silolanmalarında herhangi bir katkı maddesine gerek duyulmaz. 
 

4. Mısırda ………..melezlerin hem tane hem de yeşil ot verimleri üçlü melez 

((A+B)* C) ve çift melezlere ((A+B)*(C+D) göre daha yüksektir. 
 

5. Mısırda birinci ara çapa bitki boyu ………. cm olduğunda yapılır. 
 

6. Silajlık mısırda kuru madde oranı % …..-…… arasında iken en uygun hasat 

zamanıdır. 
 

7. Mısırlar silaj yapılmak üzere parçalanırken parçaların boyları ……..-

……….cm arasında olmalıdır. 
 

8. Silaj yapımında kullanılan diğer bitkilere örnek olarak …………………, 

……………  ve …………………….verilebilir. 
 

9. Mısır yetiştiriciliğinde tohum iriliğine bağlı olarak dekara ………….. kg 

tohumluk kullanılmalıdır. 
 

10. Gübreleme programı yapmadan önce mutlaka ………………………………. 

yaptırılmalıdır. 
 

 

 

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 
 

 

 

 

Yetiştirilen silajlık mısır miktarına göre gerekli büyüklükte silaj silolarını 

hazırlayabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Bölgenizde silaj yapan işletmelerin, silaj depolama alanlarını ziyaret ederek 

inceleyiniz.  

 İşletmelerin silaj depolama alanının büyüklüğünü nasıl hesapladıklarını 

araştırınız. 

 Üretim ve işletmede ekonomik üretim konusunu araştırınız ve araştırma 

sonuçlarınızı arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

2. SİLAJ ÇUKURLARININ HAZIRLANMASI 
 

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

kaliteli silaj üretimi için gerekli temel bilgi ve donanımın sağlanmasında fayda vardır. 

Kaliteli silaj üretimi için öncelikle silo yerinin, kabının, işletmede gereksinim duyulan silaj 

miktarının -silo büyüklüğünün hesabı- silolanacak yem veya yemlerin miktarı ve seçiminin; 

yemlerin silolaya doldurulmak üzere hazırlanması, siloya doldurulması, silolama olayının 

kolaylaştırılması ve silaj kalitesinin artırılması amacıyla siloya katkı maddeleri eklenmesi, 

silonun kapatılması ve silaj oluşumu için bekleme ve silo kabını açma, silaj yapımında 

bilinmesi gereken temel bilgilerinin tepit edilmesi gerekir. 

 

2.1. Siloların Teknik Özellikleri 
 

Silolanacak suca zengin yemlerin içine sıkıştırıldığı beton, taş, tahta veya plastik 

malzemeden mamul kaplara silo veya silo kabı adı verilir. Silo kabının en önemli özelliği 

içerisinde bulunan yem ile dışarıdaki nem ve hava arasında tam bir izolasyon sağlamasıdır. 

Bu sağlanamazsa elde edilecek silo yemi veya silaj, hayvan besleme açısından iyi bir yem 

özelliği taşımayacağı gibi hayvanlar için zararlı etkilere de sahip olacaktır. Özetle silo kabı, 

içine konan yemlerin fermentasyonunu hayvanların severek yiyecekleri sınırlar arasında 

tutacak nitelikte olmalıdır. Buna göre silo kapları hangi malzemeden yapılırsa yapılsın 

aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır: 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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 Silo yapı malzemesi yem suyunu emmemeli ve yem suyundan 

etkilenmemelidir. Kullanılan malzeme yemin kalitesinin değişimine ve 

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 Hususları  
 

Silaj yapmak amacıyla kurulacak silo kapları için uygun yer seçimi son derece 

önemlidir. Silo kapları için yer seçimi yapılırken aşağıda belirtilen faktörlerin göz önüne 

bulundurulması ve buna göre yer seçilmesi gerekir. 

 

Silo yemi her gün hayvan barınağına taşınacağından öncelikle siloların buraya yakın 

olmasına özen göstermek gerekir. Silolanacak materyalin üretildiği tarlaya yakınlık, ikinci 

derecede dikkate alınmalıdır. 

 

Silo kaplarının doldurulup boşaltılması ve hayvan barınaklarına taşınmasının 

kolaylaştırılması için tüm iklim koşullarında taşıtların ulaşımına elverişli ancak barınak 

içerisine silaj kokusu sinmeyecek şekilde yani hâkim rüzgârın ters istikametinde bir yer 

seçilmelidir. 

 

Silo yapım yerinin taban suyunun düzeyi dikkate alınarak silo derinliğinden 

ayarlanmalıdır. Ayrıca silo yerinin temeli sağlam olmalıdır. 

 

Silo kapları, silo içerisine sızma olasılığı nedeniyle şerbet çukurları ve gübreliklerin 

yakınında yapılmamalıdır. 

 

Silo suyu drenajını sağlamak için silo yerinin en az %1-2 eğime sahip olmasına dikkat 

edilmelidir. Bu amaçla eğimli araziler kullanılabileceği gibi düz arazilerde silo tabanında 

%1-2 eğim oluşturulması gerekir. 

 

Silolar yapılırken işletmenin ilerde genişleyeceği düşünülmelidir. Silo yemine 

gereksinimin artması hâlinde, yeni siloların yapımına olanak verecek yeterli alan olmalıdır. 

Ayrıca yemlerin, kolay doldurulup boşaltılması için taşıma araçları trafiğine uygun boş alan 

bulunmalıdır. Siloların mimari yapıları çiftliğin genel görünümünü bozmayacak şekilde 

planlanmalıdır. 
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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 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: 

 

o Ahşap silo 

o Tuğla silo 

o Beton ve metal silo 

 

 Toprak üstü silindirik geçici silolar:  

 

o Çit ve demet silo 

 

 Toprak üstü yatay silolar 

 

 Sürekli yatay silolar: 

 

o Bank silo 

o Betonarme silo 

 

 Geçici yatay silolar: 

 

o Plastik bez silo 

o Sosis tipi silo 

o Ahşap duvarlı silo 
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Resim 2.1.Kule silo (A), bank silo (B) ve sosis tipi silo (C) 

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

kurulabilir. Yan duvarların sıkıştırması ve basınca karşı fazla dayanıklı olmaması bu tip 

siloların dezavantajıdır. Pek kullanılmayan bu tip siloların yerine genellikle toprak altı geçici 

silolar kullanılır. 

 

Geçici silaj deposu, 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 üstü 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 kuyunun iç duvarları büyük, kalın, naylonlarla kapatılır. Amaç silajın 

bozulmasını önlemektir. Kuyunun etrafı yağmur ve kar sularının sızmaması için önlem 

alınır. Silo, silaj ile doldurulur, üstü kapatılır. 

 

 Toprak altı yatay silolar 

 

Hendek silo 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, çitlikte yapılacak silaj miktarına bağlı olarak 

belirlenir. 
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 Silaj miktarı belirlenirken öncelikle; 

 

 İşletmenin büyüklüğü yani işletmede silajla beslenecek hayvan sayısı ve 

türü, 

 Silajın hayvanlara verilme süresi, 

 Üretilecek silajın yoğunluğu yani 1m3 silajın kg olarak ağırlığı, 

 Silodan yararlanma oranının bilinmesi ve tüm bunlara göre işletmenin 

ihtiyacı olan toplam silajın ton olarak belirlenmesi gerekir. 

 

İşletmede 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. 

 
Hayvan Cinsi BBHB Karşılığı 

1 yaşından küçük sığır 0.12 BBHB 

1-2 yaş arası sığır 0.70 BBHB 

Gebe düve 1 BBHB 

Ergin sığır 1 BBHB 

Boğa 1.4 BBHB 

Gebe koyun 0.1 BBHB 

Toklu 0.1 BBHB 

Kuzu 0.05 BBHB 

Çizelge 2.1. Silajın cinsi ve yoğunluğu 

İşletme içindeki hayvan sayısının standardizasyonundan sonra 1 BBHB’ne günde 

yaklaşık 20 kg silaj verilecek şekilde işletmenin günlük silaj tüketimi bulunur. Bu değer 

işletmede silajla beslemenin uygulanacağı gün sayısı ile çarpılarak işletmenin o dönem 

için gereksinim duyduğu toplam silaj miktarı ton olarak bulunur. Bu değer silajın yoğunluğu 

ile çarpılarak silajın hacimsel büyüklüğü hesaplanır. Elde edilen bu hacimsel 

büyüklük, silo kullanım oranına bölünerek bu hacimsel büyüklükteki silajın üretimi için 

gerekli olan silo kabının hacimsel ölçüsü bulunur. Böylece silo kabının büyüklüğü 

hacimsel olarak hesaplanmış olur. 

