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 مستخلص البحث

 
( في الغذاء Bacillus mycoides( المخّمرة بعصية الفطرانية )onggokأثر إعطاء ثمالة الكسافا ). 4102ألف هداية. 

بحث علمي. قمس علم األحياء. كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة موالنا (. ayam broilerفي جودة إنتاج الدجاج الالحم )

 ومية بماالنق. مالك إبراهيم اإلسالمية الحك

 : د. ألفا أوتامي و د. أحمد بارزي المشرف

 الكلمات الرئيسية: ثمالة الكسافا، عصية الفطرانية، الدجاج الالحم، جودة اإلنتاج

الدجاج الالحم هو أحد حيوانات المزرعة الكثيرة تربيتها في إندونيسيا. وقد ارتفع الطلب على لحوم الدجاج 

يواني بسبب ارتفاع عدد المواطنين. وإعطاء الغذاء الجيد أصبح عامال مهما لنجاح تربية الالحم كمصدر البروتين الح

الدجاج الالحم، رغم أنها تواجه بعض المشكالت مثل مشكلة ارتفاع سعر الغذاء يوما بعد يوم. ومن الحل لذهه المشكلة هو 

ء البديل المنتج من نفايات صناعة طحين التبيوكا إعطاء الغذاء األكثر فعاال واقتصديا. وثمالة الكسافا أصبح أحد الغذا

ومحتوى األلياف الخام  %0311إلى  % 0311المتوفرة ولكن المحتوى الغذائي فيها قليل وهو محتوى البروتين الخام نحو 

لكسافا . ويرجى من التخمير بكتيريا عصية الفطرانية كاللقاح أن يرقي القيمة الغذائية لثمالة ا%05354إلى  %05354نحو 

( المخمرة بعصية onggokإعطاء ثمالة الكسافا ) لتكون صالحة لتغذية الدجاج الالحم. يهدف هذا البحث إلى معرفة أثر

 ( في الغذاء بالتراكيز الختلفة في جودة إنتاج الدجاج الالحم.Bacillus mycoidesالفطرانية )

 .PTالذي عمره يوم واحد لشركة  Ross  strainدجاج من نوع الدجاج الالحم 14استخمد هذا البحث 

Charoen Pokphand Jaya Farma  يوما. والتصميم المستخدم هو التصميم العشوائي الكامل  15، وكان تربية الدجاج

بأربع معالجات وأربع إعادات، وتحتوي كل من اإلعادات على دجاجين. وأما المعالجات تحتوي على معالجة صفر )الغذاء 

(، ومعالجة ثانية )الغذاء بنسبة ثمالة %01رة بدون ثمالة الكسافا المخّمرة(، ومعالجة أولى )الغذاء بنسبة ثمالة الكسافا المخمّ 

(. والمتغيرات الملحوظة هي استهالك %11(، ومعالجة ثالثة )الغذاء بنسبة ثمالة الكسافا المخّمرة %41الكسافا المخّمرة 

تختالف وإذا ظهر اال anova one wayالغذاء، وزيادة الوزن، وتحويل الغذاء، ونسبة الجثة. والبيانات محلّلة باستخدام 

 .%5كبيرا أجري اتختبار االتختالف الكبير األصغر 

( في الغذاء له أثر Bacillus mycoidesتدل نتيجة البحث أن إعطاء ثمالة الكسافا المخّمرة بعصية الفطرانية )

 1519351كبير )حساب ف أكبر من جدول ف( في تخفيض استهالك الغذاء وزيادة الوزن. ومعدل استهالك الغذاء نحو 

غرام لكل دجاج في معالجة  1171375غرام لكل دجاج في معالجة أولى، و 1507345م لكل دجاج في معالجة صفر، وغرا

غرام لكل دجاج لكل أسبوع في  217315غرام لكل دجاج في معالجة ثالثة. ومعدل زيادة الوزن نحو  1112375ثانية، و

غرام لكل دجاج لكل أسبوع في معالجة  15131لى، و غرام لكل دجاج لكل أسبوع في معلجة أو 20130معالجة صفر، و 

 Bacillusغرام لكل دجاج لكل أسبوع في معالجة ثالثة. إعطاء ثمالة الكسافا المخّمرة بعصية الفطرانية ) 11431ثانية، و 

mycoides معالجة  في 0359( في الغذاء ال يؤثر في تحويل الغذاء ونسبة جثة الدجاج الالحم. ومعدل تحويل الغذاء نوح

في  %59355في معالجة ثالثة. ومعدل الجثة نحو  0351في معالجة ثانية، و 0355في معالجة أولى، و 0352صفر، و

في معالجة ثالثة. إن تحويل الغذاء  %55319في معالجة ثانية، و  %5531في معالجة أولى، و %59357معالجة صفر، و

 ، رغم أنه ليس هناك أثر كبير إحصائيا.ونسبة الجثة في هذا البحث يمكن أن يقال بأنه فعال

 


