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 النواتج الجافه لتقطير الحبوب 

Distillers Dried Grains (DDG) 

مر في  عباره عن الناتج الثانوي من تصنيع كحول االيثانول كوقود حيوي نظيف من الحبوب بعمليات تخ -1

ورغم االختالفات الملحوظه في تركيبه الكيماوي وقيمته الغذائيه اال انه عاده ما يكون متفق   وجود الخميره

 المتبقي عنه.مع المصدر 

، االرز ، ينتج ثانويا من الذره الصفراء ولكن من الممكن ان ينتج ثانويا من حبوب السورجم  DDGمعظم الـ  -2

 الراي ، القمح. 

 . ، الدهن ، االلياف الخامبارتفاع محتواها من البروتين الخام  DDGتتميز جميع انواع الـ  -3

نحصل علي منتج  DDGناتج تخمر المواد الذائبه الي المنتج الثانوي السابق  اضافهاعيد عند التصنيع اذا   -4

 . Distillers Dried Grains With solublesاو  DDGsاخر يسمي 

 : Chemical Analysis الكيماوي  التركيب

Moist ASH EE CF CP NFE 

8.0 2.6 9.3 9.0 27.4 43.7 

 :   Advantagesاهم المميزات 

مصدر جيد للفيتامينات الذائبه  تعتبر نواتج ثانويه لعمليه التخمر لذلك فهي  DDGs & DDGنظرا الن الـ  -1

 . Bxاو   في الماء

 بدرجه عاليه لوجود الخميره.الفسفور في هذه المصادر متاح   -2

 : Common problems به المرتبطه المشاكل اهم

 منخفض في محتواه من االحماض االمينيه الليسين والميثايونين.  -1

 عالي في محتواه من االلياف الخام.  -2

 .  Bulky في حوصله الطائر يشغل حيز كبير  -3
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 )%(.  Typical Use  DDGs & DDGلـ االستخدام االمثل 

Layers 
Turkey Broilers 

Finisher Grower Starter Finisher Grower Starter 

10 8 8 4 10 10 4 - 6 

 من االحماض االمينيه:  DDGs & DDGاهم المالحظات علي محتوي  

Profile Relative to Requirements (%) 

TAA TSAA Trypt Threo Lys Arg 

120 95 80 98 58 67 

  الليسين هو  DDGs & DDGالنواتج الجافه لتقطير الحبوب ومنها يتضح ان الحامض االميني المحدد االول في 

 . مثل الذره الصفراء وانواع الحبوب المختلفه

من تركيبه  DDGs & DDGلنواتج الجافه لتقطير الحبوب ل   MEكيفيه حساب الطاقه الفسيولوجيه النافعه 

 الكيماوي: 

According to Janssen, 1989: 

ME (Kcal/Kg) = 39.15 DM – 39.15Ash – 9.72CP – 63.81 CF. 

 

............................................................................ 
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 رجيع االرز 

Rice Bran 

5 – 03 – 798 

 كغذاء لالنسان.  محصول االرزيوجد بكميات وفيره خاصه في دول العالم التي تهتم بزراعه  

 : Chemical Analysis الكيماوي  التركيب

Moist ASH EE CF CP NFE 

9.2 11.6 13.7 11.6 12.8 41.1 

 :   Advantagesاهم المميزات 

 من المصادر الجيده للطاقه واالحماض االمينيه للدواجن. -1

لذلك يحتاج االمر عند استخدام رجيع االرز في محتواه من االحماض االمينيه متزن فيما عدا   -2 التربتوفان 

 عالئق الدواجن االستعانه بمواد العلف الغنيه بالتربتوفان مثل كسب السمسم وكسب الكانوال.

 : Common problems به المرتبطه المشاكل اهم

يحتوي علي نسبه عاليه من االلياف الخام لذلك فهو من مواد العلف التي تشغل حيز كبير في حوصله  -1

 . Bulkyالطائر 

 .  Trypsin Inhibitorيحتوي علي بعض مثبطات البروتين مثل الـ  -2

عرضه للتزنخ بسبب محتواه العالي من الدهن مما يتطلب استخدام بعض مضادات االكسده لزياده درجه   -3

 . به ثبات الدهن
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 )%(.  Typical Use لرجيع االرزلكسب االستخدام االمثل 

Layers 
Turkey Broilers 

Finisher Grower Starter Finisher Grower Starter 

15 15 15 10 15 15 10 

 من االحماض االمينيه:   رجيع االرزاهم المالحظات علي محتوي  

Profile Relative to Requirements (%) 

TAA TSAA Trypt Threo Lys Arg 

108 78 50 78 70 112 

 .نالتربتوفا هو رجيع االرزومنها يتضح ان الحامض االميني المحدد االول في 

 من تركيبه الكيماوي:  لرجيع االرز   MEكيفيه حساب الطاقه الفسيولوجيه النافعه 

According to Janssen, 1989: 

ME (Kcal/Kg) = 46.7 DM – 46.7 Ash – 69.54 CP – 81.95 CF + 42.94 EE. 

