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لمواصفة السودانیة القیاسیة للذرة الشامیة لمواصفة السودانیة القیاسیة للذرة الشامیة 
مصادر مصادر ––توجد ھذه المواصفة ضمن مواصفة مواد اعالف الحیوان توجد ھذه المواصفة ضمن مواصفة مواد اعالف الحیوان 

تتضمن تتضمن ) ) 186186//  20032003م س د قم س د ق((بالرقم بالرقم ) ) الحبوبالحبوب( ( الطاقة الطاقة 
المجال والتعریف المجال والتعریف     --::المواصفة القیاسیة على البنود األساسیة التالیةالمواصفة القیاسیة على البنود األساسیة التالیة

والمتطلبات الفیزیائیة والصحیة والمتطلبات الكیمیائیة والعبوات والمتطلبات الفیزیائیة والصحیة والمتطلبات الكیمیائیة والعبوات 
..والبطاقة التعریفیة والمصطلحات الفنیة والمراجعوالبطاقة التعریفیة والمصطلحات الفنیة والمراجع

--::مقدمةمقدمة
الذرة الشامي الذرة الشامي --::اإلسم العربي اإلسم العربي 

MaizeMaize--::اإلسم اإلنجلیزياإلسم اإلنجلیزي
Zea mays sppZea mays spp  --::اإلسم العلمياإلسم العلمي
 . .44--0202--879879- - ::الرقم العالميالرقم العالمي



--::  التحلیل الكیمائي للذرة الشاميالتحلیل الكیمائي للذرة الشامي
Table Table 11. Nutrient content of various feed grains (NRC, . Nutrient content of various feed grains (NRC, 19961996).).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corn   Barley   Wheat   Oats  Sorghum Corn   Barley   Wheat   Oats  Sorghum 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TDN, %                    TDN, %                                      90      88      88      77      8290      88      88      77      82
NEm, Mcal/lb        NEm, Mcal/lb                          11..02    002    0..94    094    0..99    099    0..84    084    0..91 91 
NEg, Mcal/lb          NEg, Mcal/lb                            00..70    070    0..64    064    0..68    068    0..55    055    0..6161
CP, %                   CP, %                                     99..8    138    13..2    142    14..2    132    13..6    126    12..6 6 
Escape Protein, % of CP  Escape Protein, % of CP  55      27      23      17      57 55      27      23      17      57 
NDF, %                   NDF, %                               1010..8    188    18..1    111    11..8    298    29..3    163    16..1 1 
ADF, %                   ADF, %                               33..3     53     5..8     48     4..2    142    14..0     60     6..44
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- %%9595المادة الجافة المادة الجافة **    



 1.31.3الرماد الرماد%%
44الدھنالدھن%%
 44األلیاف الخام األلیاف الخام%%
 10.810.8البروتین الخام البروتین الخام%%
 75.475.4المستخلص األثیري خالي النیتروجین المستخلص األثیري خالي النیتروجین%%
 كجمكجم//میغا جول میغا جول 13.213.2))المجتراتالمجترات((الطاقة الممثلة الطاقة الممثلة

 كجمكجم//میغا جول میغا جول 14.614.6) ) دواجندواجن((الطاقة الممثلة الطاقة الممثلة

 كجمكجم//جرام جرام   0.50.5كالسیوم كالسیوم

 كجمكجم//جرامجرام  33الفسفور الفسفور

 كجمكجم//جرام جرام   1.31.3الماغنزیوم الماغنزیوم

 كجمكجم//جرام جرام   0.60.6الملح الملح
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).).  2008/38072008/3807م س د قم س د ق((تحت الرقم تحت الرقم ).).أمبازاتأمبازات
- - ::  مقدمةمقدمة

فول الصویا فول الصویا   --::اإلسم العربي اإلسم العربي 
Soy BeanSoy Bean  --::اإلسم اإلنجلیزي اإلسم اإلنجلیزي 

Gly Cine  maxGly Cine  max  --::اإلسم العلمي اإلسم العلمي 
55--0404- - 600600  - - ::الرقم العالمي الرقم العالمي 

))Soy Bean mealSoy Bean meal((علف فول الصویا علف فول الصویا     
% % 2121أن اعطاء الدواجن علیقة من فول الصویا تحتوي على أن اعطاء الدواجن علیقة من فول الصویا تحتوي على )  )  ھیواردھیوارد((و و ))ستین بوخستین بوخ((وجد العالمان وجد العالمان 
كولین ومثونین تعطي نتائج جیدة في زیادة نمو ، حیث كولین ومثونین تعطي نتائج جیدة في زیادة نمو ، حیث %%0.20.2++جالتین جالتین % % 55++خمیرة خمیرة %%55++بروتین بروتین 

% % 1.51.5،تصل إلى ،تصل إلى % % ونسبة استفادة الدواجن منھ ونسبة استفادة الدواجن منھ % % 4040أن القیمة الحیویة لبروتین فول الصویا أن القیمة الحیویة لبروتین فول الصویا 
باضافة السیستین ، وھي تعادل نسبة األستفادة من كل بروتینات القمح ، ولذلك فعلف فول الصویا یقدم باضافة السیستین ، وھي تعادل نسبة األستفادة من كل بروتینات القمح ، ولذلك فعلف فول الصویا یقدم 
للحیوانات كمیة كافیة من البروتینات والتي تزودھا بما تحتاجھ من الحوامض األمینیة الالزمة للنمو ، للحیوانات كمیة كافیة من البروتینات والتي تزودھا بما تحتاجھ من الحوامض األمینیة الالزمة للنمو ، 

