
 عملي وعالئق أعالف : ألمادة                                                              الحيوانيه الثروة قسم

 الربيعي : ألفصل                                                           الرابعهالثالثة و ألمرحلة  

  ألعلفيه المواد تصنيع في المستخدمة ألمصطلحات                               

 صناعية  بطرق العلفيه المواد من الرطوبة ازالة عملية :( Artificial drying) الصناعي التجفيف -1

 ( طبيعيه غير)

 المواد من األخرى الخفيفة والمواد واألغبرة المشور أزالة عملية : ( Aspirating )  ألشفط-  2

 الهواء باستخدام  العلفية

 العملية هذه تعني وال العلف مع الممومات من أكثر أو أثنين خلط عملية : ( Blending ) ألتوليف-3

  ألتشتت تجانس

   عن الغريبة والمواد واألغبرة األدغال وبذور المش أزالة عملية : (  Cleaning ) ألتنظيف -4

 . أخرى بطرق أو المغناطيسي الشفط أو    بالهواء الشفط طريك

 . الكامله الحبوب نهايات أزالة عملية : ( Cgipping ) ألتقليم-5

 . الرطـوبه أزالة طريك عن العلفية المادة كثافة رفع عملية : (  Condensing ) ألتكثيف-6

 التصنيع لبل الممومات مخاليط أو المموم حرارة أو رطوبة تعديل عملية : ( Conditioning ) ألتكييف-7

  األضافي

 والفيزيائية الكيميائية لتغييرالمواصفات الرطوبه بوجود بالحرارة المعاملة عملية : ( Cooking ) ألطهي-8

  للممومات

 العملية هذه تصاحب حيث  الهواء لحركة نتيجة العلفية المادة حرارة تمليل عملية: ( Cooling ) ألتبريد -9

 . بالحراره التجفيف عادة

 . تمليل حجم الجزيئات عملية : ( Cracking ) ألتكسير -11

 

 

 

 



 

 تكوين عالئق الحيوانات

 Formulation of ration for livestock            

  Desirable characteristics of a ration الصفات الططلوبة فى العليقة –أ 

  Adequate & Balanced أن تكون كافية ومتزنة 1-

 االحتياجات الغحائية الحافظة واإلنتاجية لمحيهان من الصاقة والبخوتينالتى تدج  العميقة الكافية ىى

  . ساعة بجون نقز أو زيادة 42والجىن والعشاصخ السعجنية والفيتاميشات خالل 

 10: 1 ومن حيث االتدان فأنو يجب أن تكهن ندبة البخوتين السيزهم فييا : الصاقة الرافية

:  1إلنتاج الحميب ،  بالشدبة 5:  1مة األخيخة من التدسين ، بالشدبة لحاالت الحفظ والعسل والسخح
كافية من الصاقة فأن البخوتين  بالشدبة لمشسه و السعخوف أنو إذا لم تحتهى العميقة عمى كسية 2

  . والشسه وإنتاج الحميب يدتعسل لسج الجدم بالصاقة بجال من أن يدتخجم لمحفظ

األحساض  ىن وذلك لزسان تغصية احتياجات الحيهان منيجب أن يتهفخ بالعميقة حج أدنى من الج
السعجنية الكبخى والرغخى  الجىشية األساسية ) غيخ السذبعة ( كسا يجب أن تتهافخ بالعميقة العشاصخ

تهفيخ قهالب السمح السعجنى أو قهالب  ومن السفيج 1:  4وتكهن ندبة الكالديهم إلى الفهسفهر نحه 
الحيهانات لتمعق مشيا عمى فتخات شهال اليهم تبعا لحاجتيا  السعجنية أمامالسهالس واليهريا واألمالح 

صغيخة ومشتظسة من العشاصخ السعجنية تقهم بتشذيط األحياء الجقيقة  مسا يزسن إمجادىا بكسيات
 لمفيتاميشات فأنو تحت الظخوف العادية يجب تهفيخ السادة الخزخاء بالعميقة كسرجر بالكخش وبالشدبة

فى الذسذ  اروتين الحى يتحهل بالجدم إلى فيتامين ) أ ( ويعتبخ الجريذ الجيج السجففأساسى لمك
  . مرجرا لفيتامين ) د ( بالعميقة

  Palatableأن تكون مستساغة  -2

عشجما تكهن  ( Voluntary feed intake ) يتشاوليا الحيهان تصهعا تدداد كسية الغحاء التى
شيية وتختمف االستداغة تبعا لشهع الحيهان وعسخه ودرجة جهعو  مهاد مدتداغة العميقة محتهية عمى