 
Silajın cinsi kg/m3 

Çayır otu 680-800 

Üçgül 680-800 

Şeker ve hayvan pancarı yaprakları 700-900 

Şeker pancarı 900 

Patates 800-1000 

Mısır (hasıl) 650-750 

Yonca (% 25 kuru madde) 650 

Yonca (% 40 kuru madde) 400 

Çizelge 2.2: Silajın cinsi ve yoğunluğu 
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Örnek: Bir işletmede 10 inek, 1 boğa ve 10 adet 1-2 yaş arası genç sığır 

bulunmaktadır. Bu sığırların 6 aylık silaj ihtiyacı (mısır silajı) ve bu silajın doldurulacağı 

silonun hacmini hesaplayınız. 

 

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 bulunur.  

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

18.4x20= 368 kg günlük silaj tüketir. 

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 oluşur. 

 

66240 kg silaja %20 eklersek;  

 

13248+66240=79488 kg ( yaklaşık 80 ton) mısır silajı gereklidir. 

 

650-750 kg mısır silajının 1 m3 (Çizelge 2.2) olduğuna göre (ortalama 700 kg 

alalım)79488/700=113.5 m3 büyüklüğünde ve yaklaşık 120 m
3

 lük bir silo yapmak gerekir. 

 

Yukarıdaki örnekten yararlanarak mısır ekim alanını da bulabiliriz.1da alandan 5-7 ton 

silajlık mısır elde edilebildiğine göre; 

 

(6 ton alalım) gereken silaj yaklaşık 80000 kg olduğuna göre; 

 

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

 

2.5. Silaj Çukurunun Hazırlanması 
 

Silaj çukuru yapmadan önce dikkat edilecek hususların iyice analiz edilmesi gerekir 

çünkü sabit bir yere yapılan silaj çukurunun her istenildiğinde yeri değiştirilemez. Yukarıda 

değindiğimiz hususlar analiz edilerek 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. 
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 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. 

 Siloların köşeleri keskin yapılmamalıdır.  

 Silo duvarları sağlam olmalıdır çünkü doldurma ve sıkıştırma esnasında 

duvarlara oldukça büyük basınç uygulanmaktadır. 

 Silo zeminine silaj 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. Ekim öncesi yapılan toprak 

hazırlığının zamanı, bu işte kullanılan ekipmanın kullanılış biçimi, tohum yatağının derinliği, 

tohumun üstünde kalacak toprağın kalınlığı ve yapısı vb. üretilecek şeker pancarının 

verimini ve kalitesini dolayısıyla üretimi önemli ölçüde etkiler. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

Aşağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz. 

“İşletmelerde ekonomik üretim için neler yapabiliriz?” sorusunun cevabını sınıf tahtasına 

yazarak değerlendiriniz. 

 

Değer Tasarruf 

Konu İşletmede ekonomik üretim 

Etkinlikler 

Tasarruf kavramı açıklanır.  

Tasarruf kavramı ile maliyetlerden kaçınma arasındaki farkın 

üzerinde durulur. 

İşletmede tasarruf edilebilecek konular başlıklar hâlinde yazılır. 

Üretimde nelerden tasarruf edilebileceği açıklanır. 

En az girdi ile en yüksek verimi elde etmenin önemi tartışılır.  

Kavramlar 
Tasarruf, özgüven, özgür düşünme, iş verimi, iş kalitesi, değişim 

ve yenilik, plan ve program, cimrilik, arge çalışması, iş birliği. 

Yöntem  

Beyin fırtınası 

Grup tartışması 

Kavram haritası 

Değer açıklama 

Düz anlatım 

Soru cevap  

Anlam haritası 

Yaklaşımlar 
Değer analizi 

Değer açıklama 

Kazanımlar 

1. Tasarrufun önemini fark eder.  

2. Zamandan, emekten ve yatırımdan tasarrufun işletme ve üretici 

açısından önemini fark eder.  

3. Aşırı harcamanın her zaman verimi arttırmadığını görür.   

4. En az girdi ile en çok verimi nasıl elde edeceğini araştırır ve 

bunun önemi fark eder. 

5. Araştırma ve geliştirme çalışmalarını alışkanlık hâline getirir.  

6. Tasarrufun diğer değerlerle olan ilişkisinin farkına varır. 

Araç –Gereçler 
Kalem - kâğıt, kraft kâğıdı, A3 kâğıdı, boya kalemleri, projeksiyon 

cihazı, tebeşir, İnternet. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Silaj silolarını hazırlayabilmek için aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız.   

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İşletmenizin kapasitesine ve 

ekonomik gücüne uygun olarak 

silo büyüklüğünü hesaplayınız. 

 Bölgenizin ve işletmenizin durumunu göz 

önünde bulundurarak silo tipini seçmelisiniz. 

 İşletmenizin hayvan varlığını dikkate alarak 

yıllık silaj ihtiyacınızı hesaplamalısınız. 

 Silaj ihtiyacınıza göre üretim alanınızı 

hesaplamalısınız. 

 Siloyu büyüklüğüne göre işletmenizin en uygun 

yerine konumlandırmalısınız. 

 Hesapladığınız silo büyüklüğüne uygun olarak 

sabit veya geçici siloyu inşa ettirmelisiniz. 

 Silonun inşası sırasında eğim, duvar kalınlığı ve 

yüksekliği, uygun malzeme seçimi gibi konulara 

dikkat etmelisiniz.  

 Mevcut siloların kırık, çatlak ve aşınmış 

noktalarını tamir etmelisiniz. 

 Siloların etrafına koruyucu ve uyarıcı tedbirler 

almalısınız. 

 Tüm bu iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında iş 

sağlığı ve güvenliğine dikkat etmelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Silolanacak suca zengin yemlerin içine sıkıştırıldığı beton, taş, tahta veya plastik 

malzemeden mamul kaplara ………… veya ……………. adı verilir. 

 

2. Silo suyu drenajını sağlamak için silo yerinin en az % …..-…..  eğime sahip olmasına 

dikkat edilmelidir. 

 

3. Silolar ……………………………. ve ………………………………… olmak üzere 

ayrılır. 

 

4. Ergin bir sığıra günde ………-…….. kg’a kadar silo yemi (silaj) verilebilir. 

 

5. Mısır silajının 1 m
3
ü ……-……… kg arasıdır. 

 

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

onarılır, % ………..’luk sodalı su ile yıkanır, kireçlenir, tahliye kanalı temizlenir ve 

silaj katkı malzemeleri ve örtü malzemeli hazırlanarak beklenir. 

 

7. Büyükbaş Hayvan Birimi: ………… kg canlı ağırlıkta gelişmesini tamamlamış ergin 

sığır olarak tanımlanır. 

 

8. Silo kapları, silo içerisine sızma olasılığı nedeniyle ……………………. ve 

gübreliklerin yakınında yapılmamalıdır. 

 

9. Silo kabının en önemli özelliği içerisinde bulunan yem ile dışarıdaki nem ve hava 

arasında tam bir …………………. sağlamasıdır. 

 

10. Silaj üretiminde çok ileri düzeyde teknik bilgi ve donanıma …………………………..  

 

 

 

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 kullanılan katkı maddeleri nelerdir? Niçin bu katkı maddeleri silaj 

içerisine eklenir? Araştırınız. 

 Silaj yapımında kullanılan katkı maddelerinden hangileri bölgenizden temin 

edilir? Araştırınız. 

 

3. SİLAJDA KULLANILAN KATKI MADDELERİ 
 

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

için ürünün fermantasyona (ekşimeye) uğraması 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 hâle gelir. 

 

Yeterli düzeyde kuru madde ve suda eriyebilir karbonhidrat içeriğine sahip, suca 

zengin yemlerin silolanmasında katkı maddesine gereksinim yoktur. Bu yemler uygun 

uzunlukta doğranmışsa ve yeterli sıkıştırma ile depolanmışsa katkı maddesi olmadan 

silolanabilir. Siloda oluşan laktik asit bir çeşit sterilizatör işlevi görerek istenmeyen asetik 

asit ve butirik asit bakterilerinin çoğalmasını önler. Kuru madde içeriği düşük, 

karbonhidratlarca yetersiz veya proteince zengin yemler silolanırken bazı katkı maddelerini 

dışardan mutlaka katmak gerekir. 

 

Öte yandan, silaj kalitesinin artırılması ve bunun silo kabı açıldıktan sonra dahi 

kalitesinin uzun süre korunabilmesi içi silaj bakterileri bazı katkı maddelerinin hangi yemin 

silajı yapılırsa yapılsın silaj içinde kullanımı tavsiye edilmektedir. 

 

3.1. Silaja Katılan Katkı Maddeleri 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Bilinçli hayvancılık yapılan işletmelerde silaj, hayvanların beslenmesinde verimliliği 

arttıran önemli bir uygulamadır. Silaj yapımında kullanılan katkı maddelerinin özellikleri ve 

işlevlerinin iyi bilinmesi gerekir. 

