تفالِ سیة دس تغزیِ دام
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فاله سیب
ترکیب شیمیایی ت

*دس هطالعِ ای دیگش اســتفادُ اص  20دسصذ
تفالِ ســیة سیلَ ضذُ تِ عٌــَاى جایگضیي
یًَجِ دس جیشُ تشُ ّا تاعث افضایص هصــشف

سٍصاًِ خَساک ٍ افضایص ٍصى تشُّا ضذ.

تفالٍ سیب در تغذیٍ دام

هاخز :جذاٍل هٌاتع خَساک دام ٍ طیَس ایشاى (.)1387

* تفالِ سیة اص خَضخَساکی تا

الیــی

تفالِ سیة یکی اص ضایعات کطــاٍسصی

تشخَسداس اســت ٍ تِ عٌَاى یک هادُ

است کِ اجضاء اصلی تطکیل دٌّذُ آى

اًــشطیصا ٍ هٌثع خَب الیاف قاتــل ّضن تشای

ضاهل پَست ،داًِ ٍ تقایای تخطْای داخلی

ًطــخَاسکٌٌذگاى جایگضیي هطلَتی تشای

هیَُ هیتاضذ ٍ هیتَاًذ تِ صَست تاصُ،

علَفِ هحسَب هی ضَد.ایي هادُ خَساکی

خطک ٍ سیلَ ضذُ تِ ّوشاُ سایش هَاد

هیتَاًذ تِصَست هخلَط تا کاُ گٌذم ٍ

خَساکی دس تغزیِ دام استفادُ ضَد.

سثَس تشًج دس تغزیِ گاٍّای ضیشی ٍ

یا

پشٍاسی تِ صَست جایگضیي یا ّوشاُ تا ســیالط
رست ٍ تفالِ چغٌذسقٌذ هَسد اســتفادُ دام قشاس
گیشد.
*هطالعات ًطاى داد ُاًذ هیتَاى تا  30دسصذ
هادُ خطک جیشُ اص تفالِ سیة ،تذٍى ّیچ اثش
هٌفی دس تغزیِ گا ٍّای ّلطتایي ضیشدُ استفادُ
ًوَد.
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* استفادُ اص تفالِ خطــک ســیة تا سطح
 30دسصذ هادُ خطــک جیش ُ گَسفٌذاى
عشتی تذٍى آًکِ اثش هٌفی تش ســ

ال هت دام

داضتِ تاضذ ،سثة تْثَد قاتلیت ّضــن ظاّشی
هَاد هغــزی گشدیذ  .تٌاتشایي استفادُ اص تفالِ
خطک سیة تِ عٌَاى تخص فیثش غیش علَفِ ای
دس جیشُ ًطخَاسکٌٌذگاى هاًعی ًذاسد.
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تفالِ سیة دس تغزیِ دام
*تًصیٍَای کاربزدی:

*ارزش نسبی تفاله سیب تر و خشک:

 -افشيدن  15کیلًگزم کاٌ بزوج بٍ 85

تا تَجِ تِ تشکیثات ٍ اسصش غزایی تفالِ

کیلًگزم تفالٍ سیب تز باعث بُبًد کیفیت

سیة تش ،اسصش ًسثی آى یک چْاسم کاُ

تفالٍ سیب ي کاٌ بزوج میگزدد.

گٌذم ٍ اسصش ًسثی تفالِ سیة خطک یک

 -بزای مصزف تفالٍ سیب حتما تًصیٍ

دٍم جَ هیتاضذ.

متخصصیه تغذیٍ دام را در وظز بگیزیذ.
 -بزای دامُای آبسته کٍ سایمان آوُا

*تفاله سیب تر

برای داههای پرواری و

شیری بصورت زیر قابل استفاده است:

وکىیذ.

*نکته مهم:
تفالِ سیة خطک خشیذاسی ضذُ اص
کاسخاًِ صٌایع غزایی تایذ داسای جذٍل
(هعتثش) تَدُ ٍ

تفاله سیب خشک

بره و بس پرواری

 300گرم در روز

هیش و بس داشتی

 400گرم در روز

گوساله پرواری

 2کیلوگرم در روز

گاوشیری کن تولیذ

 2کیلوگرم در روز

گاوشیری پرتولیذ

 1کیلوگرم در روز
تهیه و تنظین:

بخش تحقیقات علوم داهی هرکس تحقیقات با

تایستی داسای سطَتت هٌاسة ٍ عاسی اص

هوکاری بخش اهور دام سازهاى جهاد

ّشگًَِ هَاد خاسجی ٍ سوَم قاسچی ًظیش

کشاورزی استاى اصفهاى

آفالتَکسیي تاضذ.
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و شیری بصورت زیر قابل استفاده است:
نوع دام

وشدیک است اس تفالٍ سیب تز استفادٌ

آًالیض تشکیثات ضیویایی

*تفاله سیب خشک برای داههای پرواری
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