
 خالل المرور على أجبارها طرٌق عن العلفٌة المواد تكتٌل عملٌة : ( Pelleting ) األقراص عمل -12

 . بالضغط ضٌقة فتحات

 مع خلطها قبل أوحاملة /و مخففة مادة مع المقومات خلط عملٌة : ( Premixing ) األبتدائي ألخلط -11

 العلٌقه أجزاء بقٌة

 . األسطوانات بٌن الضغط طرٌق الجزٌئات عن حجم تقلٌل عملٌة : ( Rolling ) ألسحق -12

 مناخل تمرٌرهاعلى طرٌق عن المختلفة الحجوم ذات األجزاء فصل عملٌة : ( Screening ) ألنخــل -13

 . الحجوم مختلفة

 . كثافتها أو /و وأشكالها الجزٌئات حجم تصنٌف عملٌة : ( Separating ) ألفصـل -14

 الجذب طرٌق عن الموادالمعدنٌة أزالة عملٌة : ( Magnetic Separating ) المغناطيسي ألفصل -15

 . المغناطٌسً

 /و الفٌزٌائٌة مواصفاتها لتغٌٌر بالبخار المقومات معاملة عملٌة : ( Steaming ) بالبخار ألمعاملة -16

 . الكٌمٌائٌة أو

 للحرارة أو الغازات أولحرارة بلله المقومات تعرٌض عملٌة : ( Rostining ) ألتحميص -17

 الكهربائٌة

 تحمٌصها أو البنً للون أكتسابها او جفافها حتى

 للعلف األساسً الخلٌط الى تضاف التً المقومات من مجموعة أو مقوم : ( Additives) األضافات -18

 أو

 من وٌكون جدآ صغٌرة بكمٌات عادة األضافات هذه مثل وتستخدم . معٌنة حاجة لسد منه أجزاء الى

 . بدقه وخلطها تداولها الضروري

 على تحتوي التً العالئق على ٌطلق مصطلح : ( Balanced rations ) الموازنه ألعالئق -23

 الوطنً المجمع مثل المعتمدة الجهات توصٌات بموجب الغذائٌة العناصر جمٌع من الصحٌحة النسبة

 لالبحاث األمرٌكً

( NRC ) األنكلٌزي الزراعٌة البحوث مجمع أو (ARC ) ، تجااألحتٌا العناصر هذه تسد بحٌث 

 الجنٌنً النمو أو النمو وواألنتاج  األدامة مثل )، المطلوبة والوظائف لصنفه تبعآ للحٌوان الفسٌولوجٌة

 .( العمـل أو الرٌش أو الصوف أو البٌض أو الحلٌب أو أوالدهن

 

 



 األعالف الخضراء حفظ                              

 

لما كانت األعالف الخضراء تنتج بوفرة فً فترة معٌنة من السنة حتى تفٌض عن حاجة  •
الزمان فً الحٌوانات بٌنما تمل أو تنعدم فً بمٌة السنة لذلن فمد فكر المزارعون منذ لدٌم 

حفظ الفائض منها وتخزٌن الفائض منها لحٌن الحاجة إلٌه وذلن عن طرٌك تجفٌفها فً 
صورة درٌس أو تخزٌنها فً صورة بحالتها الخضراء فً صورة سٌالج فً حفر أو خنادق 

فً األرض وفً كوم فً صوامع مخصصة لذلن مبنٌة بحٌث تكون معزولة عن الهواء 
إلتمام عملٌة الحفظ عن طرٌك سلسلة من التخمرات المرغوبة، وتوفٌر الظروف الالهوائٌة 

والمواد العلفٌة الخضراء ٌمكن عمل السٌالج منها جمٌعا بشرط أن تكون الرطوبة فً المادة 
% وإذا كانت نسبة الرطوبة عالٌة ٌمكن تخفٌض هذه النسبة بترن 65الخضراء حوالً 

 ب نسبة الرطوبة. ٌوم حس 3-2المادة الخضراء لتذبل فً الشمس مدة 

  Silage)الغمير( :   السيالج

 أهم ما ٌمٌز السٌالج عن الدرٌس : •
ٌمكن عمل السٌالج فً الظروف الجوٌة التً ال ٌمكن عمل الدرٌس فٌها كانخفاض  -1

 درجة حرارة الجو .

 ٌشغل السٌالج حٌز ضٌك بالمٌاس للحٌز الذي ٌشغله الدرٌس . -2

% (  11 – 5فظة أو التغذٌة علٌة إال نسبة صغٌرة ) ال ٌفمد من السٌالج أثناء ح -3

 % ( . 71بالممارنة للفمد من الدرٌس ) 

السٌالج الجٌد بكمٌات كبٌرة لابلٌته للحفظ كبٌرة و لد ٌمكن حفظة لمدة سنة أو أكثر و ال  -4

 توجد خطورة من تخذٌنه بعكس الدرٌس .
من الكار وتٌن بٌنما ٌفمد الدرٌس  للسٌالج لٌمة غذائٌة مرتفعة حٌث ٌحتفظ بجزء كبٌر -5

 أغلبٌته و كذلن معامل الهضم ٌزٌد منه فً حالة الدرٌس .
السٌالج غذاء شهً ذو طعم حمضً تستسٌغه الحٌوانات و ٌتٌح لها كمٌة كبٌرة منه و  -6

 تأثٌره ملٌن بعكس الدرٌس .

