
 صساعت األعالف انخضشاء 
 وأهًيخها في حغزيت انًجخشاث

 إعداد

 الخالدالمهندس إياد أنور 

 رئيس قسم بحوث تغذية الحيوان



 انًقذيت
 وصعوبة الزراعً اإلنتاج فً نقص من العالم دول معظم تعانً•

 .الضرورٌة الغذائٌة االحتٌاجات تأمٌن فً

 العلفٌة والمحاصٌل اإلستراتٌجٌة الحبٌة المحاصٌل خاصة•

 .الحٌوانٌة والمنتجات

 وحدة مرودٌة انخفاض إلى الغذائً العجز هذا أسباب تعود  •

   .المساحة

 استثمار دون األراضً من كبٌرة مساحات وجود إلى إضافة•

 .للزراعة صالحٌتها رغم

 .والمتطورة الحدٌثة الزراعٌة التقانات استخدام وضعف•

 

 



 فً القائمٌن على السائدة األوضاع هذه تحتم•

 : ٌلً ما الزراعً القطاع

 . الزراعٌة الرقعة بزٌادة االهتمام ضرورة •

 .لالستثمار جدٌدة أراضً وإضافة•

 . للزراعة األراضً من المزٌد واستصالح •

   .اإلنتاج فً والمتطورة الحدٌثة الطرق واستخدام•



   :كما تدعو هذه األوضاع إلى•

ضرورة تحسٌن المراعً الطبٌعٌة والبوادي •

 .وتطوٌرها وصٌانتها 

تنظٌم الرعً فٌها وحماٌتها والمحافظة علٌها بعٌدة عن •

 .الزراعات الموسمٌة 

 .تطوٌر القطاع الحٌوانً وتحسٌنه ورفع مردود ٌته •

تأمٌن االحتٌاجات المتزاٌدة للمواطنٌن من المنتجات •

 .الحٌوانٌة ومشتقاتها

 



ومن هنا تبرز أٌضاً أهمٌة المحاصٌل العلفٌة •
 واألعالف الخضراء 

كمصدر أساسً لتغذٌة قطعان الحٌوانات •
 .  والماشٌة

وتحوٌل هذه األعالف غٌر المستساغة من قبل •
 –لحم ) اإلنسان إلى منتجات حٌوانٌة متنوعة 

مفٌدة وضرورٌة ( صوف –حلٌب  –بٌض 
 .لحٌاته وتوالده واستمراره

 



 الخضراء واألعالف العلفٌة المحاصٌل أهمٌة تبرز هنا ومن•

 األعالف هذه وتحوٌل .الماشٌة قطعان لتغذٌة أساسً كمصدر

  متنوعة حٌوانٌة منتجات إلى اإلنسان قبل من المستساغة غٌر
 .لحٌاته وضرورٌة مفٌدة (صوف – حلٌب – بٌض – لحم )

 على الحتوائها األعالف أفضل من تعتبر الخضراء فاألعالف

 : فهً رخٌصة وبأسعار الضرورٌة الغذائٌة العناصر كل

 فٌتامٌنات وعلى التبن من أعلى غذائٌة قٌمة على تحتوي1)
 .(أ) فٌتامٌن أهمها

  الحلٌب من غرام كٌلو إلنتاج جٌدة اقتصادٌة قٌمة ذات تعتبر2)

 علف بدون العلٌقة مع مقارنة توفره حال فً أرخص فهو
 .أخضر

 



 العلٌقةتكلفة العلف الٌومٌة حسب إنتاج البقرة ونوع ( 1)جدول•

 

 

 

 

 

 

 العلٌقةلٌتر واحد من الحلٌب حسب إنتاج البقرة ونوع إنتاج تكلفة ( 2)جدول•

 

 يوم/كغ 20 يوم/كغ 15 يوم/كغ 10 العليقة نوع

 س.ل 117 س.ل 95 س.ل 72 خضراء فصة مع مركز علف

 س.ل 114 س.ل 92 س.ل 71 الشيلم مع مركز علف

 س.ل 129 س.ل 105 س.ل 81 أخضر علف بدون مركز علف

 يوم/كغ 20 يوم/كغ 15 يوم/كغ 10 العليقة نوع

 س.ل 5.85 س.ل6.33 س.ل 7.2 خضراء فصة مع مركز علف

 س.ل 5.70 س.ل 6.13 س.ل 7.1 الشيلم مع مركز علف

 س.ل 6.45 س.ل 7 س.ل 8.1 أخضر علف بدون مركز علف



 :الخصائص الغذائية لألعالف الخضراء األساسية•
 :وهً الغذائٌة بالعناصر تسمى التً األساسٌة مكوناتها إلى الهضم عملٌة بعد األعالف تتحول