3.1.1. Karbonhidrat Kaynakları 
 

Silajdaki fermentasyon olaylarını düzenlemek ve kaliteli silaj elde etmek amacıyla 

tahıl kırmaları, melas, peynir suyu, şeker, hayvan pancarı, şalgam, patates ve çeşitli tahıl 

unları karbonhidrat kaynağı olarak kullanılabilir. 

 

3.1.1.1. Tahıl Kırmaları 

 

Arpa, buğday ve mısır gibi karbonhidratlarca zengin dane yem kırmalarının, silaj 

yapım aşamasında silajlık materyalin karbonhidrat içeriğine bağlı olarak % 1-4 arasında 

kullanımı tavsiye edilir. Öte yandan, silolanması güç olan yemler için kolay ve hızlı süt asidi 

oluşumunu sağlamak amacıyla bu tahıl kırmaları yanında suda kolay eriyebilir karbonhidrat 

içeriği yüksek melas gibi ucuz karbonhidrat kaynaklarına da yer verilmelidir. 

 

3.1.1.2. Melas 
 

Ucuz olması ve kolayca bulunması yanında kuru maddede % 65 sakkaroz içermesi 

nedeniyle günümüzde en fazla kullanılan katkı maddesidir. Silolanacak yemin çeşidine göre 

% 1-6 oranında katılması önerilir. Melasın siloya katılması (3-4 kat su ile seyreltildikten 

sonra), büyük silolarda makine ile küçük silolarda ise elle yapılmaktadır. Makine ile daha 

homojen bir karışım elde edildiğinden istenen asiditenin sağlanması elle yapılanlara göre 

daha kolay olmaktadır. Melas katılması silajın süt asidi içeriğini artırırken kuru madde 

kaybını azaltmaktadır. Son yıllarda tarlada namlu hâline getirilmiş silajlık materyalin üzerine 

melas püskürtme yöntemi özellikle İngiltere'de yaygınlaşmıştır. 

 

3.1.1.3. Peynir Suyu 
 

Yaklaşık % 7 kuru madde ve % 4.4 laktoz içeren peynir suyunun, proteince zengin 

yemlere % 2-3 oranında katılması uygundur. Bu iş için kurutulmuş veya koyulaştırılmış 

peynir suyu belli bir yoğunluğa kadar sulandırıldıktan sonra katılmalıdır. Peynir suyunun 

içerdiği laktoz disakkariti bazı süt asidi bakterileri tarafından süt asidine fermente 

edilmektedir. 

 

1.3.1.4 Şeker 
 

Hayvancılığı ileri ülkelerde özel olarak üretilmiş silo şekerlerini ucuz fiyatla 

piyasadan sağlamak mümkündür. Şekerin etkisi de diğer karbonhidratlarda olduğu gibi süt 

asidi, fermentasyonunu artırıcı yöndedir. Bu amaçla glikoz veya sakkaroz şekerleri 

üretilmektedir. Silaja katılacak şeker miktarının 10-20 kg/ton arasında olması gerektiği 

bildirilmektedir. 

 

1.3.1.5. Diğer Karbonhidrat Kaynakları 
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Bu gruba giren hayvan pancarı, şalgam, patates ve çeşitli tahıl unları, aynı amaçla 

kullanılabilir. Bununla beraber, patates ve tahıllardaki nişastanın fermentasyonu 

geciktiğinden süt asidi oluşumu yeterli düzeyde olmamaktadır. Silolanması güç olan 

materyallerin silolanmasında süt asidi oluşumunu hızlandıran diğer karbonhidrat 

kaynaklarına da ağırlık verilmelidir. 

3.1.2. Yemlerin Su İçeriğini Düşüren Katkı Maddeleri  
 

Daha önce yemler silolanmadan soldurularak kuru madde içeriklerinin % 30-35'e 

çıkartılması gerektiği belirtilmişti. Yemlerin su oranı fazlayken silolanmaları zorunlu ise 

siloya fazla suyu emecek maddelerin konması gerekir. Bu iş için en fazla kuru pancar talaşı 

ve buğday kepeği kullanılmaktadır. Bunlar için katılması önerilen miktar bir ton silo yemi 

için 25-30 kg kadardır. Sap ve saman gibi maddeler silajın kalitesini düşürdüklerinden 

zorunluluk olmadıkça kullanılmaları önerilmez. 
 

3.1.3. Tuz (Öğütülmüş Kaya Tuzu) 
 

Tuzun silaj içine katılmasının iki nedeni vardır. Birinci neden, sodyum açısından 

hayvanların gereksinimini karşılayamayan suca zengin yeşil yemlerin sodyumca 

desteklenmesidir. İkinci neden ise tuzun silo içerisinde drenajı arttırarak süt asidi 

fermentasyonunu hızlandırması yani daha kaliteli silaj yapımına imkân sağlamasıdır. Silo 

yemlerine % 1-1.5 kadar kalın öğütülmüş kaya tuzu katılması yeterlidir. Koyunlarda silajdan 

alınan kuru madde tüketimi tuz katıldığında değişmediği hâlde süt ineklerinde düşmektedir. 
 

3.1.4. Sterilizasyonu Sağlayan Katkı Maddeleri 
 

Karbondioksit, formaldehit, karbonbisülfit, kükürtdioksit, mineral ve organik asit gibi 

çeşitli kimyasal maddeler, siloda sıcaklık artışı ve oksidatif fermentasyonu engelleyerek silaj 

kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Henüz deneysel aşamada olan bu maddelerin 

ekonomik manada silaj katkı maddesi olarak kullanımları konusundaki detaylı bilgiler daha 

ileride verilebilecektir. 
 

3.1.5. Bakteri Kültürleri veya Bakteriyel İnokulantlar 
 

Bunların temel özelliği, iyi bir silo yemi oluşumu için fermentasyon aşamasında 

istenen düzeyde süt asidi üretimi sağlamasıdır. Genel olarak silaj inokulantları süt asidi 

üreten Lactobacillus, Streptococcus veya Pediococcus bakteri türleri ve homofermentatif 

(gaz üretmeyenler) canlı bakteri türlerinden oluşmaktadır. Hangi koşullar altında olursa 

olsun ve hangi yeşil yem kaynağı kullanırsa kullanılsın kaliteli silaj eldesi için silolama 

aşamasında inokulant takviyesi, gerekli ve pratik bir uygulamadır. Hayvancılığı 

gelişmiş ülkelerde kullanımı çok yaygın olan silaj üretiminde silo içerisinde fermentasyonun 

hızlı ve istenilen düzeyde gelişmesi, kısa sürede ve besleme değeri daha zengin, yüksek 

kaliteli silaj eldesi amacıyla inokulantları çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Öte yandan 

orta düzeyde veya zor silolanabilen yeşil yemlerin silolanmasında ise başarılı ve kaliteli silaj 

üretimi için silaj inokulantları silaj yapımında vazgeçilmez katkı maddelerinin başında 

gelmektedir. Ayrıca bakteri kültürleri sadece kaliteli bir silaj oluşumuna değil aynı 

zamanda silajın açıldıktan sonra uzun süre kalitesini yitirmeden stabil bir şekilde 

kalmasına da imkân sağlamaktadır. 
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3.1.6. Besin Etkili Katkı Maddeleri 
 

Besin etkili katkı maddeleri silaj tüketen hayvanların bazı besin maddeleri 

gereksinimlerini karşılamak üzere silaja katılan maddelerdir. Bunlardan, melas, tahıl daneleri 

veya kırmaları, pancar posası, peynir suyunun özellikleri daha önce incelenmişti. Bu besin 

kaynaklarının yanında üre, amonyak, biüret gibi azot kaynağı bileşikler ile mineral madde 

kaynakları da aynı amaçla kullanılmaktadır. Azot kaynağı olarak ucuz ve kolay bulunması 

nedeniyle en çok üre katılmaktadır. Proteince fakir olan mısır hasılının silaj sak aşamasında 

silajın ham protein değerini artırmak için ürenin % 0.5-2 arasında katılması önerilir. Mineral 

maddelerden, magnezyumlu bileşikler süt ineklerinde olası magnezyum noksanlığını 

(hipomagnesia) engellemek için silaja katılmaktadır. Kalsiyum kaynağı olarak kireçtaşı 

katılması ise silajda butirik asit düzeyinin yükselmesine neden olduğu için pek tavsiye 

edilmez. 
 

3.2. Katkı Maddelerinin Kullanım Amaçları 
 

Silaja katılan katkı maddelerinin en önemli amacı fermantasyonu hızlandırmaktır.  

Fermantasyonun olması için ortamda karbonhidratların olması gerekir. Daneleri olmayan 

yeşil bitkilerin silaj olması daha zordur. Bu nedenle 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. Silaj kalitesinin artırılması ve bunun silo kabı açıldıktan sonra dahi 

kalitesinin uzun süre korunabilmesi içi silaj bakterileri eklenir.  
 

