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چكيده طرح:
بقاياي نیشــكر يكي از پسماندهاي كشاورزي مي باشد كه بخش قابل توجهي از اين محصول اصلي نیشكر را در 
بر مي گیرد كه شــامل سرشاخه، پیت و باگاس و مالس مي باشد . سرشاخه حدود بیست و پنج درصد از كل تولید اين 
زراعت را شامل مي گردد كه در زمان برداشت ساقه نیشكر در مزرعه باقي مي ماند و براي عملیات زراعي ايجاد مزاحمت 
مي  نمايد. يكي از راه هاي دفع اين مزاحمت آتش زدن آن مي باشد كه در بسیاري از مناطق نیشكر كاري چنین روشي به 
كار گرفته مي شــود. لیكن اين عمل، طي سال هاي اخیر، از طرف سازمان هاي حمايت كننده محیط زيست مورد انتقاد 
قرار گرفته است. سرشاخه نیشكر داراي ارزش غذايي مناسبي بوده به نحوي كه پروتئین خام و انرژي زايي آن نسبت به 
كاه غالت باالتر است و مي توان آن را در رديف علوفه هاي متوسط دسته بندي نمود. در حال حاضر حدود بیست هزار 
هكتار از اراضي كشــت نیشكر در استان خوزستان با استفاده از هاروستر برداشت مي گردد كه حین برداشت سرشاخه 
و برگ گیاه بر روي زمین انباشــته شده و به كمك بیلر قابل برداشت مي باشد. با توجه به اطالعات تولید شده امكان 
برداشــت هشت تن در هكتار سرشاخه نیشكر بوسیله بیلر امكان پذير بوده و در مجموع در حال حاضر امكان برداشت 
صد و شصت هزار تن از اين ماده غذايي با ارزش در سال میسر مي باشد. بر اساس اطالعات موجود در صورت فرآوري 
سرشــاخه به وسیله مواد آلي و شــیمیايي ارزش غذايي آن را مي توان افزايش داد. در اين صورت مقدار پروتئین خام از 
مقدار5/4 درصد به 7/98 درصد )در مجموع حدود 48 درصد افزايش( و انرژي قابل متابوبیسم از 1/7 به 1/88 مگاكالري 

در كیلوگرم )در مجموع 11 درصد افزايش( ارتقا مي يابد.
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