السخكدة  الغحاء وتبعا لجرجة الحخارة والخشهبة الجهية وغيخىا . والسالحظ أن مهاد العمف وحاجتو إلى



وكثيخ ما يدتعسل  تكهن أكثخ استداغة من السهاد الخذشة الجافة وخاصة عشج ارتفاع الحخارة صيفا
لتحدين درجة  Flavours ل السفيج ( وأحيانا السهاد السكدبة لمصعم والخائحةالسهالس ) أو سائ

  . استداغة الحيهان لمعميقة الخذشة الجافة

   Succulent أن يكون جزء مظها غضا طريا -3

 احتهاء العميقة عمى مهاد العمف العريخية السحتهية عمى ندبة مختفعة من الخشهبة تدداد أىسية

ممصف  وبشجخ العمف والعخوش الغزة فى الريف وذلك نظخا لسا ليا من تأثيخكاألعالف الخزخاء 
  . لجرجة الحخارة حيث تقبل الحيهانات عمييا بذخاىة

   Highly digestible ارتفاع قابليتها للهضم  -4

 بين قابمية مادة العمف لميزم ومحتهاىا من األلياف الخام فكمسا انخفزت ندبة األلياف ىشاك عالقة

بالشدبة لمحيهان وقج  الخام كمسا ارتفع معامل ىزم السادة العزهية وارتفعت بالتالى قيستيا الغحائية
لميزم بيشسا تشخفس ىحه الشدبة  % من السادة الجافة بالسخكدات تكهن قابمة 09 – 55وجج أنو من 

  . % من السادة الجافة بالسهاد الخذشة 09- 59إلى 

  Sufficient bulkمظاسب أن تكون العليقة ذات حجم -5

ذات حجم مشاسب فال تكهن مكهنة كميا من مهاد عمف مخكدة ألنيا تكهن  يجب أن تكهن العميقة
الحيهان السجتخ وتدبب لو اضصخابات ىزسية إذ أن عسمية االجتخار ال تتم أال  قاصخة عمى إشباع

 كجم 2.4ن حى مقجار كجم وز  599كسية معيشة من األلياف . وقج وجج أنو يمدم لكل  فى وجهد

Ballast االذرة  أى مادة عزهية غيخ ميزهمة بالخوث وفى حالة عجم كفاية السهاد الخذشة تصحن
العميقة ذات  بقهالحيا وذلك لمحرهل عمى حجم مشاسب فى عميقة الحبهب عمى أنو ال يجب أن تكهن 

المبن وفى ىحه الحالة  إذا كان الحيهان يشسه بدخعة أو كان إدراره مختفعا من Bulky حجم كبيخ
احتياجات البخوتين والصاقة من مهاد  تشخفس كسية السادة الخذشة ويدتعان بالسهاد السخكدة لدج

بعجد كيمهجخامات السادة   Capacity لمغحاء حجسيا صغيخ ىحا ويعبخ عن درجة استيعاب الحيهان
م وزن حى فى اليهم إلى كج 199الحى فيحتاج كل  الجافة الالزمة لو فى اليهم وتشدب إلى وزنو

كجم مادة  4.5مثل ) بقخة جافة غيخ حامل ( تختفع إلى  كجم مادة جافة فى حالة الحفظ فقط 1.5
كجم مادة جافة كحج اقرى  4.45 – 4تديج حتى ترل إلى  جافة فى األبقار متهسصة االدرار

  . بالشدبة لألبقار مختفعة االدرار



 Suitable mechanical action ب على األمعاءأن يكون لها تأثير ميكانيكى مظاس -6

 

تأثيخ مديل إذا احتهت عمى  فال تكهن مديمة وال مسدكة بل وسط بيشيسا وتكهن مهاد العمف ذات
العمف األخزخ غيخ تام الشزج الحى  ندبة مختفعة من الخشهبة والجىن أو االبخوتين ) كسا فى

ذات التأثيخ السديل األعالف الخزخاء  ديحتهى عمى ندبة مختفعة من االميجات ( ومن السها
والسهالس من أجل ذلك يجب عجم االقترار عمى البخسيم وحجه  والديالج ونخالة القسح وكدب الكتان

حتى له كان متهافخ ورخيرا وذلك حتى ال تراب الحيهانات باإلسيال  فى تغحية الحيهانات شتاء
 يزسية وبالتالى فقج جدء كبيخ من السخكبات الغحائيةالكتمة الغحائية بالقشاة ال الحى يعشى سخعة مخور