 كالوري كٌلو (756) تعادل الحلٌب من واحد لٌتر النتاج الالزمة الطاقة إن :الطاقة1)
  كٌلو (1680) تعادل الحلٌب إنتاج فً الغذائٌة الوحدة قٌمة أن المعروف ومن

 وحدة 0.50 – 0.45 ) تأمٌن ٌجب الحلٌب من واحد لٌتر إلنتاج أي كالوري
 .(غذائٌة

 التً المئوٌة النسبة وفق حسابه ٌمكن الحلٌب إلنتاج الالزم البروتٌن إن  : البروتين2)
 أثبتت حٌث  العلٌقة فً اآلزوت استخدام ومعامل الحلٌب تركٌب من البروتٌن ٌشكلها

 فً داخل بروتٌن إلى وٌحول ٌستعمل األعالف فً البروتٌن أن العلمٌة التجارب
 فً البروتٌن كمٌة تزٌد أن ٌجب أنه ٌعنً وهذا %70-65 بنسبة الحلٌب تركٌب
 بعٌن آخذٌن الحلٌب تركٌب فً الداخلة الكمٌة عن %50 بمقدار الٌومٌة األبقار علٌقة

 وفً .بروتٌن غرام 60-50 إلى ٌحتاج الحلٌب من واحد لٌتر إلنتاج أنه اإلعتبار
 األبقار حلٌب حٌث غرام 33 إلى األفراس فً و بروتٌن غرام 85 إلى تحتاج األغنام
 وهً بروتٌن %2 واألفراس بروتٌن %5.2 واألغنام بروتٌن %3.4 على تحتوي
 .أفقرها

 ونقصها الحٌوٌة العملٌات سٌر فً هاماً  دوراً  تلعب :والفيتامينات المعدنية األمالح3)
 .هامة وظٌفٌة وإضطرابات اإلنتاج فً إنخفاض إلى ٌؤدي



 :خضرألنباتات العلف ا فيالصفات الواجب توافرها •

 .  كبٌرة من التقاوي بتكالٌف قلٌلة اتسهولة التكاثر وإعطاء كم1ٌ)

 .  ثناء النمو فى الحقلأخرى لها ألالقدرة على تحمل منافسة الحشائش والنباتات ا2)

  .ًو الرعأالقدرة على تجدٌد النمو بعد الحش 3)

 .  و الضارة بالحٌواناتأن تكون خالٌة من المواد السامة أ4)

 . ن تكون مستساغة وجٌدة الطعم وتقبل علٌها الحٌواناتأ5)

 :عالف الخضراءطرق االستفادة من األ•

على شكل مراعً طبٌعٌة. 

على شكل أعالف خضراء تحش وتقدم للحٌوانات. 

 على شكل أعالف مجففة حٌث تجفف األعالف الخضراء وتحفظ لحٌن استخدامها
 .وهذا ما ٌسمى الدر ٌس

هوائٌة تحت تأثٌر األحماض العضوٌة الحافظة على شكل أعالف محفوظة بشروط ال
 .وهذا ما ٌسمى السٌالج( الالكتٌك)اللبن مثل حامض 



 :علف المراعي•
تعتبر المراعً الطبٌعٌة الغذاء األساسً والرخٌص الذي ٌستخدم لتغذٌة •

فمعظم دول العالم التً تنتج منتجات حٌوانٌة بكمٌات كبٌرة . الحٌوانات األهلٌة
ومتوسط إنتاج . من أراضٌها على شكل مراعً طبٌعٌة% 30ٌوجد أكثر من 

وذلك  كغ 500-100الهكتار الواحد من علف المراعً الجاف ٌتراوح بٌن 
 .  حسب نوعٌة التربة فً هذه المراعً

يختلف تركيب علف المراعي من منطقة إلى أخرى : يعاالمر علف تركيب•
 :حسب

 .تبعاً لنوع التربة والبٌئة1.

الغذائٌة للمراعً تعتمد على نوع الحشائش التً تنمو فً تلك المنطقة القٌمة 2.
 :وعلى تركٌب النباتات النامٌة حٌث

 .من مجموع نباتات المرعى % 60تشكل النباتات النجٌلٌة 3.

 % .20تشكل النباتات البقولٌة 4.