Mikrobiyel kirlenmelerin önüne geçmek için karbondioksit, formaldehit, 

karbonbisülfit, kükürtdioksit, mineral ve organik asit gibi çeşitli kimyasal maddeler eklenir.  
 

3.3. Katkı Maddeleri Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Silaj, yapımı zor fakat diğer yemlere göre oldukça ucuz olan 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; 
 

 Silajın kapasitesine uygun miktarda olmalı, gereğinden fazla kullanılmamalıdır. 

 Silajın içerisine homojen bir şekilde dağıtılmış olmalıdır. 

 Bayat ürün kullanılmamalıdır. 

 Tahıllar kırılarak kullanılmalıdır. 

 Güvenilir firmaların ürünleri tercih edilmelidir. 

 Katkı maddelerinin belirlenmesinde, silaj yapımında kullanılan bitkilerin türü 

dikkate alınmalıdır. 



 

30 

 Katkı maddelerinin uygulaması, işin uzmanı kişiler tarafından 

gerçekleştirilmelidir.  

 Katkı maddeleri iri parçacıklı olmamalıdır.  

 Bakteriler uygulama öncesi uygun koşullarda muhafaza edilmeli ve uygulama 

sırasında etiket üzerinde yazan uyarılar dikkate alınmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Silaj katkı maddelerini hazırlamak için aşağıda verilen işlem basamaklarını 

uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Katkı maddelerini tespit edip 

hazırlayınız.  

 Piyasa araştırması ve İnternet’ten bölgenizde 

bulabileceğiniz silaj katkı maddelerini 

belirleyebilirsiniz. 

 Silaj yapımında kullanacağınız bitki türüne 

göre silaja katmanız gereken maddeleri 

belirleyebilirsiniz. 

 Silaj kapasitenize göre ne kadar katkı 

maddesi kullanmanız gerektiğini 

hesaplayabilirsiniz. 

 Bu katkı maddelerini piyasadan veya 

İnternet’ten satın alarak temin edebilirsiniz. 

 Bu katkı maddelerini kullanana kadar uygun 

koşullarda muhafaza etmelisiniz. 

 Katkı maddelerinin ekonomik olanlarını 

tercih etmelisiniz. 

 Katkı maddelerini silaja katınız.  

 Katkı maddelerini uygulama öncesinde 

hazırlamalısınız.  

 Katkı maddelerini homojen ve en rahat 

atılacak şekilde seyreltebilirsiniz. 

 Katkı maddelerini eşit şekilde silaja 

dağıtmalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Silaj yapılan ürünlerin silaj olması için ürünün ……………….. (ekşime) olması 

gerekir. 

 

2. Yeterli düzeyde ……………………. ve suda eriyebilir karbonhidrat içeriğine sahip, 

suca zengin yemlerin silolanmasında katkı maddesine gereksinim yoktur. 

 

3. …………………………. sadece kaliteli bir silaj oluşumuna değil, aynı zamanda 

silajın açıldıktan sonra uzun süre kalitesini yitirmeden stabil bir şekilde kalmasına da 

imkân sağlamaktadır. 

 

4. Silo yemlerine % ….- ……. kadar kalın öğütülmüş kaya tuzu katılması yeterlidir. 

 

5. Silaja karbonhidrat kaynağı olarak ………………..ve ………………….. eklenebilir.  

 

6. Silaja …………………vermesi ve ………………………….. olması nedeni ile tuz 

katılır. 

 

7. Hangi koşullar altında olursa olsun ve hangi yeşil yem kaynağı kullanırsa kullanılsın 

kaliteli silaj eldesi için silolama aşamasında …………………………, gerekli ve 

pratik bir uygulamadır. 

 

8. Silaja katılacak şeker miktarının …………… kg/ton arasında olması gerektiği 

bildirilmektedir. 

 

9. Silolanacak yemin çeşidine göre % …………… melas oranında katılması önerilir. 

 

10. Arpa, buğday ve mısır gibi karbonhidratlarca zengin dane yem kırmalarının, silaj 

yapım aşamasında silajlık materyalin karbonhidrat içeriğine bağlı olarak % .......... 

arasında kullanımı tavsiye edilir. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 Silajın fermente olması sırasında meydana gelen kimyasal olayları araştırınız. 

 Silajın neden sıkıştırıldığını ve niçin kapatıldığını tartışınız. 

 

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 hâle gelir. 

 

4.1. Silolama Esnasında Meydana Gelen Kimyasal Olaylar 
 

Bitkiler büyümeleri sırasında topraktan aldıkları suyu, güneş enerjisinin katalitik etkisi 

altında havanın karbondioksiti ile fotosentez yoluyla birleştirerek karbon asimilasyonunu 

gerçekleştirir. Bitki biçildiği anda fotosentez olayı da durur. Yeşil yemler biçildikten sonra 

bir süre daha canlılıklarını korurlar ve solunum yapar. Solunum sırasında aldıkları oksijen ile 

bünyelerindeki karbonhidrat, protein ve yağların bir kısmını parçalar, bu arada çıkan bir 

miktar enerji ısı enerjisi olarak ortama yayılacağından silo içerisinde sıcaklık artışı meydana 

gelir.  

 

Yemler biçildikten kısa bir süre sonra taşınır ve siloya doldurulurken iyice sıkıştırılırsa 

arada hava kalmayacağından silo içerisinde meydana gelmesi olası solunum olayı dolayısıyla 

da sıcaklık artışı kontrol altında tutulmuş olur. Hücreler öldükten sonra yani silo içerisinde 

solunum durduktan sonra yemlerin içerdikleri karbonhidrat, protein ve yağ gibi besin 

maddeleri, ortamın koşullarına göre çeşitli mikroorganizmaların etkisi altına girer.  

 

Silo içinde faaliyet gösteren mikroorganizmalar; bakteri, mantar ve mayalardır. Bu 

mikrorganizmaların bir kısmı oksijenli, bir kısmı ise oksijensiz ortamda yaşar. 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 organik asit süt asidi yani laktik asittir. 

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

bakterilerin sentezlediği laktasidaz enzimi yardımıyla yemlerdeki karbonhidratların 

parçalanması sonucu oluşur.  

ÖĞRENME FAALİYETİ - 4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Bu bakteriler aynı zamanda antibiyotik etkili maddeler meydana getirerek silo 

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

faaliyetlerini engeller 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.  

 

Uygun yem materyali ve doldurma ve depolama koşullarında hazırlanmış ve 

dışarıdan herhangi bir katkı maddesi katılmamış olan bir siloda birbirini izleyen silaj 

oluşum devreleri ve bu devrelerde oluşan değişiklikler şöyle özetlenebilir: 

 

 Birinci devre: Canlı hücrelerin solunumlarına devam etmeleri nedeniyle kolay 

çözünebilir karbonhidratların tüketilmesi, karbondioksit oluşması, bu biyolojik 

olay ve mekanik sıkışma nedeniyle su sızmasının görüldüğü devredir. Bu 

olaylar sırasında az miktarda sıcaklık artışı da meydana gelir. Bu devre yaklaşık 

1-2 gün sürelidir. 

 

 İkinci devre: Koli ve diğer bazı bakteri grupları tarafından az miktarda asetik 

asidin oluşturulduğu devredir. Bu devre kısa süreli olup üçüncü devre içerisine 

karışıp gider. 

 

 Üçüncü devre: Yeterli miktardaki karbonhidrat sayesinde laktabasil ve 

streptokok türü laktik asit bakterilerinin faaliyeti sonucunda süt asidi 

fermantasyonunun başladığı devredir. 

 

 Dördüncü devre: Dinlenme devresidir. Süt asidi oluşumu en yüksek düzeye 

ulaşmıştır ve taze materyalin % 1-1.5'unu oluşturur. Materyalin pH'sı sabittir ve 

4.2'nin altındadır. Bu dört devre 17-21 gün arasında tamamlanır. İlk üç devrenin 

tamamlanması ise 3-5 günü gerektirmektedir. Dördüncü devre sonunda 3 

haftalık bir süre bitmiş ve silaj oluşumu büyük miktarda tamamlanmıştır. Ancak 

bir kural olarak 6 haftadan önce silo kaplarının açılması tavsiye edilmez. Silaj 

oluşumunda fermentasyon faaliyetini hızlandırıcı katkı maddeleri kullanımı ile 

silaj oluşum süresi daha da öne çekilebilir. 

