
 . حبيبات الى األقراص حجم تقليل عملية : ( Crumbling ) ألتفتيت -11

 . العلفيه المواد من األخرى والسوائل الماء أزالة عملية : ( Drying) ألتجفيف -11

 . التقطير أو التركيزبالتبخير طريق عن العلفيه المواد تكثيف عملية : ( Evaporation ) ألتبخير -11
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  Feed quality controlالرقابة على جودة األعالف            

  :تتضمن الرقابة على جودة األعالف اإلجراءات التالية

وفقا لمقؾاعج والذخوط والسؾاصفات  بتدجيل تخكيبات األعالف السرشعة واإلضافات والسخكدات بؾزارة الدراعةالقيام  .1
  . السشرؾص عميها

  . الدراعة تتؼ عسميات اإلنتاج والترشيع فى مرانع عمف مخخرة وتحت إشخاف مخاقبيؽ مؽ وزارة .2
  . أخح عيشات مسثمة لإلنتاج وفحرها أوال بأول .3
  . فحص العيشات عاهخيا ثؼ تحميمها كيساويا بأتباع طخق التحميل الخسسية الجوليةيتؼ  .4
محالت تجارية مدتؾفاة لمذخوط  حغخ االتجار بسؾاد العمف الخام أو السرشعة أو اإلضافات أو السخكدات أال فى .5

  . ومخخرة
مظابقا لسؾاصفات وشخوط  يكؾن اإلعالن عؽ األعالف السرشعة أو اإلضافات أو السخكدات أو نذخ بيانات عشها  .6

 . تجاولها وتدجيمها وتؾصيات وزارة الدراعة

   Feed adulterationبعض طرق غش األعالف

وذلػ بغخض زيادة وزنها عشج تدميسها  الحرةرش الساء عمى مؾاد العمف الخزخاء بعج حذها كالبخسيؼ وأنؾاع  .1
  . الخطؾبة لمسذتخيؽ ويسكؽ الكذف عؽ ذلػ بتقجيخ ندبة

الحجخ الجيخى ويسكؽ  إضافة مؾاد معجنية معجومة القيسة كالتخاب والخمل أو رخيرة كسمح الظعام ومدحؾق  .2
  . كخبؾنات الكالديؾم الكذف عؽ ذلػ بتقجيخ ندبة الخماد وندبة كمؾريج الرؾديؾم وندبة

ذلػ بتقجيخ ندبة الكذف عؽ  إضافة مؾاد خذشة فقيخة فى قيستها الغحائية كقذؾر أو القذؾر السظحؾنة ويسكؽ .3
  . األلياف الخام وأيزا بالفحص بالسيكخوسكؾب

الشيتخوجيشية غيخ البخوتيشية وأرخص  إضافة اليؾريا لديادة ندبة البخوتيؽ الخام بالعمف حيث تعتبخ أرخص السرادر .4
ؽ غيخ كغؼ كدب قظ 12أن يحل كيمؾغخام اليؾريا محل  كثيخا مؽ السرادر الظبيعية الشباتية لمبخوتيؽ ) يسكؽ

  . كذف الغش بها بتقجيخ اليؾريا فى السخمؾط % بخوتيؽ خام ( ويسكؽ 24مقذؾر به 
السختفعة الثسؽ كسدحؾق الجم  إضافة مرجر بخوتيشى نباتى رخيص ليحل محل جدء مؽ مرادر البخوتيؽ الحيؾانى .5

  . االميشية السختمفة والدسػ والمحؼ ويسكؽ الكذف عؽ ذلػ بتقجيخ ندب األحساض
ندبة السادة الحاممة ) مؾاد تديج مؽ الحجؼ لتدهيل عسمية الخمط( فى مخكدات الفيتاميشات ومخكدات العشاصخ  زيادة .6

الفيتاميشات أو  الشادرة مسا يشجؼ عشه خفض ندبها عؽ الحج االدنى ويسكؽ الكذف عؽ ذلػ بتقجيخ ندب السعجنية
  . العشاصخ السعجنية الشادرة فى السخمؾط

 

 

 

 



   Hay Making صناعة الدريس:                     

من المعروف أن إنتاج األعالف الخضراء بصفة عامة وصناعة الدررٌ  بصدفة خاصدة 

غٌددر معرو ددة أو غٌددر متبعددة ب دد م واةددل  ددً منط،ددة ال ددرع األوةددط  ول ندد  صددناعة 

الررٌ  هذه ٌم ن أن تلعب روراً هاماً بالنةبة لإلنتاج الحٌوانً إذا ما تح،،د  طفدرف  دً 