 %. 20باقً الفصائل 5.

 .  ٌبٌن التركٌب الكٌماوي لعلف المراعً فً المادة الجافة( 3)والجدول رقم •

 

 

 

 

 



 :ٌبٌن التركٌب الكٌماوي لعلف المراعً فً المادة الجافة( 3)جدول •

 

 

 

 :علف المراعيصفات •

بٌنما عند %. 85-70ٌبلغ معامل الهضم لعلف المراعً لدى الحٌوانات المجترة 1)
 %.60الفصٌلة الخٌلٌة حوالً 

والفسفور علف المراعً غنً فً األمالح المعدنٌة والتً من أهمها الكالسٌوم 2)
 .  المعادنالنادرة وهذا ٌتوقف على محتوى التربة من هذه وبالمعادن 

(  Aمولد فٌتامٌن )علف المراعً أٌضاً غنً بالفٌتامٌنات والتً من أهمها الكاروتٌن 3)

وتبلغ نسبة .  Kو  Cوفٌتامٌن  Bوتعتبر مصدر جٌد لمجموعة فٌتامٌن   Eوفٌتامٌن 

ملغ 100-50الكاروتٌن فً واحد كٌلو غرام من حشٌش المراعً الصغٌرة حوالً 
 .  وهذه الكمٌة تنخفض مع تقدم النبات بالعمر لتصبح قلٌلة جداً عند النباتات الناضجة

 

 

 

 ماء كربوهيدرات مائية دهن خام ألياف خلم بروتين خام

20-22% 15-18% 4-6% 30-35% 7-10% 



 اللحم صفتي على العربي المركز و الزراعة وزارة باحثي اهتمام انصب

 هذين على والمتصاعد الكبير للطلب نظرا   وذلك العواس أغنام في والحليب

 .الخليج دول خاصة العربية واألسواق المحلية السوق في المنَتَجين

 

 طريق عن للَّحم واآلخر للحليب أحدهما محسنين، نواة قطيعا أسس ولذلك

 ومعدالت واألوزان، وتركيبه، الحليب إنتاج مؤشرات على اعتمادا   االنتخاب

   .بهما المتعلقة األخرى والبيانات التوائم، ونسبة النمو،

 

 من أكثر خالل المسجلة البيانات بتحليل العربي والمركز الهيئة في الفنيون قام

 بزيادة تمثلت ملموسة نتائج الوراثي التحسين عمليات وحققت ، عقود ثالثة

 ومعدالت التوائم ونسبة الحليب إنتاج لصفات المحسنين القطيعين إنتاجية

 .الذبيحة ومواصفات النمو

 أغنام العواس





15األول،  تشرين 01  14 



15األول،  تشرين 01  15 



 تغذٌة الحٌوانات على حشٌش المراعً

 .  ٌصلح لجمٌع الحٌوانات األهلٌة•

ترعى األبقار على النباتات الطوٌلة لعدم تمكنها من تناول •
 .النباتات القصٌرة

مع مراعاة رعً األغنام والماعز والخٌل على  النباتات •
 .القصٌرة 

وهذه العملٌة مهمة من الناحٌة االقتصادٌة حٌث تترك األغنام •
 .والماعز لترعى مع األبقار معاً 

 .  وبالتالً ٌمكن رفع الحمولة الرعوٌة فً مساحة معٌنة•



 تأثٌرات األعالف الخضراء على الحٌوان

هً مصدر المكونات الالزمة ف .تربٌة الحٌوانالتغذٌة من أهم دعائم  تعتبر1)

وتعوض ما ٌتلف من أنسجة الجسم نتٌجة الجهود التً . لبناء الجسم ونموه
   .ٌبذلها 

تساعد على زٌادة مقاومة الجسم و. تزٌد اإلنتاج وترفع خصوبة القطٌع 2)
   .لألمراض

 . من تكالٌف تربٌة الحٌوان%   75حوالً تشكل التغذٌة 3)

ٌحسن إنتاج الماشٌة من الحلٌب عند البدء فً تغذٌة هذه الحٌوانات على •
 .األعالف الخضراء

 .لألعالف الخضراء تأثٌر ملٌن بمعدة الحٌوان •

عندما  والدرٌسوٌتوجب على ذلك تغذٌة الحٌوان على أعالف جافة مثل التبن •
 .  ٌغذى على األعالف الخضراء 



 حصُيف األعالف انخضشاء
صنفت األعالف الخضراء حسب فترة تواجدها فً األرض إلى أعالف خضراء شتوٌة •