……………………………………………………… 
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 الرده الناعمه 

Wheat Bran 

5 – 05 – 205 

فبعد عمليه الطحن وعمل الغربله تنفصل ثالثه    Wheat Milling عباره عن منتج ثانوي لعمليه طحن القمح

اما الجزء  ( Coarse) جزيئات خشنه    Bran ( الرده    Fine ) جزيئات ناعمه جدا   Flourهي الدقيق    مكونات

)جزيئات متوسطه الحجم( يعتمد علي الرده الناعمه في تكوين    Middlingsالثالث المتبقي هو ما يعرف باسم الـ  

قليال كما  منخفضه في مهتواها من الطاقه هاصه اذا كان المطلوب الحفاظ علي وزن الجسم او خفضه  عالئق  

 .يحدث في امهات البيض 

 : Chemical Analysis الكيماوي  التركيب

Moist ASH EE CF CP NFE 

11.0 2.5 13.0 11.4 12.9 49.2 

 :   Advantagesاهم المميزات 

 . Pelletsنظرا الرتفاعمحتواه من الدهن فهو من مواد العلف الجيده لتصنيع المحببات 

 : Common problems به المرتبطه المشاكل اهم

فضال  Bulkyالخام لذلك فهو من مواد العلف التي تشغل حيز كبير في حوصله الطائر  يحتوي علي نسبه عاليه من االلياف -1

من االلياف  عالي  وقد يؤدي المستوي ال  Wet Litterعلي القدره العاليه في الرده علي التشرب بالماء مما قد يسبب حاله الـ  

 . Not Pelleted او غير محبب  All Mash ايضا الي تقليل الغذاء المستهلك خاصه اذا كان الغذاء ناعم جدا 

 .عرضه للتزنخ بسبب محتواه العالي من الدهن مما يتطلب استخدام بعض مضادات االكسده لزيادة درجة ثبات الدهن -2
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 )%(.  Typical Use للردة الناعمة االستخدام االمثل 

Layers 
Turkey Broilers 

Finisher Grower Starter Finisher Grower Starter 

20 15 15 10 15 15 10 

 من االحماض االمينيه:  اهم المالحظات علي محتوي الردة الناعمه

Profile Relative to Requirements (%) 

TAA TSAA Trypt Threo Lys Arg 

105 68 128 80 80 118 

 الميثايونين ومنها يتضح ان الحامض االميني المحدد االول في الردة الناعمه هو

 من تركيبه الكيماوي:  للرده الناعمه  MEكيفيه حساب الطاقه الفسيولوجيه النافعه 

According to Janssen, 1989: 

ME (Kcal/Kg) = 40.1 DM – 40.1 Ash – 165.39 CF. 

……………………………………………………… 
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 مسحوق مخلفات الدواجن 

Poultry By – Product Meal (PBM) 

5 – 03 – 798  

التطور المستمر في صناعه الدواجن خاصه في المجازر االليه ادي لتوفير كميات كبيره جدا من مخلفات الذبح  

يوميا . معظم هذه المخلفات يعاد طبخها وتجفيفها لتصبح في صوره صالحه الستخدامها في مخاليط عالئق  

 Poultry By – Productلفات الدواجن الدواجن وتتركز هذه الخلفات في منتجين هما : مسحوق مخ 

Meal(PBM)   ،Hydrolyzed Feather Meal (HFM)  . 

 : Chemical Analysis الكيماوي  التركيب

Moist ASH EE CF CP NFE 

8.3 17.1 13.9 -  60.7 -  

 :   Advantagesاهم المميزات 

 للدواجن.مصدر جيد للبروتين والطاقه والعناصر المعدنيه خاصه  -1

 نظرا لقيمته الغذائيه العاليه فهو من االغذيه المطلوبه جدا للحيوانات االليفه والمدهلل.  -2

الدهن في مسحوق مخلفات الدواجن يحتوي علي نسبه عاليه من االحماض الدهنيه غير المشبعه مما يعطي   -3

 صفات جيده للحم الدواجن عند استخدامه ضمن مكونات العالئق. 

