
 السيالج جودة تقييم

تشمل التقديرات وهذه للسيالج المائى تخلصسالم على التقريرات بعض عليه تجرى أنهف السيالج جودة على للحكم  

 2.4 – 8.3 الجيد للسيالج وهو PH رقم يردتق -1

 .األموننيا وتقدير(  والبيوتريك الخليك) الطياره الدهنيه واألحماض االكتيك وحامض ليهالك الحموضة تقدير -4

 

 معينه درجة تقدير لكل ويعطى الكيمائيه التقديرات بجانب( والرائحة اللون)  الحسيه التقديرات على التقييم ويعتمد

 رديئا   أو ممتازا   كان إن السيالج جودة يحدد الدرجات هذه ومجموع

 

 عينه من الناتج المستخلص معادله على يعتمد السيالج فى المنفرده الحره الدهنيه واألحماض الكليه الحموضة ديروتق

 بتقطير تقدر المنفرده واألحماض  Na oH الصوديوم أيدروكسيد من( 42/س) محلول باستخدام السيالج نم ممثله

 القوه معلوم محلول باستخدام المعادله ثم اءالم بخار مع( والبيوتريك الخليك) الطياره الدهنيه األحماض

 (Na oH 42/س) 

 

 العمل خطوات

 باستخدام للعالمه قالدور يكمل ثم لتر سعة مدرج دورن فى وتوضع السيالج نم ممثله عينه من جرام 122 يؤخذ -1

 .الكاوتش من سداده باستخدام قالدور غلق إحكام مع مقطر ماء

 .للمستخلص الترشيح يجرى ثم ساعه 42-14 يترك ثم دقيقه 42 لمدة( Shaker) رج جهاز فى قالدور يوضع -4

 .PH meter جهاز باستخدام PH الحموضه درجه بها ويقاس الراشح من عينه يأخذ -8

 total acidity الكليه الحموضه تقدير -2

 نحصل عندها التعادل ةنقط( NaoH) بـ المعايره ثم الفينولفثالين دليل عليها ويوضع المستخلص من سم42 يؤخذ

 .التعادل فى المستخدم القلوى معرفة يمكن ومنه ظهوره من دقيقه خالل فى اليختفى وردى لون على

 

 الحساب طريقة

 42/سم NaoH مجم       سم 42 كل

  س  مستخلص 1222

 سيالج جم122/ عيارى NaoH ص=  للصودا العياريه×  س=  الكليه الحموضة

 

 Ammonia   NH3-N األمونيا تقدير -5

 المقطر نستقبل  دقيقه 12 تسخين % 43NaoH يد أ ص سم 12+  مقطر ماء سم 122+  مستخلص سم 42 يؤخذ

 يختطى حتى معها   12/س  NaoH بـ المعايره ثم ميثيل أحمر دليل نقطة+ 12/س   H2So4 سم42 به قدور فى

  اللون

 

 الحساب طريقة

 القلوى مكافى ملى – الحامض مكافىء ملى=  األمونيا مكافىء ملى

S  االمونيا  =S  الحامض – S  القلوى 

 (NaoH) ع×  ح -   H2So4)) الحامض ع×  ح=  

 =      ×2.1 -      ×2.1 

 س           مستخلص سم 42 كل

 ؟         مستخلص سم 1222

 2.212 فى الناتج=  أمونيا صورة فى البروتين 

 (2.10 إلى 2.23) 

 

 



 

 (والبيوتريك الخليك) السيالج فى المنفرده الحره األحماض تقدير -6

Free dcetic acid and bytyric acid. 

 الحصول حتى(  داهلكلوالماكر جهاز باستخدام) التقطير ىويجر تقطير دورق فى المستخلص من سم422 يؤخذ

 يوضع ثم (ع 2.22) 42/س NaoH بـ المعايره لفثالين فينول دليل نقاط 8 ضعويو التقطير ناتج من ملى 122 على

 كميه بحسي ومنه معايرات أربعة على للحصول ذلك ويكرر والمعايره التجميع ثم أخرى مقطر ماء لىم 122

 مره كل فى للتعادل زمتل التى الصودا

 

 الحساب طريقة

 سيالج جرام  122/  بالجرام الخليك حامض وزن حساب – أ

 اآلتيه ربعاأل الثوابت فى معايرات األربع ضرب يتم

 

 1.102 -×  األولى المعايره

 الخليك حماض وزن  8.482+ ×  الثانيه المعايره

 8.188+ ×  الثالثة المعايره

 4.431+ ×  الرابعة المعايره

 

 

 = مستخلص 18سم 422 فى الخليك حامض وزن
 س/42 المعياريه× ( 02) مكافىءال الوزن×  الخليك الحامض وزن

 (422) المأخزذ الوزن

 

 س= 

 سم 422                  س  

 122  ؟  

 ؟=  سيالج جرام 122/  الحر الخلليك حامض وزن  

  (2.22 – 1.81) 

 

سيالج جرام 011/  بالجرام البيوتريك حامض وزن حساب -ب  

 اآلتيه األربع الثوابت فى معايرات األربع ضرب يتم

 1.142+ ×  األولى المعايره

 1.2.4 - × الثانيه المعايره

 كتارالبيو حامضى وزن  .1.00 -×  الثالثة المعايرة

 .1.42 -×  الرابعة المعايره



 