 :تنمو شتاًء وأعالف خضراء صٌفٌة تنمو صٌفاً وأهمها 

 :الشتوٌة•

 (محاصٌل بقولٌه)البرسٌم ــ الجلبان ــ الحلبة ــ البٌقٌة الخضراء •

 (محاصٌل نجٌلٌة)الشوفان ــ الشعٌر األخضرــ الشٌلم  •

 .أوراق الملفوف والقرنبٌط •

 :الصٌفٌة•

 (  محاصٌل نجٌلٌة)الذرة الخضراء ــ الذرة السكرٌة ــ الدخن ــ  •

 (محاصٌل بقولٌه)عروش الصوٌا ــ عروش الفول السودانً •

 . أوراق وتٌجان الشوندر السكري •

 (محاصٌل بقولٌه)البرسٌم الحجازي ــ الفصة الخضراء : محاصٌل معمرة •



 يحاصيم انعهف انبقىنيت انشخىيت

 (فىل انصىيا, انفصت ,انكشعُت ,انبيقيت , انجهباٌ )

 
   lathyrus   sativusالجلبان                  

 الجلبان نبات حولً شتوي ٌزرع غالبا فً أٌلول •

 للدونم /كغ  15-10معدل البذار •

 ٌزرع للحصول على البذور الغنٌة بالبروتٌن أو للعلف األخضر•

 متحمل للجفاف لذلك نادرا ما ٌزرع مروي•

 الدرٌس الناتج منه أغنى من درٌس الفصة بالبروتٌن•

 25-10وٌستخدم بالعلٌقة بنسبة %  23وهو من المواد العلفٌة الغنٌة بالبروتٌن بنسبة   •

 .ولكن على نطاق محدود فً بعض المحافظات% 

 



 vicia sativa:انبيقيت انًضسوعت 

 
 

 محصول حولً شتوي حساس للصقٌع  تنجح بالترب الحمراء•

تزرع إما مفردة أو ضمن مخالٌط علفٌة مع الشعٌر أو الشوفان بنسبة  •

 .ع الدرٌسٌصنتل 12:5و  15: 10

 موعد الزراعة الغالب هوشهر تشرٌن األول•

الدونم /كغ 25الدونم بعال  وٌصل حتى /كغ 15-9معدل البذار •

 بالزراعة المروٌة

 تشابه الجلبان والكرسنة ولكنها أكثر استساغة% 20نسبة البروتٌن  •

 .استساغة األغنام لها  فً الرعً المباشر متوسطة•

  

 



Vicia sativa 



 انكشعُت

 vicia ervilia    (bitter vetch)  

 
 % 23نسبة البروتٌن •

 تعتبر علف ممتاز لألبقار الحلوب•

تحوي جلٌكوزٌدات تتحول فً الجسم إلى  حمض •
 الهٌدروسٌانٌك السام للحٌوان  

 أٌضا لها تأثٌر ممسك لألمعاء •

 ٌفضل نقعها بالماء للتخلص من األثر السام •



ICARDA



 Trifoliumانبشعيى    

ٌعد البرسٌم من أهم محاصٌل العلف األخضر فً فصل الشتاء وهو من •

 .المحاصٌل البقولٌة 

ٌزرع البرسٌم فً نهاٌة الصٌف آب وأٌلول وذلك بهدف دخول : موعد الزراعة•

 .الشتاء والنبات قوي مقاوم للصقٌع

 .نموالد/كغ  4-2.5: راالبذ معدل •

 .ٌحش عدة مرات خالل السنة نفسها •

تؤخذ الحشة و  ٌوم حسب درجة الحرارة عند بدء نموه 75-50الحشة األولى بعد •

 . ٌوم حسب الحاجة 40-30ٌوم والحشات التالٌة كل  45الثانٌة بعد 

طن برسٌم أخضر حسب خصوبة التربة واستخدام  20-15ٌعطً الهكتار الواحد •

 .السماد وعدد الحشات

 



