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 چکیده

گوشت قرمز یکی از منابع مهم تأمین کننده پروتئین مورد نیاز انسان است و در حال حاضر روش اصلی تولید 

های خوراک بیش از نیمی از هزینهباشد. از طرفی این ماده غذایی با ارزش در کشور، پرورش گاو و گوسفند می

این بخش، سبب افزایش بازده پرورش هزینه دهد و بی تردید کاهش ها را به خود اختصاص میپرورش این دام

های آوریتوان به افزایش تولید علوفه و استفاده از فنکارهای کاهش هزینه خوراک، میدام خواهد شد. ازجمله راه

ود. براساس اطالعات موجود، محدودیت سطح زیرکشت، کاهش نزوالت جوی و در فرآوری خوراک دام اشاره نم

های نتیجه کاهش منابع آب زیرزمینی، همچنین افزایش تدریجی دمای هوا، سبب محدود شدن انواع کشت

تواند در این های فرآوری خوراک میهای اخیر شده است. لذا استفاده از روشای در سالای و غیرعلوفهعلوفه

 تری قرار گیرد. خصوص مورد توجه بیش

های بهینه کردن بازده خوراک است که سالهاست در بسیاری از صنعت فرآوری خوراک دام یکی از روش

گیرد. این روش به کشورهای دیگر از جمله ایران آوری، مورد استفاده قرار میکشورهای پیشرو و صاحب این فن

ورش طیور پیشرفت قابل توجهی نموده است به طوری که شاید بتوان هایی مثل پرنیز منتقل شده و در بخش

ها مثل باشد. اما در سایر بخشبیان نمود که حدود نیمی از خوراک مصرفی طیور به صورت فرآوری شده می

 شود ولی هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. بیش استفاده میو  پرورش گاو و گوسفند گرچه کم

های های تهیه خوراک به شکل کرامبل، بلوک خوراک کامل و خوراک کامل پلت )فشرده( از جمله روشآوریفن

فرآوری شناخته شده هستند که در کشور کم و بیش مورد استفاده واحدهای پرورش دهنده دام و طیور قرار 

 گیرند.می

وجه آن مثل کاهش ضریب تبدیل آوری خوراک کامل پلت، تجربه موفقی است که به دلیل مزایای قابل تفن 

خوراک، افزایش سرعت رشد، کاهش ماهیت گرد و خاکی جیره، راحتی حمل و نقل و ... توجه دامداران به ویژه 

پرواربندان بره را به خود جلب نموده است. بنابراین، مخاطبان با مطالعه این نشریه با روش تهیه خوراک کامل پلت 

      .های پرواری آشنا خواهند شدر تغذیه برهشده و مزایای استفاده از آن د

 
 