 

 = مستخلص سم 422 فى كتارالبيو حامض وزن
 NaoH س/42 المعياريه× ( 33) المكافى الوزن×  كتارالبيو حامض وزن

 (422) المأخزذ الوزن

 

 س= 

 422  س

 122   ؟

 ؟=  جرام 122/ ىالح البيوتريك حامض وزن 

 (2.38 – صفر) 

                       Lactic acidاألكتيك حامض تقدير -7

 المعيره ثم الفينولفثالين دليل عليهم ويوضع معايرات األربع على الحصول بعد المستخلص من ةصبالما سم42 يؤخذ

 (ع 2.22) 42/س NaoH لـ

 

 الحساب طريقة

 = صمستخل 8سم 42 فى الالكتيك حامض وزن
 NaoH س/42 المعياريه× ( 12) المكافى الوزن×  المعايره رقم

 (كم42) المأخزذ الوزن

 س=     

 س  سم 42 كل 

 ؟  1222

 فأكثر( 8.2 -4)



 

 Silag quality الجيد السيالج مواصفات زتوتى أخضر

 4-2 3-8 PH value 

 29 22 Total acidity 

(mL. N. NaoH /100g silag) 

 0.16 0.1 Ammoia 

(ml. / 100g silag) 

 2.0 0.44 Free acetic acid 

mL. / 100 g silag) 

 <0.50 0.00 Free butric acid 

mL. / 100 g silag) 

 Lacti acid 2 3>  فأكثر 

mL. / 100 g silag 

- :المحاليل تحضير

 pH tH مقطر ماء ملى 122 إلى يكملو إيثايل كحول ملى 02 فى الدليل من جم1 يذاب -: فينولفثالين -1:  األدله

 R مقطر ماء ملى 122 فى 1 ويعكمل إبثايل كحول ملى 12 فى جم 1-1 ميثل أحمر -4

- : المعياريه المحاليل

 .اللتر فى حامض سم ..H2So4   =4 من( ع 2. 1) 12/س

 اللتر فى NaoH جرامNaoH   =2 من( ع 2. 1 ) 12/س

 .اللتر فى جرام 4 أو لتر إلى ليكمو السابق من لتر 4/1=  2.22 42/وس

NaoH 28  = %جرام 282 يوزن NoaH  مقطر ماء اللتر فى الصوديوم ايدوكسيد 



 

 (كيميائيا السيالج جوده) السيالج تقدير

1-pH  -  3-9 

 (82 -48) الكليه الحموضه حساب -4

 سم12  سم42 كل

 س           1222

 202=  س

 لصودال العياريه× 202=  الكليه الحموضه

 سيالج جم 122/  يدعيارى أ ص 43=  2.22× 202=   

 

 (1006 – 1010) القلوى S – الحامض  S=  األمونيا حساب -3

 (NaoH) ع×  ح –( H2So4) الحامض ع× ح=     

    =42  ×2.1-  44.3  ×2.1 

    =4.2 – 4.43  =2.44 

 2.44          مستخلص سم42 كل

 س           1222

 3.3=  س

 2.14=2.12× 3.3=  نشاور صورة فى ايموناال

 

  والبيوتيك الخليك حساب -4

 حجم سيالج 011/ حساب وزن حامض الخليك بالجرام  -

 الثوابت× رقم المعاير 

- 0101×000.1=  +08041 

+0801  ×00103  + =830.04 

+-001  ×00000  + =000001 

 +001×10140  + =401.. 

  ..8.04  وزن الحامض  

 1043=  1013× 1.×  ..8.04= سم مستخلص  111لحامض فى وزن ا

     111 

 (.000-1088) 10043= س      سم 111              1043

II-  (38.0 –صفر ) حساب وزن حامض البيوتريك بالجرام سيالج 

+-001  ×00.18  + =34041 

-0801  ×00841 = -110.11 

- 0101  ×00..4 = -  0.0.41 

 0.0013=  البيوتريكوزن حمض     80111 -=  00134 ×001-

 = مستخلص سم 422 فى الالكتيك حامض وزن
 2.82= 2.22× ( 33) البيوتريك الكافى الوزن 33× 10×  142

422 
 



1003  111 

 10043=  011   س    

 

 فأكثر( 085-2) تقدير حامض الالكتيك -5

 = مستخلص سم 42 فى الالكتيك حامض وزن
 2.22 المعياريه× ( 12) المكافى الوزن×  المعايره مرق

42 
 

     =43. 

 .43  سم  13محل 

 00118=  س           011

Silage quality such as pH value, Free and total volatile fatty acids (acetic and butyric )and non volatile 

fatty acids (Lactic. Acid), NH3 – N and total acidity were determined in the aqueous extracts of each 

type of silages according to the aqueous extracts of each type of silages according to the method of 

Research Institute for cattle feeding at Hoarn, Holland (1961). 

Total points 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 

Over all 

quality 

Very bad Bad Average Good Very good 

 