السهاد ذات  السيزهمة بالخوث قبل أن تتاح لمحيهان فخصة كافية المتراصيا واالستفادة بيا ومن
ندبة مختفعة من األلياف  التأثيخ السسدك لكدب القصن وكحلك السهاد الجافة الخذشة السحتهية عمى

  . االذرة وغيخىا الخام كاالتبان و قر األرز و حصب

التغحية عمى العميقة  ويخاعى التجرج فى االنتقال بالحيهانات من التغحية عمى العميقة الخزخاء إلى
  لحجوث االضصخابات اليزسية يهما وذلك مشعا 15 – 19الجافة أو العكذ وذلك خالل فتخة من 

  Wholesome أن تكون صحية -7

كالخمال وقصع الحجارة والدمك والسداميخ وغيخىا من السهاد الغخيبة  أن تكهن خالية من السهاد الزارة
األعذاب والحبهب والبحور الدامة ومن أثار السبيجات الحذخية وأن تكهن خالية  وأن تكهن خالية من

 السهاد الدامة كالجهسيبهل ) فى بحور القصن ( وحسس الييجروسيانيك ) فى نباتات الحره كحلك من

صغيخة العسخ وفى بحور الكتان غيخ الشاضجة  وحسس االكداليك فى أوراق وعخوش والحرة البيزاء 
العميقة خالية تساما من التعفن والتدنخ والتخسخ ومن الحذخات  بشجخ العمف وبشجخ الدكخ ( وأن تكهن 

  . ومخمفاتيا

  Varieties of feed sources تظوع مصادر العليقة -8

خمة فى تخكيب العميقة يكهن ىاما بالشدبة لمجواجن والحيهانات ذات السعجة وتعجد السهاد الخام الجا أن تشهع
لتالفى والستكسال أوجو الشقز فى  البديصة وكحلك لرغار السجتخات التى لم يتكهن كخشيا بعج وذلك

  . الزخورية وبعس الفيتاميشات بعس السخكبات الغحائية وخاصة فى األحساض االميشية



أو مادتين ىحا  ت السجتخة فأن احتياجاتيا من البخوتين يسكن سجىا من مادةوأما بالشدبة لمحيهانا
األحساض االميشية الالزمة  فزال عن أن األحياء الجقيقة بالكخش يسكشيا تخميق كافة احتياجاتيا من

كسا أنيا  ( NPN ) أو غيخ بخوتيشى لبشاء بخوتين جدسيا من نيتخوجين الغحاء سهاء كان بخوتيشا
  . ( السخكبة Bميق كافة مجسهعة فيتاميشات ) تدتصيع تخ

  Economical أن تكون اقتصادية -9

العمف الشاتجة بالسدرعة فى سج معظم االحتياجات الغحائية لمحيهانات  وذلك باالعتساد عمى مهاد
  . شخاء مهاد العمف الزخورية الالزمة لسهازنتيا وسج الشقز بيا أن وجج واالقترار عمى

سعخىا أقل ما  هاد العمف الالزمة فى الهقت الحى تكهن متهفخة فيو بالدهق حتى يكهن ويكهن شخاء م
السفاضمة بيشيا عمى  يسكن وتقييم مهاد العمف ال يكهن عمى أساس ثسن الصن مشيا فقط بل تكهن 

ىحا ويجب أن تعتسج تغحية  وثسن وحجة البخوتين ( TDN أساس ثسن وحجة الصاقة ) معادل نذا أو
الكسيات السدتعسمة من األعالف  شتاءا وصيفا عمى مهاد العمف الخزخاء مسا يقمل من الحيهانات

  . السخكدة وبالتالى يداعج عمى خفس تكاليف إنتاج الحميب والمحم

  Homogenous أن تكون متجانسة -01

من السخمهط متساثمة فى التخكيب الكيساوى وبالتالى فى القيسة السختمفة  وذلك حتى تكهن األجداء
 استعسال الخالط السيكانيكى لسجة كافية لو أىسيتو فى ضسان جهدة خمط وتهزيع السهاد الغحائية وأن

الحيهية ..  الخام وخاصة الجاخمة بشدب صغيخة كإضافات األمالح السعجنية والفيتاميشات والسزادات
الحيهانات ونفهقيا ىحا  ال تتخاكم فى جدء من مخمهط العمف فيؤدى إلى تدسم بعسالخ واليهريا حتى 

فأنو يكهن عخضة النفرال بعس  وإذا تعخض مخمهط العمف الشاعم بعج إنتاجو لمشقل مدافات شهيمة
كثافتيا الشهعية وبالتالى يختمف التخكيب  مكهناتو عن بعزيا خرهصا إذا كانت متبايشة كثيخا فى

