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ผลของการใช้อาหารหยาบทดแทนเลี้ยงโคให้นมในฤดูแล้ง
Roughage Replacer for Feeding Milking Cows in Dry Season (ขนาด 18 หนา)
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เนื้อหา
ผลจากการทดลองการใช้ฟางข้าวหมักยูเรีย 6% เปลือกสับปะรดสดและหญ้าขนเป็นอาหารหยาบ ทดแทนเลี้ยง บทคั
ดย่อ
โคกาลังให้นมในฤดูแล้ง โดยใช้โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ ฟรีเซียน สายเลือดประมาณ 62.5% ที่กาลังให้น้านม โดยให้อาหาร ไทย/
อังกฤษ
ข้นมีโปรตีนรวม 16% ตามปริมาณการให้น้านมต่ออาหารข้น เท่ากับ 2:1
(ขนาด 14)
คาสาคัญ : หญ้าขน เปลือกสับปะรดสด
ชื่อคาสาคัญไทย/อังกฤษ (ขนาด 14 หนา)
คาสาคัญไทย/อังกฤษ (ขนาด 14)

Abstract
The objective of the study was to develop the dry roughage for feeding replacement heifer.
The experiment lasted for 168 days. The subjects of the study were 62.5 – 75 % Holstein Friesian
hybrids. Those 16 heifers’ ages were ranking from 10 – 12 months.
Keywords: Para grass, Pineapple waste.

1. บทนา
ขอบซ้าย
2.5 ซม.

ชื่อหัวเรื่องใหญ่ ชิดซ้าย
(ขนาด 18 หนา)

ในปัจจุบันการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย ได้มีการส่งเสริมให้มีการขยายการเลี้ยงเพิ่มจานวนมากขึ้นในทุกๆปี
ทั้งโคนมและโคเนื้อ แต่จานวนพื้นที่ทาการเกษตรกลับลดจานวนลงโดยถูกนาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆมากขึ้น ดังนั้น เนื้อหา
เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ซึ่งจาเป็นต้องใช้อาหารหยาบพวกหญ้าเป็นพืชอาหารสัตว์หลักสาหรับเลี้ยงโค จึงมีจานวนพืชอาหารสัตว์ บทความ
(ขนาด 14)
และจานวนพื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ลดน้อยลงเรื่อยๆ (วีระพล, 2537)
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กากถั่วลิสง
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เปลือกหอยป่น
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แร่ธาตุผสม (premix)
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2
2
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