
  
  

  
  وزارت جهاد كشاورزي

 كشاورزيو ترويج  سازمان تحقيقات، آموزش

  مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل

  وزارت جهاد كشاورزي  

  سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل

  ترويج كشاورزي مديريت هماهنگي 

 
  قند در پرواربندي برهاستفاده از تفاله چغندر

  

  
  

  نگارش

  اكبر ابرغانيتر دك

  

  

      1393 ، سال30نشريه ترويجي، شماره   
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  نشريه ترويجي

  

  قند در پرواربندي برهاستفاده از تفاله چغندر
  
  

  نگارش

  اكبر ابرغانيدكتر 

 و منابع طبيعي استان اردبيل مركز تحقيقات كشاورزيق قمح
  

  

  

  سال انتشار

1393  

  

  
  

  1393  سال ، 30 ارهنشريه ترويجي، شم
  
  

 در مركز اطالعات و مدارك 46752 با شماره 12/12/1393نشريه در تاريخ  اين

 .به ثبت رسيده است علمي كشاورزي
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  كشاورزي وزارت جهاد

 كشاورزي  و ترويج  سازمان تحقيقات، آموزش

  استان اردبيل  و منابع طبيعيتحقيقات كشاورزي مركز

  كشاورزي وزارت جهاد  

  سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل

  مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي

  

  

  
  قند در پرواربندي برهاستفاده از تفاله چغندر : نشريهعنوان

  اكبر ابرغانيدكتر  :نگارش

   محمود صحراييدكتر  :ويرايش علمي

  عليرضا خواجويمهندس دكتر بهلول تكلوي،  :ويرايش فني

    مهندس فرهاد زندي، دس مقصود ضياچهرهمهن :ويرايش ترويجي

 مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي -سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل  :ناشر

    جلد500 :شمارگان

   1393/  اول : انتشارنوبت و سال

  30 :شماره نشريه ترويجي

  )برداران بخش كشاورزيو بهره دامداران، مخصوص محققان، كارشناسان(رايگان  :قيمت

 
  

  

  

 
  

   مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل، - اردبيل : نشاني

  ) 045 (32751579: تلفن

   شهرك اداري، كارشناسان، سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل - اردبيل 
  )045 (33743500:  ، تلفنمديريت هماهنگي ترويج كشاورزي
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  :مخاطبان نشريه

   و دامداران پيشرو شناسان، مروجاناعضا هيات علمي، محققان، كار

  

  

  

  

  :اهداف آموزشي

  :شما خوانندگان گرامي در اين نشريه با

 قند در پرواربندي برهمقدار و نحوه استفاده از تفاله چغندر •
  .آشنا خواهيد شد
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  فهرست مطالب

  عنوان

  

  صفحه

 6 مقدمه

  7 اربندي بره قند به جاي جو در پرواستفاده از تفاله چغندر

  9 هاي فني و ترويجي  توصيه
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  مقدمه

در هنگام توليد . قند محصول فرعي حاصل از توليد قند است تفاله چغندر

هاي تفاله قند دو ماده خوراكي با ارزش و مقوي بنام شكر از ريشه چغندر

طور ه توان ب از تفاله و مالس مي. شود قند توليد ميچغندرقند و مالس چغندر

، به صورت خشك شده يا با استفاده از  خوراكيجداگانه يا مخلوط با ساير مواد

 تفاله خشك . كيفيت را تهيه نمودبا مختلف، انواع خوراك دام هايعمل آوري

كه براي  شود  و بدون مالس تهيه مي قند به دو صورت آغشته به مالس چغندر

سمتي گاو و گوسفند كنندگان مناسب بوده و با معده چهار ق تغذيه نشخوار

اين . ميزان انرژي قابل تخمير اين فرآورده در شكمبه باالست. سازگاري دارد

ماده خوراكي از نظر انرژي مانند جو بوده، اما ميزان پروتئين آن كم تا متوسط 

است كه همين ويژگي ) عمدتاً سلولز(حاوي مقدار زيادي الياف قابل هضم . است

مقدار فسفر و نشاسته موجود در اين . سازد  مناسب ميكنندگان آن را براي نشخوار

اين فرآورده داراي . ها است فرآورده كم بوده، اما حاوي مقادير مناسبي از قند

طور صحيح ه اگر نگهداري اين فرآورده ب. پتاسيم باال بوده و اندكي ملين است

  . صورت نگيرد، مقدار زيادي آب جذب خواهد كرد
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  قند به جاي جو در پرواربندي بره استفاده از تفاله چغندر

. شودزا در پرواربندي بره استفاده ميمعموالً از جو به عنوان يك ماده انرژي

اقالم غذايي ديگر معموال يونجه و كاه و همچنين مقداري سبوس و كنجاله مانند 

كشور ما مرسوم است كه در . گردددانه نيز استفاده ميكنجاله سويا يا كنجاله پنبه

 ولي به علت .شوداز تفاله چغندرقند در جهت توليد شير از گاوهاي شيري استفاده 

توان به جاي جو از  مي،كه قيمت جو از قيمت تفاله چغندرقند باالتر است اين

  . تفاله چغندرقند در پرواربندي بره استفاده نمود

اي كه جيرهاستفاده از با وگرم  كيل1/31وزن اوليه با هاي پرواري تغذيه بره

نشان داد كه در مدت ، )1جدول  ( داشت درصد جو25 درصد تفاله چغندرقند و 75

شان به كردند و وزن  گرم در روز رشد320ها به ميزان  روز پرواربندي، بره70

 كيلوگرم از اين جيره به مقدار 26/4ها در ازاي مصرف بره.  كيلوگرم رسيد5/53

 كيلوگرم در روز از اين جيره 36/1ها روزانه به مقدار بره .شد نمودند كيلوگرم ر1

  .توانستند بخورندرا مي
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   انتخابي   جيره درخوراكيمواد    تركيب-1جدول

  ) ماده خشك درصد 100 براساس(

  درصد  مواد خوراكي

  5/15  جو

  5/46  قند تفاله چغندر

  11  سبوس گندم

  12  دانه كنجاله پنبه

  10  گندم  كاه

  3  يونجه

  5/0  اوره

  5/0  آهك

  5/0  نمك

  5/0  مواد معدني مكمل ويتامينه و

  

 باشد   مي87: 13  نسبت علوفه به كنسانتره در جيره: توجه
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   هاي فني و ترويجي توصيه

  )1جدول  ( در جيره غذايي درصد جو25 درصد تفاله چغندرقند و 75استفاده از   - 1

 بنديارپرودر هاي نر بره استفاده از  - 2

  روز75به مدت  ماه 5 تا 5/4 از سنشروع پرواربندي   - 3

   كيلوگرم 32 تا 28بين  هابره اوليه وزن  - 4

  روزي  به طور شبانهها براي برهآب كردن فراهم   - 5

 30 تا 25متر عرض و  سانتي20 متر طول، 5/0از آخورهايي به ابعاد استفاده   - 6
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