السختمفة بأجهلة العمف ولحلك كان استخجام العمف السزغهط فى  والقيسة الغحائية لمصبقاتالكيساوى 
أو مربعات أو محببات فى التغحية أفزل وذلك لزسان تجانذ  صهرة مكعبات أو أسصهانات

  . محتهياتو وثبات مكهناتو

  Ration computation حساب العليقة –ب 

  : قة اليهمية لمحيهانتتبع الخصهات التالية فى حداب العمي



التخكيب  يمدم معخفة القيسة الغحائية لسهاد العمف الستاحة وذلك بالخجهع إلى ججاول .1
 . الكيسيائي والقيسة الغحائية لسهاد العمف

 ائيةالغح يمدم معخفة االحتياجات الغحائية السهصى عمييا وذلك بالخجهع إلى ججاول السقششات .2

Recommended requirements – Feeding standards تبعا لمسجمذ القهمى 

 لسختمف أنهاع الحيهانات كسا يسكن إتباع السقششات الغحائية التى NRC االمخيكى لمبحهث

وضعيا غشيم فى مرخ وقج سبق تهضيح أن السقششات الغحائية عبارة عن ججاول تبين 
بتهفيخىا فى العالئق اليهمية لمحيهانات ألغخاض  السخكبات الغحائية التى يشرح كسيات
 السختمفة كالشسه و التدسين و الحسل و المبن و العسل ... الخ وأنيا تعتبخ قهاعج مخنة اإلنتاج

  . الحيهانات وغيخ جامجة وأن السقرهد مشيا ىه االستخشاد فى التغحية العسمية لسختمف أنهاع

كل  الحيهان صائسا فى الرباح قبل الذخاب وتشاول العميقة بسعجل مخةيمدم معخفة وزن  .3
  . أسبهعين وذلك لحداب االحتياجات الحافظة لو

لو وفى  يمدم معخفة نهع وكسية إنتاج الحيهان فى اليهم وذلك لحداب االحتياجات اإلنتاجية .4
  . حالة ماشية المبن الشامية تزاف احتياجات الشسه

الكمية لمخأس  حافظة واالحتياجات اإلنتاجية لسعخفة االحتياجات الغحائيةتجسع االحتياجات ال .5
السادة الجافة  مثال وذلك فى حجود TDN فى اليهم من البخوتين الخام ومن الصاقة فى صهرة

من  % 3.25 – 1.5 التى يدتهعبيا الحيهان تبعا لحالة ومدتهى إنتاجو ) وىى تتخاوح بين
من الكالديهم  ضع فى االعتبار أيزا احتياجات الحيهانالهزن الحى ( كسا يجب أن يه 

  . والفهسفهر والكاروتين

فى  تغصى االحتياجات الغحائية لمحيهان من مهاد العمف الستاحة فتعصى األعالف الخزخاء .6
 % من وزن الحيهان ومهاد العمف الخذشة كاالتبان وقر الخز وحصب الحرة 01حجود 

هان وتدتكسل باقى االحتياجات من العمف السخكد % من وزن الحي 0السجخوش بسعجل 
أيزا من وزن الحيهان وىحا كمو برفة مبجئية ثم تجسع القيم الغحائية لكسيات  % 0بسعجل 

 العمف السقتخحة ويقارن السجسهع الستحرل عمية باالحتياجات الغحائية السهصى عمييا مهاد

السعصاة  خوتين يجخى تعجيل فى الكسياتفإذا وججت فخوق كبيخة بيشيسا سهاء فى الصاقة أو الب
الغحائية  من مهاد العمف السختمفة بالديادة أو الخفس حدب األحهال حتى تصابق قيستيا

التهصل إلى  الكمية االحتياجات الغحائية وذلك بقجر االمكان عمسا بأنو ليذ من السفخوض
  العميقة السالئسة من أول محاولو .



 خد بالقصيع عمى حجة ألن فى ذلك مزيعة لمهقت والجيجليذ عسميا حداب عميقة لكل ف .7

لسدتهى  خاصة إذا كان القصيع كبيخا وإنسا يقدم أفخاد القصيع إلى ثالث مجسهعات مثال تبعا
لكل مجسهعة  وزنيا وإنتاجيا ) مشخفزة ومتهسصة ومختفعة ( ثم يؤخح متهسط الهزن واإلنتاج

  . وتحدب العميقة عمى أساسو وكأنيا لفخد واحج

   . يجخى حداب وتعجيل عالئق السجسهعات مخة كل أسبهعين تبعا لمتغيخ فى أوزانيا وإنتاجيا .8

 