األخضر و  ٌمكن عمل السٌالج من أنواع كثٌرة من النباتات الخضراء مثل البرسٌم -7

الشمس و بنجر السكر ، حٌث زهرةجمٌع أنواع الحشائش و البرسٌم الحجازي و نباتات 
 %  71 – 68تكون نسبة الرطوبة تتراوح بٌن 
 ما هو األساس العلمي لعمل السيالج  ؟:

ٌتلخص فً أن األعالف الخضراء الطازجة و التً إذا جفت للٌل وحفظت بعٌدا عن الهواء  •
وبالتالً ٌحدث استهالن لألكسجٌن نتٌجة لتنفس النبات و فعل الكائنات الدلٌمة و بالتالً 

كسجٌن وعند استهالن األكسجٌن وٌمف هذا التنفس للكائنات التً تتولف حٌاتها علً األ
 تتضاعف أنواع البكترٌا الالهوائٌة

ٌة أهمها ) و التً تموم بتحلل السكرٌات الموجودة باألعالف و تكون أحماض عضو  •
الالكتٌن و الخلٌن و البٌوترٌن ( و هذه األحماض تجعل الوسط حامضً مما ٌمنع نمو 

البكترٌا التً تسبب تحلل البروتٌنات و تسبب فساد السٌالج . وعندما ٌصل ممدار األحماض 



% ( من المادة الرطبة فً الصومعة تمف  2 -1العضوٌة فً الغذاء المتخمر إلً تركٌز ) 

 كترٌا الالهوائٌة و هنا ٌكون الغرض من الحفظ لد تم .حٌاة الب
 

 

 

  

 ما هي أهم األحماض العضوية التي تتكون عند عمل السيالج 

 

 حامض الالكتيك : •
أهم األحماض التً تتكون و تأثٌره فً الحفظ عظٌم جدا ألنة ٌولف تحلل البروتٌن لٌمته  •

 الغذائٌة تمترب من لٌمةالسكرٌات 
بفمد بسٌط من البروتٌن و فمد بسٌط فً المٌمة الحرارٌة المهضومة  إنتاجه ٌكون مصحوب •

 للغذاء
 وجودة بكثرة ٌعطً سٌالج جٌد ذو نكهة طٌبة .  •

 حامض الخليك          

تأثٌره فً الحفظ ألل من حامض الالكتٌن لٌمته الغذائٌة تعتبر فً حكم العدم إنتاجه ٌكون  •
 ر فً المٌمة الحرارٌة المهضومة .مصحوبا بتحلل كبٌر فً البروتٌن و فمد كبٌ

  حامض البيوتريك
 .من األحماض غٌر المرغوب فٌها ٌعطً السٌالج الرديء رائحة كرٌهة  •
 .وجودة ٌدل علً تحلٌل عمٌك فً البروتٌن و فمد كبٌر فً المٌمة الحرارٌة المهضومة  •

 ؟ما هي مواصفات السيالج الجيد 

1-  pH  1.7و نسبة حامض الالكتٌن  4 – 3.5فٌه تتراوح بٌن % 

 % . 75فٌها        % و نسبة حامض الالكتٌن  2.4 – 1نسبة األحماض الكلٌة  - 2 

 % . 15 -5نسبة الفمد الكلً من المركبات الغذائٌة تتراوح ما بٌن  -3

 ٌحتوي علً كمٌة كبٌرة من بكترٌا حامض الالكتٌن . -4

 و الكاروتٌن.  Bو مكونات فٌتامٌن  Cات كبٌرة من الفٌتامٌنات ٌحتوي علً كمٌ -5

 بشهٌة.  ةشٌابل علٌة المتماللون أخضر زٌتونً و ذو طعم حسن و نكهة جٌدة و  -6

 لابلٌته للحفظ كبٌرة . -7

 القواعد األساسية لعمل السيالج الجيد :



ادة نجفف العلف األخضر  % فً حالة الز65ٌنسبة الرطوبة ال تزٌد وال تمل عن  -1         

% نضع كمٌة من الماء علً 65ٌوم. بٌنما فً حالة نمص الرطوبة عن 3 -2تجفٌف شمسً لمدة 

   كومة السٌالج

لالهوائً جٌدا وذلن بالجرار راالضغط الجٌد لتفرٌغ الهواء حتى تتم عملٌة التخم-2 •

 سٌلو أو غٌر ذلن.والتغطٌة الجٌدة بالمشمع البالستٌن فً حالة عدم وجود مبنً مجهز ك
وجود مصدر للطالة حتى تتمكن الكائنات الالهوائٌة من المٌام بدورها علً أكمل  -3  •

 وجهة.
  ٌوم من عمل السٌالج 51 -41عدم فتح الكومة لبل  -4  •

 Ordinary by fermentationالطريقة العادية لعمل السيالج بالتخمر 

هً الطرٌمة األكثر انتشارا و فٌها تتخمر الكربوهٌدرات الذائبة ) من سكرٌات و نشوٌات و  •
الموجودة بالنبات بواسطة البكتٌرٌا الالهوائٌة إلً حمض الالكتٌن مما ٌؤدي إلً خفض  (

تمرٌبا و ٌعمل حمض الالكتٌن الناتج كمادة حافظة تمنع نمو البكترٌا و  4إلً  PHرلم 

 الفطر .

