
  بسمه تعالی

  3تغذیه 

 (ارزشیابی خوراك) 2 تمرین

کنسانتره  لوگرمیک 17تفاله و  لوگرمیک 1 ونجه،یعلوفه  لوگرمیک 5 الژ،یس لوگرمیک 1/4متشکل از  يا رهیبا ج يریگاو ش کی اجاتیاگر احت) ١
درصد،  25، تفاله 5/23ذرت  الژیماده خشک س( شوند  هی) تغذas-fed( یعیشود چقدر از هر کدام از اقالم بطور طب نیبر اساس ماده خشک تام

  )درصد 92، و کنسانتره 91 ونجهی

  

و  1200( قیمت یونجه د؟یکن یم هیتوص رهیدر ج يشتریبا سهم ب ایذرت) مناسب تر  الژیو س ونجهیحاضر مصرف کدام علوفه ( طیدر شرا) 2
تومان، انرژي ذرت=  1860تومان و کنجاله سویا  950، قیمت دانه ذرت درصد 22درصد و سیالژ  85تومان و ماده خشک یونجه  230سیالژ 

  درصد). 9و سیالژ= 5/14، یونجه 45، کنجاله سویا=5/8، پروتئین دانه ذرت= 4/1و سیالژ  2/1، یونجه 95/1ا ، کنجاله سوی05/2

  

  د؟یکن یم هیها توص سهیتل رهیج يکنجاله کلزا و کنجاله پنبه دانه و پودر گوشت کدام را برا ا،یکنجاله سو ینیمنابع پروتئ نیاز ب) 3

  

چقدر  کنسانتره درصد 55کیلوگرم خوراك حاوي  23 با ردهیگاو ش کی يبرا رهیپودر گوشت، سبوس در ج ،یمقدار پودر ماه سطح توصیه) 4
  ؟است

  

کنجاله شده،  ابیشامل دانه ذرت آس نیآغازخوراك  کی) میزیفسفر و من م،یخام، کلس نیپروتئ سم،یقابل متابول ي(انرژ ییایمیش بیترک) 5
 نیشود، همچن یم هیچقدر توص نیاز اقالم ذکر شده در آغاز کیهر  یبیدرصد تقر د،یاستخراج کن NRC ، سبوس گندم را از جداول44% ایسو

  د؟یاقالم را ذکرکن نیروز ا متیق

  

گاو  يبرا RUP, RDP خام، مقدار نیپروتئ x3خالص  يشامل ماده خشک، انرژ یعیذرت طب الژیذرت نابالغ و س الژیس ییایمیش بیترک) 6
 يدیذرت تول الژیچرا س دیده حیتوض د،یکن سهیاستخراج و با هم مقا NRCرا از جداول  میفسفر و پتاس م،یکلس ،یخنث ندهیشو افیال رده،یش

در  دیپرتول ردهیگاو ش کی رهیذرت بالغ در ج الژیذرت نابالغ و س الژی) سلوگرمیاز نوع نابالغ است؟ مقدار مصرف (بر اساس ک دتاعم رانیدر ا
(مصرف  دیمحاسبه کن as-fed بصورت ماده خشک و الژیهر دو نوع س يدهد برا لیتشک الژیدرصد بخش علوفه آن را س 70حدود  کهیصورت

  )؟لوگرمیک 25 دحدوخوراك روزانه ماده خشک 

  

 ،یخنث ندهیشو افیخام، ال نی، پروتئ3xخالص  يانرژ سم،یقابل متابول يشامل انرژ دهیکامل حرارت د يایپنبه دانه و دانه سو ییایمیش بیترک) 7
 کهیزمان لوگرمیبر اساس ک نیهمچن د،یکن سهیهم مقااستخراج و با  NRCرا از جداول  RDP) و ردهیگاو ش ي(برا RUP ریخام و مقاد یچرب

  د؟یده یرا به هر کدام از منابع فوق اختصاص م رهیچند درصد از ج میاضافه کن رهیاز هر کدام منابع فوق در ج یچرب 1حدود % میبخواه



و فسفر را کلر  م،یسد م،یخام، پتاس نی، پروتئ3xخالص  يشامل ماده خشک، انرژ ونجهیتفاله چغندر و مالس چغندر قند و  ییایمیش بیترک) 8
  تر است؟ يکدام خوراك ارزانتر و مصرف آن اقتصاد نیو پروتئ يو از نظر انرژ دیآنها را بدست آور متیاستخراج و ق NRCاز جداول 

  

و ) RDP( ریپذ هیتجز نیخام، پروتئ نی، پروتئ3xخالص  يانرژ سم،یقابل متابول يو پودر گوشت شامل انرژ یپودر ماه ییایمیش بیترک) 9
 مصرف حداکثر د؟یکن سهیاستخراج و با هم مقا NRCو فسفر را از جداول  میکلس ن،یونیمت ن،یزیل رده،یگاو ش يبرا) RUP( ریناپذ هیتجز نیپروتئ

 يگاوها رهیمصرف پودر گوشت در ج تیمحدود چقدر است؟ یماده خشک مصرف لوگرمیک 17با  ردهیگاو ش کی رهیاقالم در ج نیهر کدام از ا
  کنسانتره چقدر است؟ لوگرمیک 10مصرف خوراك و  لوگرمیک 20با  ردهیش

  

استخراج و  NRCجداول را از  3xخالص  يانرژ سم،یقابل متابول يشامل انرژ حرارت ایو دانه سو یپ ،یمیکلس یپودر چرب ییایمیش بیترک) 10
  ؟)2رکیبات شیمیایی ذرت و کنجاله سویا در سوال قیمت و ت( دیکن سهیمقاهم  منابع را با نیاو ارزش  متیق د،یکن سهیبا هم مقا

  

استخراج  NRCجداول را از  میزیمن دیو کلر میکلس دیکلر م،یزیسولفات من م،یسولفات کلس یمعدن ياز مکمل ها کیهر  یعناصر اصل بیترک) 11
  شود؟ یم هیگاو توص کی يبرا زانیو به چه م يدر چه دوره ا یمعدن يمکمل ها نیمصرف ا دینمائ انیو ب

  

 RUPو RDPخام،  نی، پروتئ3xخالص  يانرژ سم،یقابل متابول يشده شامل انرژ ابیو دانه ذرت آس با بخار دانه ذرت پرك يمغذ بی) ترک12
وت علت تفادارد؟ ابیبا دانه ذرت آس یمتیچه تفاوت ق رانیدانه ذرت پرك در ا دیکن سهیاستخراج و با هم مقا NRCجداول را از  ردهیگاو ش يبرا

  ؟در ارقام ارائه شده در چیست

  

  