 

 Beşinci devre: Bütirik asit oluşturan mikroorganizmalar geriye kalan 

çözünebilir karbonhidratlara ve oluşmuş laktik aside hücum eder. Bu olay, 

seyrek hâllerde amino asitlerin yıkılması; uçucu yağ asitlerinin, amonyağın, 

amin ve karbondioksidin fermentasyonu ile birlikte oluşur. Silaj oluşumunun 

tamamlanmasından sonra gelişen bu aşama, silaj iç koşullar kontrol edilemezse 

bir miktar besin madde kaybına neden olur. Ayrıca silo kabı açıldıktan sonra 

yani tüketilmeye başlandıktan sonra her alım sonrası uygun şeklide 

kapatılmazsa silajın dış ortama maruz kalan bölümlerinde bozulma hızlanacak, 

silaj kalitesi düşecektir. 
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4.2. Soldurma, Doğrama ve Ezmenin Etkileri 
 

İyi bir silo yemi yapabilmek için silolanacak yemlerin belli kimyasal ve fiziksel 

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

karbonhidrat içerikleri açısından silolanmaya uygun olması veya uygun hâle getirilmesi 

gerekir. Silolanacak yemler başlangıçta % 80 civarında su içerir yani % 20 kuru maddeye 

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

düşürülmesi gerekir. Bunun için de bu yemlerin bir miktar soldurulması veya pörsütülmesi 

gerekir. Ancak mısır hasılı ve yaprakları silolanmadan önce pörsütülmemelidir. 

 

Özellikle pancar yapraklarının pörsütülmemesinin 2 nedeni vardır: 

 

 Zedelenmiş, kopmuş yapraklar pörsütme sırasında çabucak bozulacaklarından 

yani çürüyeceklerinden diğer sağlam yaprakları etkileyerek bozulmaya neden 

olur.  

 

 Pörsütme sırasında pancar yapraklarının diğer yemlere göre çok fazla besin 

madde kayıplarına uğramasıdır. 

 

Mısır hasılının pörsütülmeme nedeni ise 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. Daha yüksek kuru madde içeriğine 

sahip yemlerin silolanması uygun değildir. Materyal fazla kuru ise iyice sıkıştırılamaz ve silo 

içinde hava kalır. Ayrıca fazla kuru materyal ölü olduğu için ilk 48 saat içerisinde gerekli 

olan solunum bitki tarafından yapılamaz ve silo içinde kalan oksijen tüketilemez ve silaj 

kalitesi bozulur. Silolanacak materyalin su içeriği fazla ise fermentasyon sırasında fazla su 

açığa çıkacağından bu su ile kaybolan besin madde miktarı da yüksek olur. Ayrıca silajlık 

materyal içindeki fazla su fermentasyonunu sağlayan bakteri faaliyetini engelleyerek silaj 

kalitesini bozar. Tüm bu nedenlerden dolayı genel bir kural olarak silolanacak materyalin 

kuru madde içeriğinin % 30-35 civarında olması arzu edilir.  

 

Silolanacak yemlerin silolama açısından bir diğer önemli özeliği de fiziksel yapısıdır. 

Öncelikle silolanacak materyal içi dolu saplardan oluşmalıdır. Aksi halde silolama sırasında 

içi boş saplarda hava kalacak, silaj kalitesi bozulacaktır. Silolanacak yemlerin bir diğer 

fiziksel özelliği de uygun sap uzunluğuna sahip olmaları, yani bunlara doğrama işlemi 

uygulanmasıdır.  

 

Yeşil yemleri, silo kabı içerisinde daha iyi sıkışıp kap içerisinde hava kalmasını 

engellemek ve birim hacme daha fazla yem sığdırabilmek açısından doğrama çok önemlidir. 

Ayrıca elde edilecek silajla beslenecek hayvanlar bu yemi parçalamak için fazladan enerji 

sarf etmeyeceklerinden silajın yarayışlılığı artacaktır. 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. Günümüzde silajlık materyalin özel 
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ekipmanlarla hazırlanması, uygun doğrama uzunluğuna sahip olması iş gücünün ekonomik 

kullanımına imkân sağlamaktadır. 

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.  

 

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 ürün temiz ve üstün nitelikte olmalıdır. 

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

öncelikle temiz ve titiz çalışmak gerekir. 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 işlemine silonun doldurulma aşamasında alt tabakadan başlanmalı ve 

dolum işlemi bitene kadar devam etmelidir. 

 

4.5. Silajın Doldurulması 
 

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. 

 

Yemlerin siloya doldurulmasından önce silo kabının genel bakımının yapılması, yıkık 

veya dökük yüzeylerin onarılması, aside dayanıklı koruyucu maddelerle kaplanması gerekir. 



 

37 

Hatta silo kabının duvarlarında yeterli izolasyonun yapılması yararlı olur. Gerekli onarım 

veya bakımdan sonra silo tabanı ve yan duvarlarının temizlenerek yem artıklarının 

uzaklaştırılması gerekir. Silo kabının genel temizliğinden sonra silo duvarları % 10’luk 

sodalı su ile ve arkasından temiz su ile yıkanmalı ve doldurma işlemine hazır hâle 

getirilmelidir. 

 

Ayrıca silo suyunun tahliyesini sağlayan kanal ve boruların da gözden geçirilmesi 

gerekir. Silonun tabanı toprak ise yemler doldurulmadan önce tabana sap saman ve kuru ot 

gibi maddeler serilerek toprakla karışma yüzünden oluşabilecek silo kayıpları azaltılmalıdır. 

 

Silonun doldurulmasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yemi en alt 

tabakadan başlayarak sıkıştırmaktır. Bu sıkıştırmayla bir yandan ortamdaki hava 

uzaklaştırıldığı gibi diğer yandan süt asidi bakterilerinin etkinlikte bulunacağı 30°C ortam 

sıcaklığı sağlanır. Büyük kapasiteli bank veya hendek siloların doldurulması birkaç gün 

sürebilir. Bu tür siloların doldurulmasında “kama yöntemi” adı verilen bir doldurma 

yönteminin uygulanmasında yarar vardır. Bu yönteme göre siloya her gün doldurulan yemler 

sıkıştırılarak birbiri üzerine yaslanmış kama şeklini almaktadır. 

 

Şekil 4.1: Siloların doldurulması 

4.6. Bank Silonun Kama Yöntemi ile Doldurulmasının Değişik 

Aşamaları 
 

Bu doldurma yönteminde yemin sıkıştırılmasında genellikle traktörlerden 

yararlanılacağı için kama şeklindeki yığının eğiminin traktörün rahat çalışmasını sağlayacak 
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derecede olmasına özen gösterilmelidir. Silonun doldurulmasının birkaç gün sürmesi 

hâlinde, günlük doldurma işlemi tamamlandıktan sonra yemin üzeri plastik örtü ile geçici 

olarak kapatılarak sıkıştırılmış silajlık materyalin bünyesine hava işlemesi de 

engellenmelidir. Bank ve hendek tipi siloların yanı sıra silajın açık alanda plastik bez 

üzerinde yapımı sırasında da silajlık materyal “kama” şeklinde yığılarak ve traktörle 

çiğnenerek sıkıştırılmaktadır. Bu şekilde açıkta hazırlanan silajlık yem kitlesinin yan 

kenarları ve iki ucunun eğiminin 20° olması traktörle çiğnemenin gerçekleşebilmesi 

açısından gerekir.  

  

Şekil 4.2: Kama yöntemi ile açıkta ve eğimli arazide silaj yapımı 

Kuyu veya silindirik silolarda sıkıştırma daha çok insan gücü ile çiğnenerek yapılır. 

Çiğneme işi hiçbir zaman yürüme şeklinde değil, bir ayak diğer ayağın yanına basacak 

şekilde olmalıdır. Doldurma işleminin sonuna gelindiğinde siloların duvar seviyesinin 

üzerini aşacak şekilde doldurulması ile çökme sonucunda silajın silo üst seviyesinin altına 

inmesi de önlenmiş olur. Bunun için özellikle kuyu tipi siloların üzerine portatif kısım 

eklenir ve yem çöktükten sonra bu kısım alınır.  

 

Sıkıştırma sırasında, yığının ön ve arka kısımlarının temiz olmasına dikkat edilmelidir. 

Sıkıştırma aracı olan traktör veya ağır taşıtın lastiklerinin toz-toprakla bulaşarak yemi 

kirletmesi önlenmelidir. Bu amaçla yığının önüne ve arkasına (aracın manevra yapacağı 

yere) eski kilim, plastik örtü, sap-saman vb. materyal serilerek araç lastiklerinin yeme taş, 

toprak karıştırması engellenmelidir. 

 

4.7. Silajın Kapatılması 
 

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. Doldurulan silonun üzeri örtülerek içindeki yemin hava ile 

ilişkisinin kesilmesinde çeşitli olanaklardan yararlanılabilir. Silo kapatılırken kapatma 

malzemelerini çok iyi seçmeliyiz. Bu malzemeler; plastik örtü (naylon branda), taş, kum, 

toprak, eski araba lastiği, sap vb.  

