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مقدمة:

يعترب االهتمام باملراعي الطبيعية
وزراعة األعالف جزءا ال يتجزأ من
اخلطة املثلى لتنمية القطاع
الزراعي ملا تلعبه من دور كبري يف
توفري العلف احليواني وتنبع
أهميتها االقتصادية من ارتباطها
املباشر حبياة االنسان الرتباطها
باملنتجات احليوانية(حليب-
حلم-بيض,,,,,...اخل)اليت
حيتاجها األنسان يف حياته .فبقدر
ما يوفر للحيوان من نباتات علفية
ذات قيمة غذائية عالية بقدر ما
يليب احتياجاتنا هلذه املنتجات

أهمية زراعة اخللطات العلفية حبوب-بقول
ان ادخال هذا النمط الزراعي الذي
تدخل فيه األعالف ضمن خلطة علفية
(بقول=حبوب)كعنصر هام يربط
بني االنتاج احليواني واحملافظة
على خصوبة األرض من جهة أخرى
كونها تغين الرتبة باآلزوت
من خالل تثبيت اآلزوت يف الرتبة
عند زراعة البقوليات العلفية.
كما تكمن أهمية هذه اخللطات العلفية يف
تأمني غذاء حيواني غين بالربوتني واملواد النشوية
خاصة يف مرحلة االنتاج.

كما تتميز النباتات النجيلية
باحتوائها على نسبة عالية من
املواد الكربوهيدراتية حبيث
تعترب من أهم مصادر الطاقة اليت
حتتاجها احليوانات.

ونظراً ألن أياً من احملاصيل
السابقة مبفرده ال ميكن أن
يكون متزناً من الناحية الغذائية
حبيث يكون استخدامه منفرداً
يف التغذية جمدياً من الناحية
االقتصادية والغذائية لذلك
ميكن اللجوء إىل تطبيق طريقة
الزراعة املختلطة إلنتاج األعالف
اخلضراء اليت تستخدم يف تغذية
احليوان ,حبيث حيقق العلف
األخضر الناتج عن هذه الزراعة
التوازن الغذائي قدر اإلمكان

تعرف خماليط العلف أنها عبارة عن
نباتات حماصيل العلف اخلليطة اليت
تشتمل على نوع أو أكثر من نباتات الفصيلة
النجيلية مزروعة مع نوع أو أكثر من نباتات
الفصيلة البقولية ,وخلط النباتات العلفية معاً
هو امتداد حلالة تواجدها يف املراعي
الطبيعية.

مزايا طريقة الزراعة املختلطة:
➢ إن زراعة اخلالئط العلفية تعمل على
حتسني القيمة الغذائية للعلف الناتج
فوجود األعالف النجيلية مع البقولية
يقلل من معدل فقد أوراق النباتات
البقولية وخاصة عند صناعة الدريس.
➢ تعطي اخلالئط العلفية إنتاج ًا من وحدة
املساحة يفوق إنتاجها فيما لو زرع كل
نوع مبفرده ,ويرجع سبب هذه الزيادة
إىل استفادة النباتات بشكل أفضل من
العناصر الغذائية واملاء يف الرتبة.

➢ العلف الناتج من الزراعة املختلطة
أكثر استساغة من قبل احليوان.

➢ تقلل الزراعة املختلطة من إصابة
احليوانات بالنفاخ نتيجة التوازن
الغذائي

األفضل

يف

العلف

املختلط.
➢ ختفف املخاليط العلفية من خماطر
الربودة على البقوليات نظراً لوجود

النجيليات بينها حيث تكون قد بلغت
طوالً أكرب تتمكن من تغطية النبات
البقولي ومحايته جزئياً.

➢ االستفادة من العناصر الغذائية من

طبقات األرض املختلفة عند زراعة
حمصول ذي جذور سطحية ليفية مع
حمصول ذي جذر وتدي متعمق.

➢ مساعدة سوق بعض النباتات الزاحفة أو
املتسلقة أو تلك املفرتشة (البقوليات)
على االنتصاب واالجتاه حنو األعلى

مستندة

على

سوق

قائمة

قوية

(جنيليات) لتستفيد بشكل أفضل من
ضوء الشمس ,ولتصبح أكثر كفاءة يف

عملية

التمثيل

الضوئي

وختزين

وتكوين املادة اجلافة مما يسهل عملية
احلصاد اآللي.

➢ املنفعة املتبادلة بني نباتني كأن يقوم
أحدهما

بتثبيت

اآلزوت

اجلوي

واالستفادة منه ,ثم إتاحة جزء منه
ليستفيد منه النبات اآلخر.
➢ تؤمن املخاليط العلفية وقاية أفضل
للرتبة وخاصة ضد عوامل التعرية,
فالبقوليات تساعد جبذورها الوتدية
على تفكيك الرتبة ,كما أن النجيليات
جبذورها الليفية الكثيفة تساعد على

زيادة متاسك الرتبة ,وبالتالي إضعاف
عوامل التعرية.

الخالصة:

• نظرا لكون التغذية في تربية المجترات تشكل عامال محدد ا أساسيا لنجاح عملية
التربية واعطاء انتاج جيد مع الحفاظ على القطيع بصحة جيدة وكون زراعة الخالئط
العلفية (حبوب-بقول)تؤمن للحيوانات غذاء متوازن في محتواه من الطاقة والبروتين
بواسطة الرعي المباشر في مرحلة امتالء قرون البيقية وبداية تسنبل الشعير مما
ينعكس ايجابا على انتاج الحليب وتوفير في كمية العلف المركز الغالي الثمن الواجب
استهالكه وتقديمه لتغذية االمهات الحلوب خالل هذه الفترة التي تكون فيها أمهات
الماعز الشامي في محطة بحوث حميمة في مرحلة الوالدة واإلنتاج لذلك كان من
الضروري االهتمام بزراعة الخلطات العلفية حبوب –بقول وادخالها في تغذية
المجترات اما بواسطة الرعي المباشر أو تقديمها على صورة سيالج لما تحققه من
توازن غذائي متكامل .