%  %  33بروتین ،بروتین ،%%44.244.2--4141والكسب الناتج عن عملیات عصر البذرو ، یحتوي على نسبة تصل من والكسب الناتج عن عملیات عصر البذرو ، یحتوي على نسبة تصل من 
من وزنھ بروتین بصورة من وزنھ بروتین بصورة % % 4444مواد دھنیة ،أما الكسب المحضر بطریقة اإلذابة فیحتوي على مواد دھنیة ،أما الكسب المحضر بطریقة اإلذابة فیحتوي على 

..مواد دھنیة مواد دھنیة %%55بروتین ،بروتین ،%%46.146.1مضمونة ، تعدل إلى مضمونة ، تعدل إلى 
اما استعمال الحرارة في تحضیر كسب فول الصویا ، فانھ یزید من قیمتھ الغذائیة اذ انھا تجعلھ أكثر قابلیة اما استعمال الحرارة في تحضیر كسب فول الصویا ، فانھ یزید من قیمتھ الغذائیة اذ انھا تجعلھ أكثر قابلیة 

..لتناول الحیوان لھ ، واكثر ھضما ،كما تجعل بروتینھ سھل التمثیل الغذائي في جسم الحیوان لتناول الحیوان لھ ، واكثر ھضما ،كما تجعل بروتینھ سھل التمثیل الغذائي في جسم الحیوان 
علف علف ) ) True ProteinTrue Protein((من  النتروجین الموجود في علف الصویا یوجد في صورة بروتین حقیقي من  النتروجین الموجود في علف الصویا یوجد في صورة بروتین حقیقي % % 9595

..الصویا غني باألحماض األمینیة خاصة في الالسیسین كذلك نسبة الفسفور عالي في الصویا الصویا غني باألحماض األمینیة خاصة في الالسیسین كذلك نسبة الفسفور عالي في الصویا 



--::التحلیل الكیمیائي لكسب الصویا حسب المراجع العالمیة كاآلتيالتحلیل الكیمیائي لكسب الصویا حسب المراجع العالمیة كاآلتي
الرقم    المادة    البروتین     الدھون   األلیاف  الرمادالرقم    المادة    البروتین     الدھون   األلیاف  الرماد                                                                                          
العالمي    الجافة   الخام       الخام       الخام                                   العالمي    الجافة   الخام       الخام       الخام                                                                                                                           

      66            6.56.5            3.53.5                4242            8989    55--0404- - 600600)  )  الضغط الھیدرولیكيالضغط الھیدرولیكي((كسب فول الصویاكسب فول الصویا
66            77            0.50.5                4444        89.689.6    55--0404- -   604604)        )        بالمذیبات العضویة بالمذیبات العضویة ((كسب فول الصویاكسب فول الصویا
66            33            0.50.5            47.547.5        89.389.3    55- -   0404--612612)        )        مقشور بالمذیبات مقشور بالمذیبات ((كسب فول الصویا كسب فول الصویا 
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%%22)           )           حد أعلى حد أعلى ((الدھون الدھون 
%%66)     )     حد اعلى حد اعلى ((األلیاف الخام األلیاف الخام 

العبواتالعبوات. . 55
..یجب ان یعبى كسب فول الصویا في جوالت من الجوت او الخیش النظیف الجدید یجب ان یعبى كسب فول الصویا في جوالت من الجوت او الخیش النظیف الجدید   

التخزینالتخزین. . 66
یجب حفظھا في اماكن غیر معرضة الشعة الشمس المباشرة وتجنب درجة الحرارة یجب حفظھا في اماكن غیر معرضة الشعة الشمس المباشرة وتجنب درجة الحرارة   

العالیة واألمطار والتلوث بالسمیات مثل االسمدة واالبخرة الكیمیائیة والمبیدات العالیة واألمطار والتلوث بالسمیات مثل االسمدة واالبخرة الكیمیائیة والمبیدات 
..الحشریةالحشریة



البطاقة التعریفیةالبطاقة التعریفیة. . 77
: : یجب ان تحوي العبوة بطاقة تعریفیة او دیباجة علیھایجب ان تحوي العبوة بطاقة تعریفیة او دیباجة علیھا  

كسب فول الصویا كسب فول الصویا --::اسم المنتج اسم المنتج     1.71.7
اسم المصنع وعالمتھ التجاریة ان وجدت اسم المصنع وعالمتھ التجاریة ان وجدت     2.72.7
..تاریخ االنتاج تاریخ االنتاج   3.73.7
..تاریخ اإلنتھاءتاریخ اإلنتھاء    4.74.7
--::التحلیل الكیماوي التحلیل الكیماوي   5.75.7
..النسبة المئویة لبروتین الخام النسبة المئویة لبروتین الخام           
..النسبة المئویة للمادة الجافة النسبة المئویة للمادة الجافة         

.          .          النسبة المئویة للرماد الخام النسبة المئویة للرماد الخام 
..النسبة المئویة لأللیاف الخامالنسبة المئویة لأللیاف الخام              
..النسبة المئویة للدھونالنسبة المئویة للدھون              
).).مجتراتمجترات((الطاقة الممثلة     الطاقة الممثلة                 
).).دواجندواجن((الطاقة الممثلة   الطاقة الممثلة                 
..اإلضافات األخرى المسموح بھا إن وجدتاإلضافات األخرى المسموح بھا إن وجدت  6.76.7
..الوزن الصافىالوزن الصافى  7.77.7
..بلد المنشأبلد المنشأ  8.78.7
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