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  به نام خدا
  

به عنوان یک ماده سیلویی جدید بقایاي زراعت باقال معرفی 
  در تغذیه دام

  ، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستانمحمد پاسندي

  :مقدمه
باقال گیاهی است یکساله که عالوه بر اثرات سودمند آن در حاصلخیزي خاك، بقایاي زراعی آن  

و یکی  از خانواده لگومینه هااین گیاه . مورد استفاده قرار گیرد ماده سیلویی خوب  بعنوان یکمی تواند 
در مقایسه با گرامینه ها نیز داراي خوشخوراکی و ارزش پروتئنی  و از منابــع مهم پروتئینی می باشد

تر از کاه غالت  م غنیاز نظر پروتئین، کلسیم، و منیزیزراعت  لگوم ها نیز ) کاه(بقایاي .بیشتري هستند
بقایاي زراعی  .باشد بوده و در صورت برداشت صحیح، خوراك خشبی مناسبی براي نشخوار کننده می

باقال که پس از برداشت محصول اصلی در مزرعه باقی می ماند شامل ساقه، برگ، دانه هاي نارس باقال به 
اي در صورتی که به موقع برداشت  این خوراك علوفه. همراه غالف و علف هاي هرز زراعی می باشد

و دارا بودن ساقه هاي ضعیف و تو خالی و صدمه دیدن توسط ) درصد 12/81(نشود به دلیل رطوبت باال
لذا بایستی سریعاً . کارگر، در مدت زمان کمی به رنگ سیاه درآمده و غیر قابل استفاده در دام می شود

  . جمع آوري و به روش سیلو کردن ذخیره گرددپس از برداشت محصول اصلی با استفاده از داس 
  

  :مراحل و روش سیلو کردن بقایاي زراعی باقال
  برداشت علوفه باقال پس از برداشت دانه با داس و خرد کردن آن با چاپر  - 1
  .درصد مالس چغندر قند 6مخلوط کردن کامل بقایاي خرد شده زراعت باقال با   - 2
  .ت الیه الیه با کاه گندم خرد شدهذخیره نمودن در سیلو به صور - 3
  . حلقه هاي الستیکی فرسوده وپوشش کامل روي سیلو با پالستیک و تثبیت آن با کاه گل  - 4

سانتی متر در کف  25عمل سیلو کردن باید بدین صورت باشد که ابتدا کاه گندم به قطر حدود  :نکته
سانتی  30باقال الیه بعدي را به قطر تقریبی سیلو پهن شود و سپس بعد از پاشیدن مالس، بقایاي زراعت 

متر تشکیل دهد و روي آن در سیلوهاي بزرگ از ماشین آالت سنگین مانند تراکتور و در سیلوهاي 
این عمل تا پر شدن . لیتري پر از آب و غیره فشرده شود 220کوچک از غلطک هاي کوچک، بشکه 

و در انتها روي سیلو را با پالستیک پوشش کامل داده و سپس با استفاده از کاه گل  .سیلو ادامه یابد
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آن و رساندن غلظت ماده خشک از کاه گندم به منظور افزایش . هاي الستیکی فرسوده تثبیت گردد حلقه
   .می گردد درصد استفاده 30به سطح 

  

  ارزش غذایی بقایاي زراعت باقالي سیلو نشده و سیلو شده 
درصد به  14ان پروتئین خام مواد سیلویی به دلیل فقیر بودن کاه گندم از نظر این ماده مغذي از میز

در مقابل میزان الیاف خام و دیواره سلولی بدون همی سلولز با افزودن کاه . درصد کاهش یافت 82/10
بقایاي زراعی باقال  چربی خام نیز در. درصد افزایش یافت 60/42و  93/35گندم باال رفته و به ترتیب به 

در  pHمیزان  ).1جدول (سیلو شده به دلیل پائین بودن این ماده مغذي در کاه گندم کاهش می یابد
   بود  20/4برابر  درصد ماده خشک 30با  بقایاي زراعی باقالي سیلو شده

  سیلو شدهو سیلو نشده مقایسه ترکیبات شیمیایی بقایاي زراعت باقال   -1جدول 
 )درصد(یمیاییترکیبات ش
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 راعت باقالز قایايب سیالژ

  

 :توصیه هاي فنی
ا بـدون مـواد افزودنـی داراي کربوهیـدرات هـاي سـهل الهضـم سـیلو         هرگز بقایاي زراعی بـاقال ر  - 1

  .نکنید
بقایاي زراعی باقال به دلیل دارا بودن رطوبت زیاد و ساقه توخالی بـه سـرعت در مجـاورت هـوا بـه       -2

رنگ سیاه در آمده و دچار کپک زدگی می شود لذا باید پس از برداشت در حـداقل ممکـن در سـیلو    
  .ذخیره شود

گام سیلو کردن باید از مواد جاذب الرطوبـه بـه منظـور کـاهش رطوبـت و تخمیـر مناسـب بـه         در هن -3
  .سیالژ اضافه شود

لـذا بایـد حـداقل    . باقال جزء لگوم ها بوده و مدت زمان بیشتري جهت تخمیرات الکتیکی نیاز دارد -4
 . روز درب سیلو باز نشود 40مدت  به