  :Types of silosلصوامع  أنواع ا

  Pitالحفرة :  -1

عبارة عن فتحة مستدٌرة كبٌرة محفورة فً األرض تكون ضٌمة عند الماع و متسعة عند  •
السطح و تكون أرضٌتها و حائطها أسمنتٌة و ٌكون لاعها مرتفعا عن منسوب الماء 

لرٌبا من  السالٌةاألرضً بمسافة كافٌة و ٌراعً أن ٌكون مكان الحفرة بعٌدا عن 
 المصرف.

 

  

  Trench الخندق -2

عبارة عن مستطٌل كبٌر محفور فً األرض ضٌك عند الماع و متسع عند السطح و  •
حوائطه و أرضٌته أسمنتٌة و تكون األخٌرة منحدرة بطول الخندق لتسمح بصرف السوائل 

 المتخلفة من ضغط كتلة العلف األخضر،
ٌراعى أن ٌكون لاع الخندق مرتفعا عن منسوب الماء األرضً بمسافة كافٌة و ٌختار و  •

و ٌتحاشى وجود أركان بحوائط  المبزل لرٌبا منالسالٌة مكانة بحٌث ٌكون بعٌدا عن 
 الخندق .

و طرٌمتا عمل السٌالج فً الحفرة أو الخندق تعتبران أرخص طرق حفظ السٌالج و لكن  •
 غذائٌة بالسٌالج الناتج ٌكون كبٌرا نوعا ما و هماالفمد فً المركبات ال

ٌستعمالن فً المناطك الجافة حٌث تكون التربة جٌدة الصرف و هما ٌناسبان المربً   •
 الصغٌر .

  Bunkerالصندوق  -3



وهو ٌشبه الخندق و لكنة فوق سطح األرض و مفتوح من الناحتٌن الضٌمتٌن و تصنع جوانبه من 

و تكون مائلة من أعلى إلً الخارج و لد تكون الجوانب مبنٌة تبعا لتوافر العروق و ألواح الخشب 

اإلمكانٌات ولد ٌكون الجزء األكبر من السٌلو الصندولً فوق األرض و البالً تحت األرض و 

عموما ٌكون لاعة مرتفعا عن مستوى األرض هذا و ٌستخدم الجرار فً ضغط كتلة العلف 

سم أثناء ملء سٌلو الحفرة و عندما ٌمتلئ السٌلو ألى   لمته  31 – 21األخضر فً طبمات سمكها   

كتل خشبٌة  –حجارة  –تغطً جٌدا بالبولً إثٌلٌن ) إذا توفر ( و توضع فوله أشٌاء ثمٌلة ) طوب 

 إطارات مطاطٌة لدٌمة .....إلخ (  –

 

 :  Towerالبرج  -  4

المسلحة أو بألواح معدنٌة ثمٌلة و ٌذود عبارة عن بناء رأسً أسطوانً الشكل و لد ٌنشأ بالخرسانة 

و تبعد  61×  61البرج بمجموعة من األبواب المعدنٌة تكون فً جانب واحد من السٌلو ) مماسها 

سم ( و تغلك هذه األبواب أثناء ملء السٌلو بالعلف األخضر و تفتح  181عن بعضها بمسافة لدرها 

 ن أعلى غطاء معدنً لمعً عند تفرٌغ السٌالج منه و ٌغطً اسطوانة البرج م

سم مملوءة بالموالس لمنع تسرب الهواء إلً 11الشكل ٌرتكز علً الجدران داخل مجرى عرضها 

الداخل و تستخدم آلة رافعة لحمل العلف األخضر عند ملء سٌلو البرج به و ال ٌحتاج هذا النوع من 

لة الخضراء كاف لهذا السٌلو إلً كبس أو ضغط العلف األخضر حٌث أن الثمل الطبٌعً للكت

الغرض و تزود اسطوانة البرج من أسفل بفتحة تصرٌف للتخلص من السوائل الناتجة من ضغط 

 العلف .

 :  Heapالكومة  -5

لعمل الكومة ٌنتخب مكان مرتفع من األرض و ترص فوله طبمة من الحطب بارتفاع متر و علً 

لٌال ثم ٌرص فً حزم فوق طبمة م و ٌحش البرسٌم و ٌترن لٌجف ل11-5شكل دائرة لطرها 

 الحطب و ٌضغط علٌة بأرجل العمال لطرد الهواء منه مع تموٌة محٌط الكومة.

 :  Different containers األوعية المختلفة -6

أحٌانا تستعمل البرامٌل الكبٌرة وأكٌاس البولً إثٌلٌن الكبٌرة فً عمل كمٌات محددة من 

 السٌالج. 

 

 


