كاه بزنج در تغذیه دام
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* هتأسفاًِ کاُ بزًج تَلیذ ضذُ در ایزاى بذٍى
تَجِ بِ عٌَاى یک هٌبع خَراک قابل

استفادُ

بزای دام ،در بیطتز هَارد سَساًذُ ٍ باعث
آلَدگی هحیط سیست هیضَد.

كاه بزنج در تغذیه دام

صَرتیک کاُ ترًج را تخَتی خرد کٌیذ ،
ُ
* در
تذٍى فرآ ٍری ترای دام ّای پرٍاری ٍ ضیری
تصَرت زیر قاتل استفادُ است:
نوع دام

كاه بزنج بدون فزآوری

ترُ ٍ تس پرٍاری

 150گرم در رٍز

هیص ٍ تس داضتی

 250گرم در رٍز

آیا با نحوه استفاده اس كاه بزنج در تغذیه

گَسالِ پرٍاری

 500گرم در رٍز

دام آشنایی دارید؟

گاٍضیری کن تَلیذ

 1کیلَگرم در رٍز

گاٍضیری پرتَلیذ

 300گرم در رٍز

* بِ دلیل هحذٍدیت هٌابع خَراک دام ،توایل

* ًظز بِ ضزٍرت یافتي هٌابع خَراک ارساى ٍ

بِ استفادُ اس پسواًذّای کطاٍرسی هاًٌذ کاُ

قابل دستزس بزای داهْا ٍ سطح با الی تَلیذ کاُ

بزًج در تغذیِ ًطخَارکٌٌذگاى رٍ بِ افشایص

بزًج در ایزاى ؛ کاُ بزًج را هی تَاى بِ صَرت

است.

خزد ضذُ ٍ عول آٍری ضذُ بِ عٌَاى قسوتی اس

* کاُ ترًج سَهیي رتبِ را در تَلیذ کاُ غ الت
در جْاى ٍ اٍلیي رتبِ را در آسیا دارا هی باضذ
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علَفِ جیزُ دام بخصَظ بزای دامّای پزٍاری
استفادُ کزد.

جذٍل  -1ترکیة ضیویایی کاُ ترًج
* ُب دلیل ایٌکِ کاُ ترًج هقذار سیلیس ٍ

لیاى حذٍد  2/7هیلیَى تي
* با تَجِ بِ تَلیذ سا ُ

لیگٌیي تاالتری ًسثت تِ کاُ گٌذم دارد ،در

ضلتَک در کطَر ٍ با تَجِ بِ ایٌکِ بِ اسای

صَرت هصرف زیاد تاعث آسیة تِ کلیِ ٍ

تَلیذ ّز تي ضلتَک حذٍد  1/2تا  1/5تي کاُ
لیاى کاُ بزًج در
بزًج تَلیذ هی ضَد ،تَلیذ سا ُ
کطَر رقن قابل تَجْی است .
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دستگاُ گَارش داهْا هیگردد.
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كاه بزنج در تغذیه دام
*ترای استفادُ تْیٌِ ٍ

2

* کاه برنج فرآوری شده برای دامهای

تْتر از کاُ ترًج در

تغذیِ دام بایذ آى را غٌی ساسی کزد  .با عول

پرواری و شیری بصورت زیر قابل استفاده

غٌی ساسی کاُ ،قابلیت ّضن ،خَش خَراکی ٍ

است:

ارسش غذایی آى بِ ًحَ چطوگیزی افشایص
نوع دام

هییابذ.

* روش فزآوری:

*تاکٌَى رٍضْای هختلف فزآٍری هاًٌذ

ابتذا  3تا  6کیلَگزم اٍرُ را در 100لیتز آب

رٍضْای هکاًیکی ،فیشیکی ،ضیویایی ٍ

کاهالً حل کٌیذ ،سپس آى را بِ  100کیلَگزم

بیَلَصیکی بزای بْبَد ارسش تغذیِ ای کاُ

کاُ بزًج خزدضذُ اسپزی کٌیذ.

غالت هَرد استفادُ قزار گزفتِ است .

* نکته مهم:
كاه فزآوری شده قبل اس مصزف دام باید به مدت

یکی از رٍش ّای ایوي فرآٍری کاُ ترًج

گاٍضیری پرتَلیذ

 500گرم در رٍز

و در صورت فزآوری كاه بزنج  ،ارسش نسبی آن
بزابز كاه گندم میباشد.

 3درصذ اٍرُ کافی بٌظز
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گاٍضیری کنتَلیذ

 1/5کیلَگرم در رٍز

بدون فزآوری ارسش نسبی آن یک دوم كاه گندم

حذ  30تا  40درصذ بخص علَفِ هصزف ضَد،

درظ افشایص یابذ .
د
بِ سطح 6

گَسالِ پرٍاری

 1کیلَگرم در رٍز

* با توجه به تزكیبات و ارسش غذایی كاه بزنج،

در جیزُ غذایی دام دارد ُ .ب ًحَی کِ اگز در

علَفِ بخَاّذ بِ کار بزٍد ،غلظت اٍرُ بایستی

هیص ٍ تس داضتی

 350گرم در رٍز

ارزش نسبی کاه برنج:

فزآٍری کاُ بزًج بستگی بِ سطح استفادُ اس آى

هیرسذ ،اها اگز در سطح  60تا  70درصذ بخص

ترُ ٍ تس پرٍاری

 200گرم در رٍز

یک هفته تا ده روس در معزض هوا قزار گیزد.

استفادُ از اٍرُ است.

استفادُ اس غلظت

كاه بزنج فزآوری شده

* توجه كنید...
اگزچه فزآوری کاه بزنج با سود سوسآور یا اسیذ
نیش امکان پذیز است اما به دلیل مخاطزات انجام
این کار بزای دامذاران و هم مالحظات مصزف

آن توسط دام ،به هیچ عنوان توصیه نمی شود.
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تْیِ ٍ تٌظین:
تخص تحقیقات علَم داهی هرکس تحقیقات تا ّوکاری
تخص اهَر دام سازهاى جْاد کطاٍرزی استاى اصفْاى
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