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:أوراق وتيجان الشوندر السكري-1

لتاجية وهي االمجموع الخضري عن الجذور مع المنطقة يتم فصل الشوندر تمهيداً لتسليمه لمعمل السكر بعد قلع –

.دهاتحتوي مواد تعيق عملية فصل السكر من العصير وعليه تجري عملية استبعاولكنها غنية بالسكر 

:استخداماتها–

,يلها تحت الشمستقدم إليها بعد تذبحيث الحيوانات قبل من ( مرغوبة ومستساغة)تستخدم في تغذية األبقار واألغنام –

تلوثها باإلضافة إلىحمض األوكساليك على نسبة عالية من بسبب احتوائها عدم اإلفراط في استخدامها يجب –

بقار أن التعطى لذلك ينصح بالنسبة لألحيث يمكن أن تسبب اضطرابات هضمية وإسهاالت عند الحيوانات باألتربة 

ة الحيوان للرأس الواحد في اليوم مع اإلشارة إلى ضرورة إضافة مصدر غني بالكالسيوم إلى عليق/ كغ10أكثر من 

(.مالكالسيوانخفاض معدل االستفادة من ويسبب األوكساليك مع كالسيوم العليقة حيث يرتبط حمض )



خدامها ويفضل استخدامها كسيالج أكثر من است، عمل السيالج من تيجان وأوراق الشوندريمكن –

مض في بسبب خطورة حمض األوكساليك بينما تقل نسبة هذا الحخضراء في تغذية الحيوانات 

. السيالج بالمقارنة مع المادة األولية قبل تصنيع السيالج

كغ لألغنام 2كغ لألبقار و 15تقدر الكمية التي تقدم للحيوان من سيالج أوراق وتيجان الشوندر بـ –

.في اليوم



،هي المادة الناتجة عن استخالص السكر من درنات الشوندر السكري في معامل السكر–

–

الذي يستخلص تفل الشوندر على جميع المركبات األساسية للشوندر السكري باستثناء السكريحتوي –

.الستخدامه في تغذية اإلنسان

–

ية المادة يحتوي على نسبة مرتفعة من الماء حيث ال تتجاوز نس( الطازج)تفل الشوندر الرطب إّن –

%.15الجافة فيه أكثر من 

:تفل الشوندر-2



ى نسبة بسيطة علفية غنية بالكربوهيدرات الذائبة لذلك فهو مصدر جيد للطاقة ويحتوي عليعتبر مادة –

،من البروتين الخام

يعتبر من األعالف الفقيرة جداً بالفوسفور والغنية بالكالسيوم كما –

  Aو  Dعلى فيتامينات اليحتوي –

بروتين % 6–4ألياف خام و % 21–17كربوهيدرات ذائبة و %  67–58على يحتوي التفل –

خام لذلك يعتبر مصدر للطاقة في تغذية الحيوانات المجترة 

.في تغذية الحيوانات ذوات المعدة البسيطة الرتفاع نسبة األلياف فيهواليستخدم –

:الغذائية لتفل الشوندرالقيمة -



:الطازجالتفل –

فل الطازج بشهية التغذية خالل فترة عمل مصانع السكر فقط وتقبل الحيوانات على استهالك التيستخدم في –

تغذية يبقى كبيرة إذا كان استخدامه قبل بدء عملية التخمر فيه لذلك فإّن استخدام التفل الطازج في ال

. محدوداً 

:استعماالت تفل الشوندر



:التفل الجاف–

المجتراتللطاقة في تغذية مصدراً ويعتبر % 12-10الرطوبة في الناتج عن التزيد شيوعاً في التغذية واألكثر –

دم معه الموالس الخلطات العلفية أو تركيب األعالف الجاهزة المحببة وعند تحبيب التفل يستخيدخل في تكوين –

. من وزنه مما يزيد من قيمة الطاقة في المادة العلفية% 15–10بمعدل 

كغ كحد أقصى لألبقار 6كغ يومياً وحتى 4حصراً لألبقار واألغنام حيث يمكن أن يعطى لألبقار بمعدل يعطى –

كغ يومياً 1–0.5عالية اإلدرار ولألغنام بمعدل 

ذائياً طريقة الستخدامه هو إدخاله ضمن خلطة علفية مع بقية األعالف المركزة بحيث تكون متوازنة غأفضل –

 ً . ومناسبة اقتصاديا

3وزن تفل، مما يضاعف حجمه ألكثر من 1وزن ماء إلى 3.2التغذية بعد ترطيبه بالماء بمعدل في يستخدم –

.بشدةمرات ويجعل طعمه مستساغاً 



بعض تبدأ عمليات التحلل التي ينتج عنهاالتخزين الطازج عند ألنه : طازجا  اليخزن التفل –

.األحماض كحمض الخليك وحمض البيوتريك وبعض المركبات الضارة

قولية مع األعالف الخضراء البسواء : السيالجصناعة تفل الشوندر الطازج في يمكن استخدام –

1: 3بنسبة الحصول على سيالج جيد مع الذرةويمكن )الغنية بالبروتين أو مع النجيلية مثل الذرة 

طن من السيالج كما يمكن 1كغ آزوت لكل 1–0.75مع إضافة اليوريا كمصدر لآلزوت بمعدل 

لف الناتج صناعة السيالج من التفل مع التبن ويستخدم لهذا الغرض بنجاح تبن الذرة ويكون الع

(.والعجولصالحاً لتغذية األبقار 

:طرق تخزين وحفظ تفل الشوندر 



التخلص من تفل الشوندرعلى سطوح مستوية في المعمل أو عند مربي األغنام بهدفيجفف : التجفيفطريقة –