 

Özellikle silonun üstüne örteceğimiz plastik örtünün, sağlam olması, kolay 

yırtılmaması ve yeterince büyük olması gerekir. Plastik örtü; silonun her tarafını örtmeli ve 

silonun dörtkenarından da 1-2 m geniş olmalıdır. Silo kenarlarına iyice sıkıştırılan plastik 
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örtü üzerine kum torbaları, otomobil, kamyon, traktör dış lastikleri konarak kum veya toprak 

dökülerek hem plastik örtünün açılması önlenmiş olur hem de silajın daha iyi sıkışması 

sağlanır. Bu şekilde dikkatlice kapatılan silo kabı, fermentasyona hazırdır ve yaklaşık 6 hafta 

sonra silaj elde edilebilecek durumdadır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Silajı doğru şekilde doldurmak ve kapatmak için aşağıda verilen işlem basamaklarını 

uygulayınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Silaj çukurunu tekniğine uygun 

şekilde doldurunuz. 

 Silaj çukurunun yapısına uygun olarak silajı 30 

cm kalınlığında sermelisiniz. 

 Her 30 cm serme işinden sonra katkı maddelerini 

homojen şekilde atmalısınız. 

 Her tabaka serimi ve katkı maddesi ilavesinden 

sonra traktörlerle silajı sıkıştırmalısınız. 

 Traktörlerin sıkıştıramadığı kenar kısımları 

çiğneyerek sıkıştırmalısınız. 

 Kama yöntemi ile çukur dolana kadar bu işlemleri 

tekrar etmelisiniz. 

 İşlemleri gerçekleştirirken iş sağlığı ve güvenliği 

kurallarına riayet etmelisiniz. 

 Silajı tekniğine uygun şekilde 

kapatınız. 

 Silaj çukurunu kapatmak için kullanacağınız 

malzemeleri kullanıma hazır hâle getirmelisiniz. 

 Plastik örtünün sağlam ve dayanıklı olmasına 

özellikle dikkat etmelisiniz. 

 Plastik örtünün kenar kısımlarını, sıkıca 

kapatmalısınız. 

 Silajı kapatmak için kullanılan örtülerin ek 

yerlerini çok iyi kapatmalısınız. 

 Plastik örtünün üzerine araba lastiği, taş, tuğla vb. 

malzemeler koyarak sıkıştırmalısınız. 

 Plastik örtünün uç kısımları kum, toprak vb. 

materyal ile hava almayacak şekilde 

kapatılmalıdır. 

 Silaj çukurunun etrafında güvenlik tedbirleri 

alınmalıdır. 

 Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında iş 

sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet etmelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Silaj kalitesini olumsuz yönde etkileyen bakteri faaliyetinin engellenmesi için silo 

içerisinde ………………………….ve silo içi sıcaklığı kontrol edilmelidir. 

 

2. Silajın olgunlaşması …………devrede meydana gelir. 

 

3. Pancar yaprakları ve mısır hasılı dışındaki diğer yeşil yemler soldurularak silolanırsa 

ve tam soldurma yapılmışsa silo yeminin kuru madde içeriği % …..-…..’e kadar 

yükselir ve daha kaliteli silo yemi elde edilir. 

 

4. Silolamada en uygun doğrama uzunluğu tahıl hasılları için ………. cm, mısır hasılı 

için ise ………..cm’dir. 

 

5. Siloların doldurulmasında “………………” yöntemi adı verilen bir doldurma 

yönteminin uygulanmasında yarar vardır. 

 

6. Kuyu veya silindirik silolarda sıkıştırma daha çok ……………………… ile 

çiğnenerek yapılır. 

 

7. Sıkıştırma ile silaj içindeki hava uzaklaştırıldığı gibi süt asidi bakterilerinin etkinlikte 

bulunacağı  …….. ºC’lik ortam ısısının sağlanmasına çalışılır. 

 

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

…………………………. (naylon branda), taş, kum, ……………………, eski araba 

lastiği, sap vb.  

 

9. Silonun tabanı toprak ise yemler doldurulmadan önce tabana ………………., 

…………..  ve …………….. gibi maddeler serilerek toprakla karışma yüzünden 

oluşabilecek silo kayıpları azaltılmalıdır.  

 

10. Silo içinde faaliyet gösteren mikroorganizmalar ………………, ……………….. ve 

………………………dır. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 Etrafınızda hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde silaj kullanan üreticilerin 

sayısını araştırınız. 

 Üreticilerin silajı kullanma nedenlerini ve silajın onlara sağladığı avantajlar 

nelerdir? Araştırınız. 

 Silajın hayvan üreticisi açısından dezavantajı var mıdır? Bunlar nelerdir? 

Araştırınız. 

 

5. HAYVAN BESLENMESİNDE SİLAJ 
 

Geviş getiren hayvanların besin gereksinimlerini tümüyle yoğun yemlerle karşılamak 

mümkün değildir. Yoğun yemlerle birlikte yeşil veya kuru kaba yemler ile silajların da 

rasyonlara girilmesi ve böylece hem ekonomik besleme hem de rasyonel beslemenin 

gerçekleştirilmesi zorunludur.  

 

5.1. Hayvancılıkta Silajın Önemi 
 

Hayvanların yeşil yem gereksinimlerini doğadan taze olarak karşılamak, her bölgenin 

kendine özgü vejetasyon koşulları nedeniyle yılın ancak belli günlerinde mümkündür. Orta 

Avrupa ülkeleri için 160-180 gün olan bu süre, ülkemizin de dâhil olduğu Akdeniz iklim 

kuşağındaki ülkeler için yaklaşık 200 gündür. Bu nedenle yılın geri kalan zamanında 

hayvanların kaba yem gereksinmeleri değişik kaynaklardan karşılanmak zorundadır.  

 

Vejetasyon dönemlerinde otlatılarak veya biçilerek hayvanlara verilen yemlerin 

fazlası, su içerikleri nedeniyle uzun süre oldukları şekilde elde tutulamaz. Kızışarak 

bozulmayı önlemek için suca zengin kaba yemlerin değişik yöntemler yardımıyla 

kullanılacakları döneme kadar saklanması gerekir. 

 

İyi bir silolama ile silolanan yemlerin bozulmadan ve besin madde içeriklerinde 

önemli bir kayıp olmadan saklanması sağlanır. Böylece hayvanların kaba yem 

gereksinimlerinin karşılanması açısından yıl içinde süreklilik sağlanabileceği gibi ekonomik 

bir besleme uygulamak da mümkün olabilir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ - 5 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Silo yeminin hayvan beslemeye ve işletme ekonomisine getireceği yararlar 

aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 

 Suca zengin kaba yemlerin yetişmediği dönemlerde hayvanların suca zengin 

kaba yem gereksinimlerini karşılar. 

 

 İklim koşullarının yeşil otların kurutulmasına olanak tanımadığı bölgelerde 

silolama yani yeşil yemlerden silaj hazırlama en uygun saklama yöntemidir. 

 

 Suca zengin yemlerin her türlü iklim koşullarında saklanmasına imkân sağlar. 

 

 Yeşil otları kurutarak saklamaya göre silaj yaparak saklamada yemlerin besin 

maddesinin kaybı daha az olur yani yeşil yemler besin madde içerikleri 

açısından fazla bir kayba uğramadan uzun süre saklanabilir. 

 

 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 hâle gelir, toksik etkili bazı bitkiler, fermantasyon nedeniyle bu 

etkilerini yitirir ve daha kaliteli ve sindirilebilirliği daha yüksek kaba yem elde 

edilir. 

 

 Başka metotlarla saklanması zor olan veya mümkün olmayan suca zengin yem 

kaynaklarının saklanmasına imkân sağlar. 

 

 Kurutma işlemiyle saklamaya göre silolayarak saklama, çiftlik içinde daha 

kolay, küçük mekânlarda depolama imkânı sağlar. Örneğin bir ton kuru ot 

depolamak için 14 m
3
 alan gerekirken aynı miktar silajı depolamak için1.5-2m

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. 

 

 İleri düzeyde mekanizasyona imkân tanıdığı için işçilik giderlerini azaltır ve 

böylece işletme ekonomisini olumlu yönde etkiler. Söz konusu bu yararlar, 

işletmede uygulanan üretim tekniği, yem ve hayvan kaynaklarına göre daha da 

çoğaltılabilir. 
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5.2. Silajla Besleme 
 

Mısır silajı, hayvancılığı gelişmiş ülkelerde besi sığırlarının beslenmesinde kullanılan 

en önemli kaba yem kaynaklarından biridir. Son yıllarda, ülkemizde de silaj yapımı artmış ve 

üretilen toplam silajın yaklaşık % 70’ni mısır silajı oluşturmuştur. En çok silaj yapan 

bölgelerin başında 1.488.000 ton ile Marmara Bölgesi ve bunu 1.030.000 ton ile Ege Bölgesi 

izlemektedir. En çok silaj yapan iller sıralamasında ise 515.000 ton ile Bursa ve 504.000 ton 

ile İzmir ilinin ilk sıralarda yer aldığı bildirilmektedir. Ülkemizde üretilen silo yemlerinin 

önemli bir kısmı süt ineklerinin beslenmesinde kullanılırken çok az bir kısmı ise sığır 

besisinde kullanılmaktadır. 

