
 

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

 ریاست تحقیقات مالداری

 دیپارتمنت تحقیقات مالدادری

غنی ساسی کاه توسط یوریا غزض 

 تغذیه حیوانی

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی، بادام  باغ، کابلآدرس: 

   www.aria.gov.afویب سایت: 

 دمحم رحیم میرزاد تهیه کننده: 

کمیته نشراتی ریاست تحقیقات زراعتی تصحیح کننده: 

 کود مورد ضرورت را در اب حل مینمایئم.سوم:  

 

 

 

 

 

 

 

محلول تهیه شده را باای  کااه شااشایاده وانارا  اوب چهارم: 

 م لوط مینایئم.

 رو  کاه را با شالستیک می شوشانیم.پنجم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . بای  آنرا  اک کافی میشوشانیمششم: 

 شرایط مناسب برای تغذیه:

 وراکه تهیه شده بعد از دو الی سه هفته قابل اساتافااده مایابااشاد 
البته قبل از تغذیه باید کاه معامله شده برا  مدتی در هوا  تازه 
گذاشته شود و بمقدار ضرورت برا  حیوان داده شود باقیمااناده 

 بعد از استفاده بهتر است دوباره با شالستیک شوشانیده شود.

 موارد وطرز استفاده کاه معامله شده:

 در تغذیه یوریا نکات ذیل رعایت گردد:

  چون مایکرو ارگانیزمها  شکمبه تمام نایتروجان اماونایاا را
که بدا ل  شکمبه  بوجاود مایاایاد ماورد اساتافااده قارار داده 

% یوریا در جیره استاعاماال  3-2نمیتواند لذا نباید اضافه از 
 گردد.

 .تغذیه کاه معامله شده با یوریا بشکل تدریجی صورت گیرد 

  غذا  که حاو  شروتین کافی باشد ضرورت به عالوه کردن
 یوریا نمیباشد.

  در شهلو  غذا   یوریا دار از داناه بااب نایاز باه حایاواناات
نش وار کننده عالوه گردد زیرا شاروتایان کااه یاوریاا انار   

 کمتر دارد.

قابل ذکر است که از تغذیه یوریا برا  اسا  ومارکاب  اود دا 
 ر  گردد.
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 تناسب تهیه خوراکه:

 55 کیلوگرام کاه خشک 

 ده لیتر آب 

 یک کیلو گرام کود یوریا 

 زمین را حفر میکنیم.اول: 

سطح واطراف چاقار  یاا زمایان حافار شاده را تاوساط دوم: 

 شالستیک شوشانیده وکاه را بدا ل ان می اندازیم.

 

 مقدمه:

کاه غالت عمدتاً حاو  کاربو هایدریتها  شایاچایاده هساتاناد کاه 

حاو  سلولوز وهموسلولوز میباشد  و در شاکاماباه حایاواناات 

 نش وار کننده مورد هضم قرار میگیرد.

یزم است کمبود شروتین در غذا برا  حیوانات تاوساط عاالوه 

نمودن مکمل ها  شروتین در جیره مثل کاناجااره بااب تاوزیا  

گردد زیرا هیچ چیز جا  شروتایان را گارفاتاه نامایاتاواناد ولای 

 وشب تانه نش وار کنندگان از مایکرو ارگانیزم ها  شکاماباه 

 امینو اسید ها  ضرور  را  تهیه میدارند.                                             

مایکرو ارگانیزمها  شکمبه نشا اوار کانانادگاان از مارکاباات  

نایتروجندار غیر عضو  که صارف نابااتاات از ان اساتافااده 

مینماید، شروتین بکتریا  را میسازند بنآ گفته میتاوانایام کاه در 

حیوانات نش وار کننده بکمک مایکرو ارگاانایازم هاا تشاکایال 

شروتین ازیک تعداد مرکبات  نایاتاروجان دار غایار شاروتایانای  

مثل یوریا وبا  یوریت صورت میگیرد که باه هامایان اساا  

غنی ساز  کاه توسط یوریا یکی از ماثاال هاا  بارجساتاه آن 

میباشد. بدا ل شکمبه یوریا ودیگر مرکبات نایتروجندار تبدیال 

به  امونیاا شاده ماایاکارو ارگاانایازم هاا در تشاکایال شاروتایان 

بکتریایی در معده حقیقی ورورده ها   ورد به امینو اسید هاا 

تجزیه  شده حیوان آنرا مورد هضم قارار مایادهاد ولای هضام 

آنها نسبت موجودیت لگنین وشیوند سا تاماانای بایان لاگانایان و 

سلولوز وهمیوسلولوز یلی شایئن است وبه تنهاایای از کایافایات 

 وب بر وردار نمیباشد، لذا غنی ساز  کاه باه وسایالاه ماواد 

کیمیاو  این شیوند را میشکند وهضم آنها را بیشاتار  وانار   

 آنها را زیاد تر میسازد.

 اهمیت اقتصادی:

تقویه کاه غالت بوسیله یوریا یکی از طریاقاه هاا  باهاتار تاغاذیاه 

حیوانات میباشد که با استفاده ازین طریقه میاتاوان ارزغ غاذایای 

کاه را از لحاظ شروتین فوقالعاده بای برد که در نتایاجاه حایاواناات 

نش وار کننده شروتین غیر حقیقی را زریعه مایکرو ارگانیزماهاا  

شکمبه به شروتین حقیقی تبدیل مینمایند در نهایت امار باا اساتافااده 

ازین طریقه مالداران  محترم میتواند با مصرف کمتر عاید بیشتار 

 بدست اورده ودر نتیجه باعث تقویه اقتصاد   دهقان میگردد

 طریقه آماده ساختن غنی سازی کاه با یوریا:

 اجناس مورد ضرورت:

 پالستیک: .1

کود یوریا یا کود  .5

 سفید:

 

 

 کاه خشک: .3

 

  

 

 . آب صاف:4

 

 طریقه ساختن: 
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