إذ لية التقليب متابعة عموكذلك عدم زيادة سماكة طبقة التفلالرطوبة الزائدة ويشترط لنجاح عملية التجفيف 

اغته إضافة يؤديان إلى ارتفاع حرارة التفل وتعفنه مما يؤدي إلى عدم استسأن زيادة السماكة وإهمال التقليب 

. هضمية للحيوانات المجترةمشاكل إلى تحوله إلى مادة ضارة تؤدي إلى حدوث 

يتم تعبئته في أكياس ووضعه في أماكن % 12–10عند تمام جفاف التفل ووصول نسبة الرطوبة لحدود –

.غير رطبة

افة المكمالت إضمختلفة للتفل بتجهيزه بغرض رفع قيمته الغذائية مثل البلدان تجري معامالت بعض في –

، وقد أعطى استخدام لنفس الغرضمعاملته بالنشادر لرفع نسبة البروتين الناتج أو العلفية الغنية بالبروتين

.التفل المعامل بالنشادر نتائج جيدة في التغذية



:الموالس-3

هو عبارة عن السائل الكثيف المتبقي بعد بلورة السكر –

بني غامق لونه –

سكر % 65–60مادة جافة معظمها من السكر أي حوالي % 75–70على يحتوي –

معظمها من األميدات %( 3.5–2)قليلة من البروتين الخام يحتوي نسبة –

. رماد خام% 10–5يحتوي حوالي –

.ررماد الموالس غني بالصوديوم والبوتاسيوم وفقير جداً بالكالسيوم والفوسفوإنَّ –



:استعماالت الموالس-أ

في صناعة الخميرة يستخدم –

ناعات إنتاج حمض الالكتيك وحمض الستريك والكحول والعديد من الصفي يستخدم –

األخرى 

,  الحيواننطاق واسع في تغذية على يستخدم كما –

ه معدل استخدام الموالس كعلف للحيوانات يزداد مع الزمن على حساب استخدامإن –

,  كمادة خام في الصناعات الغذائية



األعالف كمصدر للطاقة كما يستخدم عند تصنيعالزراعية تغذية جميع الحيوانات يستخدم في –

الشوندر ل حيث ينتج تفالعلفية المكعبات صناعة أو عند , األعالف المحببةأو كالسيالج: األخرى

هذا العلف على نطاق واسع في تغذية ويستخدم % 12–8المضغوط باستخدام الموالس بنسبة 

.األبقار

لطاقة من األعالف الخضراء الفقيرة بالكربوهيدرات يستخدم كمصدر لصناعة السيالج فعند –

الالزمة للبكتريا، 

مما علف كمادة الصقة للويعمل إلغناء العلف بالطاقة يضاف الموالس صناعة العلف المحبب وعند –

.أفضليعطيه قواماً 



:استعماالت الموالس-أ

لى وأنواع كمية الموالس التي ينصح بإعطائها للحيوان بحسب نوع الحيوان بالدرجة األوتختلف –

, األعالف المستخدمة مع الموالس بالدرجة الثانية

شور يمكن استخدام الموالس بنجاح في تغذية المجترات مع األعالف المالئة والكسبة وقحيث –

الحبوب 

ً 300–200كغ لألبقار و 2–1.5تقديمه بمعدل ويمكن – .  غ لألغنام يوميا



الس لهذا يؤمن للبكتريا الطاقة الالزمة للقيام بنشاطها وأصبح من الشائع استخدام الموالموالس –

,  الغرض في تسمين األغنام و األبقار

(  لطاقةكمصدر ل)الموالسو( كعلف ماليء)التبنمن : األغنامعليقة تسمين يمكن تكوين : مثالً –

ة العليقة بما مع تكتمل( اآلزوتاالحتياجات من لتكملة )اليورياو( كمصدر للبروتين)وكسبة القطن

(.والفوسفورالكالسيوم وخاصة )العناصر المعدنيةيحتاجه الحيوان من 



:محاذير استخدام الموالس-ب

افة إلى القلويات وبعض المواد الصمغية إضنظراً لكون الموالس يحتوي على نسبة مرتفعة من –

إصابة مها وبالتالي فإن استخدامه بكميات كبيرة في العليقة قد يسبب مشاكل هضمية أهالسكر 

.  الحيوان باإلسهال وزيادة معدل إدرار البول

ر المليّن في األثاليختلف موالس قصب السكر عن موالس الشوندر من حيث القيمة الغذائية إالّ أّن –

ات أكبر لذلك يمكن إعطاء الحيوانات كميقناة الهضم لموالس الشوندر أكثر من أثر موالس القصب 

.من موالس القصب عن معدالت موالس الشوندر



:مخلفات صناعة قصب السكر-

:السكر مخلفات مشابهة لمخلفات صناعة السكر من الشوندر نذكر منها قصب ينتج عن –

: قمة نباتات قصب السكر-1

ة غنية عند حصاد قصب السكر يجري قطع القمم منها وتستخدم في تغذية األبقار واألغنام وهي ماد–

.بالسكر واأللياف الخام ولكنها فقيرة بالبروتين

:  تفل قصب السكر-2

لذلك فإنَّ قيمته ينالبروتمن منخفضةونسبة الليجنينمن مرتفعةنسبة يحتوي تفل قصب السكر على –

.الغذائية متدنية جداً ومعامل هضم مكوناته منخفض بسبب زيادة األلياف الخام

ً تحدثنا : موالس قصب السكر-3 عنه سابقا



انتهت المحاضرة