 

5.2.1. Silo Kabının Açılması ve Silajın Silo Kaplarına Doldurulması 
 

Silo doldurulup üstü örtüldükten sonra 3-6 hafta içerisinde kullanıma hazır hâle gelir. 

Yalnız bu süre üzerine bitki türü, katkı maddesi kullanılıp kullanılmadığı, silo dışı hava 

koşulları gibi bazı faktörler etki edebilir. Normal olarak silo yemi kışın kullanılacağı için 

ilkbahar ve yaza doğru yapılan dolumlarda silo açımı için en az 4-5 aylık bir zamanın olacağı 

muhakkaktır. Bu zaman içinde silonun tamamen olgunlaştığı kesindir. Silolama süresi 

tamamlanan veya kullanımına başlanmak istenen silo kapları, önce üzerindeki örtüden tek 

taraflı başlanarak gayet dikkatli bir şekilde açılır veya aralanır. Üst tarafta çamur veya 

toprakla bulaşmış veya hava teması nedeniyle bozulmuş yemler ayrılmalı ve silodan 

uzaklaştırılmalıdır.  

 

Yüksek ve hendek tipi silolarda silo yemi, üst taraftan itibaren yatay olarak 5-10 cm, 

bank silolarda ise üst taraftan itibaren dikey olarak aşağıya doğru 40-50 cm'lik kesitler 

hâlinde bir kepçe veya kesici yardımıyla silo kabından alınarak kısa süre içinde hayvanlara 

verilmek üzere yemliklere transfer edilir. Silo kabının taban, yan ve üst yüzeylerinin ilk 10 

cm’sindeki silaj materyali su, hava nüfuzu, toprak, çamur bulaşıklığı gibi etmenlerle oluşan 

kalite düşüklüğü nedeniyle kullanılmaz ve silo kabı civarından uzaklaştırılır.  

 

Silo kabı açıldıktan sonra silaj kalitesinin korunabilmesi ve çevreye silaj kokusu 

yayılmasının önlenmesi amacıyla her yüklemeden önce silaj kabının kontrollü açılması ve 

silaj alındıktan sonra tekrar kontrollü şekilde kapatılması yani hava, güneş ve yağmurdan 

korunması gerekir. Hayvancılığı gelişmiş ve silo yemlerinin yaygın olarak kullanıldığı 

ülkelerde, silo boşaltma işlemi de tam mekanizasyonla yapılmaktadır. Silo boşaltma 

ekipmanının bıçakları tarafından dikey şekilde kesilen silo yemi, doğudan bu ekipmanın 

karıştırıcı haznesinde rasyona giren diğer yemlerle karıştırılmaktadır. Ahıra kadar taşınıp tam 

rasyon karışımı olarak hayvanların yemlenmesinde kullanılmaktadır. Günümüzde genellikle 

plastik örtü ile kapatılan silaj kabının boşaltma aşamasında da rüzgâr vb. nedenlerle 

açılmaması için plastik örtü üzerine taşınabilir herhangi bir ağırlığın koyulmasında büyük 

fayda vardır. 

 

5.2.2. Silaj Kalitesinin Tayin Edilmesi 
 

Genel olarak kaliteli silaj zeytin yeşili renkte olmalıdır. Yeşilimsi ton yemin çeşidine 

bağlı olarak değişmekle beraber, koyuluğu kahverengiye veya siyaha ulaşan silaj kötü 
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kaliteli sayılır. Hoşa giden hafif süt asidi (laktik asit) kokusunda olmalı; küf, amonyak, 

bütirik asit, tütün kokusu gibi istenmeyen kokular bulunmamalıdır (Bütirik asit kapsamı % 

0.1'i geçmemeli.). Kaliteli silajlar hafif asit tadında olur. İyi silajda yemler silolanmadan 

önceki yapı ve görünümlerini korur yani yaprak ve sap birbirlerinden ayırt edilebilecek 

şekildedir ve birbirlerine girip yapışkan, bulamaç hâlini almaz. Asitlik derecesi yemin kuru 

madde içeriğine bağlı olarak değişmekle beraber, en iyi silajların pH'ları, 3.5-4arasında 

değişir. pH'sı 4.2'den, özellikle de 4.7'den yüksek olan silajlar düşük kaliteli sayılır. Silo 

yemlerinin kalitelerini belirlemek için silajın bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine dayanan 

yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan biri olan Königsberg yönteminde yemin her 

özelliğine puan verildikten sonra bunlar toplanarak silo yeminin bütünü hakkında karara 

varılmaktadır. 

 

Bu sistemde ele alınan özellikler ve her özelliğin puanı aşağıda verilmiştir. 

 
 Fiziksel özellikler 

 

Renk, koku-tat ve silajın yapısal durumu puanlanır, üç özelliğin puan toplamı 15'tir. 

Renk :   0-4 (0 en kötü, 4 en iyi puan) 

Koku-tat :  0-7 (0 en kötü, 7 en iyi puan) 

Strüktür :  0-4 (0 en kötü, 4 en iyi puan) 

 
 Kimyasal özellikler 

 

pH derecesi ile asetik asit ve butirik asit miktarları değerlendirmeye alınmakta olup bu 

üç özelliğin puan toplamı 20'dir.  

 

pH özelliği (0 en kötü, 4 en iyi puan) 

pH 3'ten düşük ise  0 puan 

pH 3-3.5 ise   1 puan 

pH 3.3-3.5 ise   2 puan 

pH 3.5-4 ise   4 puan 

pH 4-4.25 ise   3 puan 

pH 4.25-4.5 ise   2 puan 

pH 4.5-5 ise   1 puan 

pH 5'ten yüksek ise  0 puan 

 
Toplam      Toplam 

asetik asit (0 en kötü, 4 en iyi )   bütirik asit (0 en kötü, 12 en iyi) 

% 0.4'e kadar 4 puan     % 0.05'e kadar 12 puan 

% 0.4-0.6 ise 3 puan     % 0.05-0.15 ise 10 puan 

% 0.6-0.8 ise 2 puan     % 0.15-0.25 ise 8 puan 

% 0.8-1 ise 1 puan     % 0.25-0.35 ise 4 puan 

% 1'den yüksek ise 0 puan    % 0.35-0.50 ise 2 puan 

% 0.5'ten fazla ise 0 puan 
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Genel değerlendirme; 

Toplam puan   32-35 ise çok iyi 

Toplam puan   28-31 ise iyi 

Toplam puan   24-27 ise orta 

Toplam puan   18-23 ise değeri düşük 

Toplam puan   18'den az ise kötü  

 

5.3. Silajın Hayvan Beslenmesinde Kullanılması 
 

Geviş getiren hayvanlarda kuru madde bazında silaj tüketimi aynı materyalin tazesine 

göre daha azdır. Çünkü silaj oluşumu aşamasında fermantasyon sonucu ortaya çıkan aminli 

maddeler ve uçucu yağ asitleri hayvanın yem tüketimini düşüren etmenlerdir. Taze olarak 

silolanan yemlerden elde edilen silajların tüketimi, soldurulduktan sonra silolanan yemlere 

göre daha yüksektir. Soldurma ilerledikçe kuru madde düzeyi yükseleceğinden hayvanın 

silaj tüketimi de düşmektedir. Hatta ileri düzeyde soldurma yapılırsa hayvanın silaj tüketimi 

kuru ot tüketimine benzer düzeylere kadar inmektedir. Öte yandan, hayvanların rasyonlarına 

dahil edilen daha sulu yemler ve yoğun yemler silaj tüketimini arttırıcı etkiye sahiptir. 

Çiftlik hayvanlarına normal koşullarda verilmesi önerilen günlük silaj miktarları aşağıda 

sunulmuştur. Bu değerler, öneri olmakla birlikte işletmenin silaj kapasitesine, kalitesine, 

hayvanların fizyolojik durumuna ve beslenme düzeyine göre değişebilir.  
 

Hayvan Türü    Silaj Miktarı (kg) 

 

 Et ve süt sığırları    15-30 

 Tosun ve düveler   15-20 

 Boğalar     7-10 

 Öküzler     15-20 

 Besi sığırları, besi başı   11-14 

 Besi sığırları, besi sonu   4-9 

 Besiye alınan buzağılar, besi başı  4-9 

 Besiye alınan buzağılar, besi sonu  3-5 

 Damızlık koyun ve keçiler   3-4 

 Damızlık dışı koçlar   5-6 

 Kuzular     0.5-1 

 Tavşanlar     0.05 

 

Silajla beslemede pratik bazı kurallara dikkat etmek gerekir. Bunlar aşağıda 

sıralanmıştır: 
 

 Hangi hayvan türü olursa olsun silajla yemlemeye geçiş mutlaka tedrici 

yapılmalıdır. Her türlü ani yem değişiminden sakınılmalıdır. 

