ﺧﺮﯾﺪ ﻋﻤﺪه ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﭘﻮﺳﺘﻪ دوم ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از روی آن ﺗﺮاش داده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﺒﻮس ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﺑﺴﺎر
ﻓﺮاواﻧﯽ دارد 7 .درﺻﺪ از ﺣﺠﻢ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ را ﺳﺒﻮی ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

اﻧﻮاع ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ

 . 1ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎم
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎم ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺳﺎزی از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ان اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮرام دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 . 2ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻓﺮآوری ﺷﺪه
ﺳﺒﻮی ﺑﺮﻧﺞ ﻓﺮاوری ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺳﺎزی از روی داﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ اﻟﮏ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎی آن ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺗﺤﺖ
ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻤﯿﺮی ﻓﺮاوری ﺷﺪه و از ان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﻮس ﺧﻮراﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺒﻮس ﮐﺎﻣﻼ ﭘﻮدری ﺑﻮده
و از ﻫﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ﻋﺎری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺣﺮﯾﺪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺮآوری ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﮐﻨﯿﺪ

 . 3ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ آﺳﯿﺎب ﺷﺪه ) ﭘﻮﺳﺘﻪ آﺳﯿﺎب ﺷﺪه(
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﯿﺎب ﺷﺪه ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﻮﺳﺘﻪ آﺳﯿﺎب ﺷﺪه از آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ان در
ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺒﻮس ﺳﺎﯾﺰ درﺷﺖ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﻮس ﺧﺎم دارد .ﺧﺮﯾﺪ ﻋﻤﺪه ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﮔﯿﻼن
ﮐﺸﺖ آﻣﺎده ﻋﺮﺿﻪ اﻧﻮاع ﺳﺒﻮس ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺠﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ اﻣﺎده ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺒﻮس
ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در داﻣﭙﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻧﺞ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﯽ از ﺳﺎﻗﻪ  ،رﯾﺸﻪ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد ،ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،ﮐﻮره ﻫﺎی آﺟﺮ ﭘﺰی،
ﺳﻮﺧﺖ آﺳﯿﺎب،ﺧﻮراک دام و  ...ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ﻧﯿﺰ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎری دارد ﮐﻪ
ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده
ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ﺑﺮای ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ و ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم در ﺟﯿﺮه ﺧﻮراک دام
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم و ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﯽ ﮔﻨﺪم و ﺑﺮﻧﺞ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ اﻻﯾﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ دام و ﻃﯿﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ دارﻧﺪ
ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .داﻣﭙﺮوری ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻬﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش آن در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮار را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺟﻪ و اﯾﺠﺎد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﺎدرات ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای را
در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام و ﻃﯿﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام و ﻃﯿﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻨﯽ دارد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دام و ﻃﯿﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪار ﻟﯿﮕﻨﯿﻦ و
ﺳﯿﻠﯿﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ ﻣﻘﺪاری زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮارش آن ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮآوری و ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﺷﺪه و از آن در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ دام و ﻃﯿﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺒﻮس
ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ و ﺳﺎﻗﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﺧﻮراک ﻃﯿﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ دارای ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  15درﺻﺪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺮژی ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ دارای ﻣﯿﺰان ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ از ﻣﻘﺪار5
ﺗﺎ  7درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ دام اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﺑﺎﻋﺚ زﺧﻢ ﺷﺪن دﻫﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ در ﺧﻮراک دام وﻃﯿﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ دارای ارزش
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم اﮔﺮ ﭼﻪ دارای ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺮ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﯿﻢ آن
ﺑﺮای ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر ﭘﺎﻦ اﺳﺖ و ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ از ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﺳﻄﻮح اﻧﺮژی ﭘﺎﻦ ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﺧﻮراک دام ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺻﻨﻌﺖ داﻣﭙﺮوری ﮐﺸﻮر دارد؟
ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارای ﭘﻨﺘﻮﺳﺎن،ﻟﯿﮕﻨﯿﻦ،ﺳﻠﻮﻟﺰ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان اﻧﺪک دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آﻟﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ  :ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﯾﻠﻮن ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان و  ...دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ آﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭼﯿﻨﯽ و ﻇﺮوف ﻟﻌﺎب دار،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎﻧﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺟﺮو ﺑﺘﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺒﻮس
ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ در ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ ﺑﺮای در ﺟﯿﺮه ﺧﻮراک دام
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﯿﺮه ﺧﻮراک دام
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد
و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻀﻢ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎت راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰان ﻟﯿﮕﻨﯿﻦ و ﺳﯿﻠﯿﻦ در
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻀﻢ آن ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎت راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺰان  65درﺻﺪ از
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان  35درﺻﺪ از ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎی ﺧﺮد ﺷﺪه ﮔﯿﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮراک ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎت و
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ در ﮐﺸﺎورزی
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ در ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻮد از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ
آن را ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ و اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺮﯾﮏ واﮐﻨﺶ داده وﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ  ،ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ و ﻣﻼس ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارد؟
ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﻨﺪم ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد و از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ در
ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻨﺪم دارای ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﻓﺴﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﺑﺎﻻی ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻻی آن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در دﺳﺘﻪ ﺧﻮراک ﻫﺎی اﺻﻠﯽ دام و ﻃﯿﻮر ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ﻟﯿﺰﯾﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاد ﺳﻠﻮﻟﺰی ﺑﺎﻻ در ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای
ﺧﻮراک دام ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ روﺑﺮو ﺑﺎﺷﺪ .از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز ﺳﺒﻮس ﺟﺬب آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دام ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮔﺎو ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﯿﺰا ن آب اﺿﺎﻓﯽ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻫﺎی آب دار ﺟﺬب ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺷﮑﻢ ﺣﯿﻮان ﮐﺎر ﮐﺮده و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﻣﺎﻧﻊ

ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻬﺎل و  ...ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ﺑﺮای دام
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎد ﮐﺮدن ﺷﮑﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اذﯾﺖ ﺣﯿﻮان ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  5ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮای ﮔﺎو ﻫﺎی ﺷﯿﺮده و ﺑﺮای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﮐﺜﺮ  /5ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم روزاﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در
ﭘﺎﯾﺎن اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻮق ﺑﺨﺸﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم و ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داﻣﯽ را
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺟﯿﺮه ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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