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Thesis Abstract 

 

 الذهيح في اًراج الحلية وهكىًاذه وتعض الصفاخ  Saccharomyces cerevisiaeالخبز  ذاثيز هسرىياخ هخرلفح هي خويزج

 الهىلشرايي الوضزتحالتقار

 
اجزيد الذراسح في هحطح االتحاز الشراعيح الراتعح الى كليح الشراعح / جاهعح الثصزج / هىقع كزهح علي واسرخذم في الرجزتح 

ترصوين  الحقل الحيىاًي ووسعد االتقار تصىرج عشىائيح في حظائز الرغذيح الفزديحارتع اتقار هىلشرايي هضزتح اخريزخ هي 

( %72( وًخالح )%25هجوىعح السيطزج. غذيد االتقار على العليقح الوزكشج الري ذكىًد هي الشعيز تٌسثح ) الوزتع الالذيٌي.

تمت اضافة  الوعاهلح الثاًيح والثالثح والزاتعح( والري كاًد خاليح هي اضافح الخويزج .و%1( وفيراهيٌاخ )%1وهلح الطعام )

غن /كغن / يىم( ادخ  15، 10، 5اى اضافح الخويزج الى الوادج العلفيح تٌسثح )  غم/كغم علف على التوالي(5،10،15الخميرة)

ًسثح دهي الحلية اال ( في االًراج اليىهي واالسثىعيا اى اضافح الخويزج لن يكي لها ذاثيز في P<0.05الى احذاز سيادج هعٌىيح )

غن / كغن /يىم( هي الخويزج ادخ الى سيادج في ًسثح تزوذيي الحلية والالكرىس و الوىاد الصلثح اسدادخ كويح 5اًه عٌذ اضافح )

اى الوعاييز الذهيح الوروثلح تخضاب الذم وحجن خاليا الذم الوزصىصح اظهزخ اضافح  العليقح الوزكشج الورٌاولح تاضافح الخويزج

 .ن /كغن علف هزكش( فزوق هعٌىيح في ذزكيش خضاب الذم وحجن الخاليا الوزصىصحغ5)

 

Effect of different levels of bread yeast Saccharomyces cerevisiae in the production of milk and its 

components and some of the blood characteristics for Crossbred Holstein cows  

 

The study was carried out in the Agricultural Research Station of the College of 

Agriculture / University of Basrah / Kerma Ali site. In the experiment, four tested 

Holstein cattle were selected from the animal field. Control group. The cows were 

fed on the concentrated diet consisting of barley (25%), bran (72%), food salt (1%) 

and vitamins (1%) which were free of yeast. Kg / day) resulted in a significant 

increase (P <0.05) in daily and weekly production. The addition of yeast did not have 

an effect on milk fat ratio However, the addition of 5 g / kg / day of yeast resulted in 

an increase in milk protein, lactose and solids. (5 g / kg center feed) showed 

significant differences in the concentration of hemoglobin and cell size. 