 : Common problems به رتبطهالم المشاكل اهم

غير ثابت في تركيبه الغذائي النه يختلف تبعا للمصدر فمثال التركيب الغذائي لمسحوق مخلفات الدواجن يختلف عن   -1

 .التركيب الغذائي لمسحوق مخلفات الرومي

ومعظم المنتجات الحيوانيه الخري تحتوي علي ضعف ما تحتويه المنتجات النباتيه من   مسحوق مخلفات الدواجن -2

 السالمونيال. 
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مسحوق في بعض االحيان تقوم بعض مجازر الدواجن بعمل تشفيه للذبائح ثم تعيد اضافه العظم الي الـعظم الي  -3

وسفور يجب ان تراعي  مخلفات الدواجن لينتج منتج اخر يحتوي علي نسبه عاليه من الكالسيوم والف

 عند االستخدام ضمن مخاليط عالئق الدواجن. 

الدهن في مخلفات مجازر الدواجن اكثر تعرضا للتزنخ مقارنه بالمنتجات الحيوانيه االخري النه يحتوي علي نسبه   -4

 عاليه من االحماض الدهنيه غير المشبعه. 

 :   varietiesاهم االنواع 

1- PBM  .الشائع كماده علف لتغذيه الدواجن 

2- PBM .منخفض في محتواه من الرماد: يستخدم في تغذيه الحيوانات االليفه والمدهلل 

خليط من االحشاء والريش والدهن واحيانا تضاف له ماده علف اخري كي تساعد فى انسيابه بسهوله خالل   -3

 الغذيات االليه. 

 )%(.   Typical Use الدواجنمسحوق مخلفات لاالستخدام االمثل 

Layers 

Turkey Broilers 

Finisher Grower Starter Finisher Grower Starter 

2 5 5 2-5 5 5 2-5 

 من االحماض االمينيه:  مسحوق مخلفات الدواجناهم المالحظات علي محتوي  

Profile Relative to Requirements (%) 

TAA TSAA Trypt Threo Lys Arg 

117 82 70 102 107 120 

 .التربتوفانهو  مسحوق مخلفات الدواجنومنها يتضح ان الحامض االميني المحدد االول في 

 من تركيبه الكيماوي:  لمسحوق مخلفات الدواجن  MEكيفيه حساب الطاقه الفسيولوجيه النافعه 

According to Janssen, 1989: 

ME (Kcal/Kg) = 31.02 CP + 74.23 EE. 
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 مسحوق الريش المعامل 

Hydrolyzed Feather Meal (HFM) 

5 – 03 – 795 

هو من مصادر البروتين الحيواني التي تصنع من ريش الدواجن النظيف غير المتحلل تحت ظروف من الضغط والحراره  

دجاج   لحم  في  المترسب  الدهن  من  للتقليل  استخدامه خصيصا  يمكن  لذلك  الخام  للبروتين  يعتبر مصدر جيد  العاليه. 

في العالئق حيث اثبتت االبحاث انه متاح بنسبه      Cystineالتسمين يستخدم ايضا لتوفير الحمض االميني  سستين  

50 . % 

 : Chemical Analysis الكيماوي  التركيب

Moist ASH EE CF CP NFE 

9.0 3.2 2.4 -  85.4 -  

 :   Advantagesاهم المميزات 

االمينيه رغم انه مرتفع جدا في محتواه من البروتين الخام اال انه منخفض في محتواه من بعض االحماض  -1

 االساسيه مثل الميثايونين ، الهستدين ، التربتوفان واكثرها نقصا هو الليسين. 

 % بدون مشاكل.3يمكن استخدامه في عالئق الدواجن حتي مستوي  -2

 : Common problems به المرتبطه المشاكل اهم

يجب تقييم البروتين في  نظرا لوجود بعض الفروق الغذائيه في قيمته الغذائيه ) الختالف المصدر ( لذلك  -1

 %.80مسحوق الريش المعامل جيدا ويجب ان ال يقل البروتين المهضوم به عن 

يختلف المتاح من محتواه من االحماض االمينيه تبعا لطريقه التصنيع وخاصه درجات الحراره المستخدمه  -2

 وطول فتره التصنيع. 
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 )%(.   Typical Use الريش المعاملمسحوق لاالستخدام االمثل 

Layers 

Turkey Broilers 

Finisher Grower Starter Finisher Grower Starter 

2 1 - 2 1 - 2 -  1 - 2 1 - 2 -  

 من االحماض االمينيه:  الريش المعاملمسحوق اهم المالحظات علي محتوي  

Profile Relative to Requirements (%) 

TAA TSAA Trypt Threo Lys Arg 

130 150 75 130 58 120 

 .الليسينهو  الريش المعاملمسحوق ومنها يتضح ان الحامض االميني المحدد االول في 

 من تركيبه الكيماوي:  الريش المعامللمسحوق   MEكيفيه حساب الطاقه الفسيولوجيه النافعه 

According to Janssen, 1989: 

ME (Kcal/Kg) = 33.2 CP + 57.53 EE. 