 ج األعالف.إنتا

وعملٌة صناعة الررٌ  ةهلة وغٌر م لفة بالم،ارنة مدل الطدرع األخدرل المةدتعملة  دً 

حفظ األعالف مثدم الةدٌالج أو التيفٌدف الصدناعً أو الم عبدا  وعمدم الدررٌ  ٌةداعر 

على حفظ العناصر الغذائٌة  ً العلف بصورف يٌرف ولفتدرف طوٌلدة حٌدم ٌم دن للدررٌ  

ٌمدر الحٌدوان ماٌحتايد  مدن بدروتٌن ومعدارن و ٌتامٌندا  وطا دة المصنوع  ً الربٌل أن 

 خالم الةنة التالٌة.

 قواعد أساسية في صناعة الدريس:

بمدددا أن معظدددا العناصدددر الغذائٌدددة لنباتدددا  األعدددالف تويدددر  دددً األوراع واأليددد اء    -

الر ٌعة من النبا   لذا  إن يورف الررٌ  تعتمر على مرل احتوائ  لهذه األي اء مدن 

 النبا .

%( مدن 04-04وألن هذه األوراع ت  م أ بر نةبة من المارف اليا ة  ً الب،ولٌا  )   -

المددارف اليا ددة  هددً تعتبددر أ ددٌا مددارف لصددناعة الددررٌ  مددن الح ددائ  والمحاصددٌم 

 األخرل.

بددالنظر لضددعف إنتايٌددة الب،ولٌددا  العلفٌددة عمومدداً بالم،ارنددة مددل المحاصددٌم النيٌلٌددة    -

 إلنتاج العلفً ب راعة خلطا  علفٌة من الب،ولٌا  والنيٌلٌا . ٌم ن  ٌارف ا

الب،ولٌا  لها  دً الغالدب نمدو مفتدر  وربمدا ٌعٌد  حصدار العلدف لصدناعة الدررٌ     -

 ول ن عنر  راعتها مل النيٌلٌا   ٌ ون النمو رأةٌاً مما ٌةاعر على الحصار اآللً.

 دً ٌيدف  دً و د  مت،دارب محصوم الررٌ  ٌيب أن ٌحتوي على ةدٌ،ان ر ٌعدة ل   -

مل األوراع   لذا  النباتا  ذا  الةٌ،ان الةمٌ ة ٌيدب  راعتهدا ب ثا دة نباتٌدة عالٌدة 

 لتح،ٌ  هذا الهرف.



المحاصٌم التً تحتوي على  مٌة عالٌة من الرطوبدة تتيدور صدناعة الدررٌ  منهدا    -

إمدا  علدف الذرف الصفراء( لدذا  هدً تةدتعمم  –لصعوبة تيفٌفها )البرةٌا المصري 

 أخضر أو ةٌالج.

-04%  دً الب،ولٌدا  و00-04عنر حصار العلدف تتدراون نةدبة الرطوبدة  ٌهدا بدٌن    -

% حتدى 22-81%  ً النيٌلٌا . هذه النةبة ٌيب أن تنخفض  ً الدررٌ  إلدى 00

 ٌم ن حفظ  ب  م يٌر إلى أطوم مرف مم نة.

عمدم ررٌد   داألعالف ٌيب تحرٌر الطور المناةدب لحصدار العلدف الدذي ٌدرار مند     -

بصفة عامة ت،م  ٌهدا نةدبة البدروتٌن والمعدارن وت ٌدر نةدبة األلٌداف  مدا ت،دم المدارف 

الهاضمة مل ت،را النمو  لذا  دإن تحرٌدر الطدور المناةدب للحصدار ٌيخدذ  دً اتعتبدار 

 يورف العلف مل اإلنتايٌة المناةبة.

عتبددار احتمددام هطددوم صددناعة الددررٌ   ددً المندداط  الرٌمٌددة ٌيددب أن ٌيخددذ  ددً ات   -

األمطار  لذا  الحصار المب ر لعمم الررٌ  عارف ما ٌ ون عرضدة للتلدف مدن يدراء 

 األمطار.

وأخٌراً  ،ر أثبت  ال ثٌر من التيارب إم انٌدة إنتداج خلطدا  علفٌدة لتديمٌن محصدوم    -

علفً للرعدً  دً براٌدة الموةدا )نهاٌدة  دانون الثدانً و دباط وأوائدم نذار( بدرون أن 

 ن هناك أي تيثٌر على إنتايٌة الررٌ   ً نهاٌة الموةا.ٌ و

 

 