 Silajı süt ineklerine daima sağımdan sonra yedirmek gerekir. Sağım öncesi 

yedirilen silajın kokusu süte geçer ve süt kalitesi olumsuz yönde etkilenir. 
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 Ahır içinde silaj depolanmamalı ve havalandırma ile silaj kokusu ahırdan 

uzaklaştırılmalıdır. Aksi takdirde silaj kokusu süte geçer ve kalite düşer. 

 Süt verimi ve süt yağı içeriği üzerine selülozun olumlu etkisi göz ardı 

edilmemelidir. Silajın hayvana sağlayacağı selüloz düzeyi yetersizse hayvanlara 

silajla birlikte kuru ot verilmelidir. 

 Silaj süt ineklerine istedikleri veya tüketebilecekleri miktarda verilebilir. Ancak 

değişik kimyasallarla muamele edilmiş veya kalitesi düşük olan silajların belirli 

ölçüler içinde kullanılmasına dikkat edilmelidir.  

 Buzağı ve genç sığırlara soldurulmuş çayır ve baklagil silajları, tanesi bol mısır 

hasılı ve darı silajı, kaliteli olmak koşuluyla 4.-5. haftadan itibaren yedirilebilir. 

Ancak pancar yaprağı silajları bu hayvanlara verilmemelidir. Buzağılara 

verilecek silaj 5-6. aylarında günde 5 kg'a kadar çıkarılabilir. 

 Boğalara 100 kg canlı ağırlık başına 4 kg silaj yedirilebilir. 

 Besi sığırlarına enerji bakımından zengin mısır silajı verilmesi besleme değeri 

ve işletme ekonomisi açısından daha faydalıdır. 

 Koyunlara kaliteli olmak koşulu ile günde 10-1.5 kg silaj, kuru otla birlikte 

verilebilir. Tek kaba yem kaynağı olarak verilecekse tedrici olmak koşulu ile 

günde 6 kg'a kadar çıkabilir. 

 

5.4. Büyükbaş Hayvanların Silajla Beslenmesi 
 

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

yemlerdendir. Bu nedenle kaliteli yapılan silaj hayvanlar tarafından sevilerek tüketilir.  
 

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 hâlinde 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. 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. 
 

5.5. 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. Hayvanların günlük 
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rasyonları hesaplanırken, zooteknistlerden mutlaka teknik destek alınmalıdır. Hayvanın yaşı, 

beslenme amacı, günlük süt verimi, yayılıma çıkma gibi kriterler dikkate alınarak günlük 

miktar belirlenmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Silajı çukurunu doğru şekilde açıp kapatmak ve silajı hayvan beslenmesinde 

kullanmak için aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız.   

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Silaj çukurunu doğru bir şekilde 

açıp kapatınız. 

 Silaj çukurundan silaj almak için örtüyü 

dikkatlice açmalısınız. 

 Hayvanların beslenmesi için gerekli olan miktar 

kadar almalısınız. 

 Daha sonra örtüyü malzemelerin hava almasını 

önleyecek şekilde kapatmalısınız. 

 Örtünün gevşek bırakılmasının silajın 

bozulmasına neden olacağını unutmamalısınız. 

 Silaj çukurunun açılıp kapanması sırasında plastik 

örtünün yırtılmamasına dikkat etmemelisiniz. 

 Silajı doğru miktarda hayvanlara 

veriniz. 

 Hayvanınızın yaşı, kilosu vb. kriterleri dikkate 

alarak günlük tüketim miktarını hesaplamalısınız. 

 Bütün hayvanlar için gerekli olan silaj miktarını 

hesaplamalısınız. 

 Hesapladığınız kadar silajı, silaj çukurundan 

doldurmalısınız. 

 Daha sonra elle ve makine ile bu silajı 

hayvanlarınızın önüne, günde iki sefer olmak 

üzere dökmelisiniz. 

 Bu işlemler sırasında iş sağlığı ve güvenliği 

tedbirlerine uymalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Bir ton kuru ot depolamak için ………. m
3
 alan gerekirken aynı miktar silajı 

depolamak için1.5-2 m
3
 alan yeterlidir. 

 

2. Silolama, silo kapları açılmadığı sürece suca zengin yemlerin dış çevre koşullarından 

etkilenmeden ve bozulmadan ………….. yıl gibi uzun süre ile saklanmasına imkân 

sağlar. 

 

3. Silo doldurulup üstü örtüldükten sonra ……….. hafta içerisinde kullanıma hazır hâle 

gelir. 

 

4. Hoşa giden hafif süt asidi (laktik asit) kokusunda olmalı, ………, ……………………, 

bütirik asit, tütün kokusu gibi istenmeyen kokular bulunmamalıdır. 

 

5. Asitlik derecesi yemin kuru madde içeriğine bağlı olarak değişmekle beraber, en iyi 

silajların pH'ları, ………….. arasında değişir. 

 

6. …………………… yöntemi silajlık yemin her özelliğine puan verildikten sonra 

bunlar toplanarak silo yeminin bütünü hakkında karara varılmaktadır. 

 

7. Silaj oluşumu aşamasında fermantasyon sonucu ortaya çıkan ……………….. 

maddeler ve uçucu yağ asitleri hayvanın yem tüketimini düşüren etmenlerdir. 

 

8. Et ve süt sığırları günlük …………..kg silaj tüketebilir. 

 

9. Silajı süt ineklerine daima sağımdan ………………yedirmek gerekir. 

 

10. Silajın hayvana sağlayacağı selüloz düzeyi yetersizse hayvanlara silajla birlikte 

…………………………verilmelidir. 

 

 

 

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 
KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Silaj yapımında kullanılan yem bitkilerini sıralayabiliyor 

musunuz? 
  

2. Silajlık mısır ekimi yapabilir misiniz?   

3. Silajlık mısır bitkisinin bakım işlerini yürütebilir misiniz?   

4. Silajlık mısırın hasat zamanına karar verebilir misiniz?   

5. Silajlık mısırı hasat edip silajın yapılacağı siloya taşıyabilir 

misiniz? 
  

6. Silaj çukurlarında aranan teknik özellikleri dikkate alarak silo yeri 

seçebilir misiniz? 
  

7. Silonun doldurulmadan önceki bakımlarını gerçekleştirebilir 

misiniz? 
  

8. Silaj yapımında kullanılan katkı maddelerini biliyor musunuz?   

9. Silaj yapımında kullanılan katkı maddelerini kullanıma hazır hâle 

getirip silaja katabilir misiniz? 
  

10. Silaj yapılacak materyali, silolara uygun şekilde doldurup 

sıkıştırabilir misiniz? 
  

11. Silaja eklenecek materyalleri katıp homojen bir karışım elde 

edebilir misiniz? 
  

12. Silajı sıkıştırdıktan sonra uygun kapatma malzemelerini temin 

ederek hava almayacak şekilde kapatabilir misiniz? 
  

13. Silo etrafında gerekli güvenlik önlemlerini alabilir misiniz?   

14. Silodan silajı aldıktan sonra tekrar hava almayacak şekilde 

kapatabilir misiniz? 
  

15. İşletmenin hayvan sayısına göre günlük silaj ihtiyacını 

hesaplayabilir misiniz? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ – 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Fermente 

2 25-35 

3 
kuru madde - kolay eriyebilir 

karbonhidrat 

4 Tek  

5 10-15 

6 27 – 32  

7 2,5 – 5  

8 Şeker pancarı, sorgum, fiğ 

9 2 - 2.5 

10 Toprak analizi 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Silo – silo kabı 

2 1-2 

3 Toprak üstü  - toprak altı  

4 20-25  

5 650-750 

6 10 

7 500  

8 Şerbet çukurları 

9 İzolasyon 

10 gerek yoktur.  

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Fermentasyon 

2 kuru madde 

3 bakteri kültürleri 

4 1-1,5 

5 
tahıl kırmaları, melas, peynir suyu, şeker, 

hayvan pancarı 

6 Lezzet vermesi - antibakteriyel 

7 inokulant takviyesi 

8 10-20 

9 1-6 

10 1-4 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Hava bırakılmamalı 
2 4 

3 30-35 

4 5-7 / 2-3 

5 Kama 

6 Traktör  

7 30 

8 Plastik örtü, toprak  

9 Sap, saman, kuru ot 

10 Bakteriler, mantarlar, mayalar 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 5’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 14  

2 2-3 

3 3-6  

4 küf, amonyak 

5 3,5 – 4  

6 Königsberg 

7 aminli  

8 15-30 

9 sonra 

10 kuru ot 
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