……………………………………………………… 
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 مسحوق السمك

Fish Meal (FM) 

5 – 02 – 009 

مسحوق السمك يمثل المخلفات المتعدده المتبقيه من وحدات تصنيع االسماك. بعض مساحيق االسماك تاتي من 

تم اصطيادها من او المسئوله عن انتاج الغذاء من االسماك اتي يالمصانع الضخمه التي تستهدف انتاج الزيت 

لبوري . خاصه مزارع البلكي وا المحيطات ومنها ما ياتي من االستزراع السمكي    

تحتوي علي نسبه اعلي من االحماض الدهنيه    Could Water Fishاسماك المناطق البارده ) المحيطات ( 

 Warmمقارنه باسماك المناطق الدافئه   Polyunsaturated Fatty Acids ( PUFA)عديده عدم التشبع 

Water Fish  . 

 : Chemical Analysis الكيماوي  التركيب

Moist ASH EE CF CP NFE 

8.0 18.1 5.5 1.0  65.0 2.4 

 :   Advantagesاهم المميزات 

 للدواجن.  لجميع انواع مصدر جيد للبروتين والطاقه والعناصر المعدنيه  -1

 متزن في محتواه من االحماض االمينيه وخاصه الليسين. -2

 .الالزمه احيانا للرومي واالمهات  Unknown Growth Factorsمصدر للـ  -3

 :   varietiesاهم االنواع 

 , Cat Fishتختلف مساحيق االسماك في قيمتها الغذائيه تبعا للمصدر المصنعه منه فمنها ما ياتي من اسماك  

White Fish , Herring   وغيرها من االسماك ولكن افضلها الـHerring  . 
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 : Common problems به المرتبطه المشاكل اهم

ال يوجد مسحوق سمك ثابت في تركيبه الكيماوي او قيمته الغذائيه ويرجع ذلك الي اختالف المصدر فقد ياتي   -1

 او من مجازر االسماك.  Fish Oilالنتاج الزيت من اسماك تصنع اساسا 

 قد تحتوي او ال تحتوي عل جزء من الزيت المصنع منها.  -2

 سواء للحم او بيض الدواجن.  Fishy Flavorقد تسبب بعض من  الطعم السمكي   -3

 يؤدي الي تكوين بعض المواد السامه.  Rancidityقد يحدث لها تزنخ  -4

 يجب ان تراعي عند تكوين العالئق.   Saltتحتوي علي نسبه عاليه من الملح  -5

 محتواها من السالمونيال ضعف الموجود بمصادر البروتين النباتيه. -6

والذي يؤدي الي   Thiaminase Enzymeوب بوجود نسبه عاليه من  الـ  التصنيع غير الكافي يكون مصح -7

 Amprol( خاصه عند استخدام بعض مضادات الكوكسيديا مثل الـ    B1)     Thiamineظهور اعراض نقص الـ  

. 

 )%(.  Typical Useالسمك مسحوق لاالستخدام االمثل 

Layers 

Turkey Broilers 

Finisher Grower Starter Finisher Grower Starter 

2 - 3 2 - 5 2 - 5 2 - 5 2 - 5 2 - 5 2 - 5 

 من االحماض االمينيه:  السمكمسحوق اهم المالحظات علي محتوي  

Profile Relative to Requirements (%) 

TAA TSAA Trypt Threo Lys Arg 

115 94 92 118 155 110 

 محتواه من االحماض االمينيه. مسحوق السمك متزن في  ومنها يتضح ان

 من تركيبه الكيماوي:  السمكلمسحوق   MEكيفيه حساب الطاقه الفسيولوجيه النافعه 

According to Janssen, 1989: 

ME (Kcal/Kg) = 35.87 DM – 34.08 Ash + 42.09 EE. 

( 60 ,65 ,67% Cp or herring fish meal ,72%) 

……………………………………………………… 


