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ARABIC SUMMARY
الملخص العربى

ة وإنماء فطر عیش الغراب السیلج: أثر الجمع بین المعاملتین البیولوجیتین
الكیماوى ومعامالت الھضم والقیمة الغذائیة التركیبفىالمحارى

عند تغذیتھ لألغنامالقطنلحطب 
اوىمحمد محمد الشن3–عالء الدین أحمد حسن الطحان 2–ثناء فؤاد محمدى 1–عقیلة صالح حمزة 1

مصر–جیزة –مركز البحوث الزراعیة –المعمل المركزى لألغذیة واألعالف -1
مصر–دقى –مركز البحوث الزراعیة –معھد بحوث االنتاج الحیوانى -2

مصر–جامعة المنصوره –قسم االنتاج الحیوانى -3
لمعھد بعةالتاأجریت ھذه الدراسة بالمعمل المركزى لألغذیة واألعالف ومحطة بحوث الجمیزة 

حطب القطن المعامل بفطر عیش الغراب سیلجةتأثیر مقارنة بحوث االنتاج الحیوانى بھدف 
تغذیة الغیر منمى علیھ الفطر وذلك عندحطب القطن بسیلجة )بلوروتس أوستریتس(المحارى
الكیماوى لحطب القطن وكذلك معامالت ھضمالتعرف على اثر ذلك فى التركیبوعلیھما األغنام 

.الغذائیةقیمھموتویاتھما الغذائیةمح
كباش بمتوسط 3مجامیع كل مجموعة 3كباش رحمانى قسمت إلى 9استخدمت فى ھذه التجریة 

:الھضمریبیة التالیة من خالل تجارب وذلك لتقییم المعامالت التج) كجم57(وزن 
,NRC)طبقا لمقررات ( من االحتیاجات علف مخلوط مركز% 60- 1 قطن حطب+ 1989

)حكممعاملة (لشیع حتى اموالس % 5مضاف إلیھ 
موالس % 5ا إلیھسیالج حطب قطن مضاف+ من االحتیاجات علف مخلوط مركز % 60- 2

)االولىالمعاملھ( للشبع 
سیالج حطب قطن معامل بالفطر مضاف الیھ + من االحتیاجات علف مخلوط مركز % 60- 3

)المعاملة الثانیة(لحد الشبع موالس % 5
:وكانت أھم النتائج المتحصل علیھا

زیادة محتوى كل من البروتین الخام والمستخلص الخالى من األزوت فى حطب القطن المعامل - 
.كسیالج وكذلك حطب القطن المعامل بالفطر كسیالج مقارنھ بحطب القطن الغیر معامل

ذلك حطب لخام فى حطب القطن المعامل كسیالج وكاانخفاض ملحوظ فى محتوى األلیاف - 
على التوالى مقارنھ بحطب القطن % 49و33،81و59القطن المعامل بالفطر كسیالج بنسبة 

.الغیر معامل
ھیمیسلیلوز والسیلیلوز فى حطب القطن المعامل سیالج و ADFوNDFإنخفاض المحتوى من - 

ب لحطADLمحتوىا إرتفعممعامل بینالوالمعامل بالفطر كسیالج مقارنھ بحطب القطن غیر 
القطن المعامل كسیالج والمعامل بالفطر كسیالج مقارنة بحطب القطن الغیر معامل

ین األولى والثانیة أعلى القیم المعنویة تأظھرت معامالت ھضم كل المركبات الغذائیھ للمعامل- 
).كنترول(مقارنھ بالمعاملة المقارنة 

.قیمھ  المعاملة المقارنةمن القیمة الغذائیة للمعاملتین األولى والثانیة أعلى كانت كذلك - 
) بلوروتس أوستریتس( ونستنتج من ھذه الدراسة أن المعاملة البیولوجیة بفطر 

السیالج تحسن من معامالت فى صورة ھ ثم حفظلحطب القطنعیش الغراب المحارى
من االحتیاجات فى تغذیة %40الھضم والقیم الغذائیة ویمكن استخدامھا لتغطیھ 

.اماألغن




