
SİLAJ NEDİR? 

Yeşil ve suca zengin yemlerin havasız 

ortamda süt asidi bakterileri yardımıyla 

fermantasyona uğratılması, yani ekşitilmesi 

yoluyla saklanması esasına dayanan yem 

saklama yöntemine silaj, bu yöntemle elde 

edilen yemlere de silo yemleri adı verilir. 

SİLAJLIK MISIR TARIMI 

Yöremizde silajlık mısırın yetiştiriciliğinin 

belirlenmesinde ilkbahar ve sonbahar ilk 

don tarihleri, toprak sıcaklığı ve ilkbahar 

yağışları sınırlayıcı olmaktadır. İlimiz 

genelinde Mayıs ayının 15-20’si geçmeden 

son don tehlikesi ortadan kalkmamaktadır. 

Uzun yıllar ortalaması dikkate alındığında 

sonbahar ilk donların Eylül ayının son 

haftasına kadar sarktığı olmaktadır. Bu 

durumda ilimiz genelinde üretim periyodu 

silajlık mısır için 130 günle sınırlanmaktadır. 

Bu süre içinde silaj yapılacak materyalin 

hasat olgunluğuna gelmesi gerekmektedir. 

Aksi halde mısırlar için don tehlikesi var 

demektir. Bu noktada olgunlaşma süresi 

kısa olan erkenci mısır çeşitlerinin seçimi 

önem kazanmaktadır. Silajlık mısırlar için 

Mayıs ayının ilk yarısı ekim tarihi için 

uygundur. Böylece son don tarihini tohum 

toprak altında geçirmiş olacaktır. 

Silajlık mısır ekilecek tarla sonbaharda 

pullukla derince sürülür ve kışa terk edilir. 

İlkbaharda toprak tavının uygun olduğu 

zamanlarda kazayağı + tırmık 

kombinasyonu aletler ile ikileme, 

gerekiyorsa üçleme yapılır. Pnömatik 

mibzerleri ayarlamak kaydıyla dönüme 

7000-8000 tohum gelecek şekilde ekim 

yapılır. Ekim, sıra arası 60-70 cm sıra üzeri 

13-15 cm mesafe ile yapılmalıdır. 

GÜBRELEME 

Gübrelemede kullanılacak miktar toprak 

tahlili sonucuna göre belirlenmelidir. Ancak 

toprak tahlili yaptırılma imkanı yoksa 10-15 

kg/da saf Azot (N) ve 8-10 kg/da saf Fosfor 

(P) olacak şekilde gübre verilmelidir. 

Fosforlu gübrenin tamamı ile azotlu 

gübrenin yarısı ekim ile birlikte verilmeli, 

azotlu gübrenin diğer yarısı bitkiler 30-40 

cm boylanınca verilmelidir. 

BAKIM İŞLEMLERİ 

Bitkiler 30-40 cm boylanınca çapalama, 

boğaz doldurma işlemleri ile ilk sulama bu 

dönemde yapılır. Mısır bitkisi püskül 

çıkarma ve dane bağlama dönemlerinde en 

fazla suya ihtiyaç duyar. Bu dönemlerde 

yeterince su verilmelidir. 

HASAT 

Silaj yapılacak mısırların yem değeri, hasat 

sırasındaki mısır danesinin olgunluk 

durumuna, koçan sayısına, kuru madde 

içeriğine, yaprakların solgunluk durumuna 

bağlı olarak büyük değişiklik 

göstermektedir. Silajlık mısırın en uygun 

hasat zamanı; danelerin süt olumundan 

hamur olumuna geçtiği dönemdir. Pratik 

olarak koçan üzerindeki dane tırnak ucu ile 

sıkılır, içerisinden çıkan madde koyu kıvamlı 

hamur şeklinde ise ve de sıçramıyorsa 

mısırlar silaj için hasat olgunluğundadır ve 

hasada başlanmalıdır. 

 

SİLAJ DEPOSU-SİLO 

Silaj makinesi ile biçilip parçalanan silajlık 

yeşil yem materyalinin depolandığı 

yerlerdir. Yaygın olarak 4 tip silo vardır: 

1. Toprak üzeri basit yüzeysel silolar 

2. Beton veya taş örgülü silolar 

3. Kule tipi yüksek silolar 

4. Rulo, sucuk-sosis tipi silolar. 

Yapılacak silonun büyüklüğü hayvan 

sayısına, silajlık yemin miktarına ve silo 

yeminin yedirilme süresine göre değişir. 

Küçük işletmeler için aşırı büyük bir silo 

yerine daha küçük kapasiteli birkaç silo 



yapılması, yapım ve yüklemede avantaj 

sağlar. Taşıma kolaylığı bakımından silolar 

ahıra yakın olmalı, özellikle çiğneme 

sıkıştırma sırasında iş güvenliği bakımından 

toprak üzeri yüzeysel silolar 1,5 m’den 

daha yüksek yapılmamalıdır. 

SİLAJIN YAPIMI VE SİLAJIN OLUŞUMU 

Silajlık biçim dönemine ulaşan bir yem 

bitkisinde biçim, siloya taşıma, çiğneme-

sıkıştırma, gerekirse katkı maddesi atma, 

üzerini hava geçirmeyecek şekilde plastik 

örtü, toprak veya eski oto lastiği gibi diğer 

örtü materyali ile kapama silaj yapımının 

başlıca safhalarını oluşturur. Bu şartlarda 

oluşan silo yemi 40-45 günde yedirilmeye 

hazır hale gelir. Açılan bir silo yemi ara 

vermeksizin sürekli olarak yedirilmelidir. İyi 

bir silo yemi doğal rengini kaybetmeden 

kalmalı, yapışkan bir görünümde olmamalı, 

pH’sı 3,8-4,0 civarında olmalıdır. 

Yöremize uygun en basit ve ucuz silo şekli 

toprak üzeri yüzeysel silo yapımıdır. Bunun 

için mümkünse ahır kenarında rüzgar yönü 

de dikkate alınarak su tutmayan, çok meyilli 

arazi yüzeyi seçilir. Tabana 4-5 m genişlikte 

bir şerit halinde 5-10 cm kalınlıkta sap-

saman yayılır. Uzunluk işletmenin sahip 

olduğu hayvan sayısı ve buna bağlı olarak 

ektiği mısıra göre ayarlanır. 

Silaj yapımı işlemi mümkün olduğunca 

çabuk gerçekleştirilmelidir. Parçalanan silaj 

materyali iyice çiğnenmeli, aralarında hava 

bırakılmamalıdır. Silaj makinesi toprak 

üzerinden en az 10-15 cm yukarıdan 

ayarlanmalı, silaja toprak karışması 

engellenmelidir. Silaj yapılırken üzerine 

yağmur yağmamasına dikkat edilmelidir. 

Silaj olgunlaşmadan açılmamalıdır. Silo yeri 

az meyilli olmalıdır.  

 

 

Hayvanların Günlük Silaj İhtiyacı 

Süt inekleri             20-30 kg/gün 

Düveler                   10-12 kg/gün 

Danalar                    5-6 kg/gün 

Besi danaları           5-10 kg/gün 

Koyun ve keçiler    4-6 kg/gün 
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