عند التغذٌة على البرسٌم ٌنصح بعدم استخدام البادرات الصغٌرة فً التغذٌة •

 الرتفاع نسبة األمٌدات المسببة للنفاخ

 .أشهر 7-6ٌمكث فً األرض من  وهو محصول حولً•

 .دونم/ طن 4-3ٌحش فً سورٌا ثالث مرات وإنتاجٌته •

% 2.8نسبة البروتٌن فً البرسٌم  أقل من الفصة حٌث أن نسبة البروتٌن الخام  •

 فً مرحلة اإلزهار

 (1:5)نسبة الدرٌس الناتج من النبات األخضر •

 



trifolium 





 انفصت

Medicago  sativa  

 : على تحتوي حٌث الزراعٌة للحٌوانات مهم غذاء الفصة تعتبر• 

  (الطاقة) السكرٌات من عالٌة نسبة•

 البروتٌن•

 .والفٌتامٌنات والكاروتٌن (الكالسٌوم خاصة) المعدنٌة العناصر•

 لذلك النمو طور باختالف للفصة الخضري للمجموع الكٌمٌائً التركٌب ٌختلف•
 أكبر ٌتحقق بحٌث الحش عملٌة إلجراء المناسب الموعد اختٌار األهمٌة من

 األلٌاف نسبة تكون وكذلك والنوعٌة الكمٌة الناحٌتٌن من الغذائٌة المواد من مردود
 بداٌة مرحلة فً الفصة حش من ٌنتج الجودة العالً الفصة درٌس أقل فٌها

   اإلزهار

 .النوعٌة رديء درٌس ٌعطً اإلزهار بعد ما إلى الفصة درٌس تصنٌع فً التأخٌر•

 وبالعناصر الفصة درٌس بأوراق الفقد ٌخفض السرٌع والتجفٌف الجٌد التصنٌع•
  األدنى الحد إلى النباتات مكونات فً الموجودة الغذائٌة

 .2:5 بنسبة تكون درٌس إلى الفصة من الخضراء المادة تحوٌل نسبة•



 بداٌته مع أو مباشرة األزهار طور قبل هو الفصة نبات لحش موعد أفضل ان•
 الجافة المادة من %20 من أكثر المرحلة هذه فً البروتٌن نسبة تكون حٌث

 ارتفاع هو الغذائٌة القٌمة خفض فً الرئٌسً والسبب العمر تقدم مع وتنخفض
 مكونات هضم معامل على ٌؤثر مما النباتات فً ٌننواللجب الخام األلٌاف نسبة

 . الفصة

 % 87-80 حتى ٌصل األزهار  قبل ما طور فً الفصة بروتٌن هضم فمعامل•
 %70 من أقل إلى األزهار مرحلة فً ٌتدنى ما وسرعان

وتستخدم الفصة فً تغذٌة الحٌونات المجترة بأشكال مختلفة  فإما تحش وتقدم •
للحٌوان طازجة أو تستخدم للرعً أو تصنع على صورة درٌس فهً مستساغة 

 .  من قبل جمٌع الحٌوانات بشهٌة  كبٌرة

وٌفضل إعطاؤه لألبقار الحلوب خاصة فً حاالت عدم توفر األعالف األخرى •
وفً حال توفر األعالف األخرى ٌعطى  بالدرجة األولى للحٌوانات . والسٌالج

 .  الصغٌرة عجول، جداٌا رضٌعة، أبقار حوامل أبقار ولدت حدٌثاً 

حشات فً / 10-7/عادة ٌمكن فً الظروف الجٌدة إن ٌتوفر من الفصة مابٌن •
 حشات/ 5-4/حٌن الٌتعدى عدد الحشات فً المناطق الباردة 

دونم  من العلف األخضر فً /طن  2وبالمتوسط ٌمكن الحصول على حوالً •
 .الحشة الواحدة 

 

 



/  40/ٌجب أن ال تتعدى كمٌة الفصة الخضراء المخصصة للرأس الواحد •
كغ وقد تتعرض األبقار التً تتغذى على كمٌات كبٌرة من الفصة الخضراء 

 .لإلصابة بالنفاخ خاصة إذا كانت الفصة ندٌة 

لذلك ٌفضل حش الفصة وتركها قلٌالً تحت أشعة الشمس حٌث تذبل •
 .وتقدٌمها على دفعات لتفادي إصابة الحٌوانات بالنفاخ 

كما ٌجب عدم إدخال الحٌوانات للمرعى إذا كانت التربة طرٌة أو رطبة •
 .متجمدة 

 غٌرها مع زراعتها الرعً بطرٌقة الفصة الستخدام التخطٌط عند وٌفضل•
 الن التغذٌة فً بمفردها الفصة استخدام الخطأ ومن الخضراء، األعالف من

 احتٌاجات لسد البروتٌن من كبٌر جزء الحٌوان ٌفقد لذا بالطاقة فقٌرة الفصة
 . بالفوسفور فقٌرة أنها كما الطاقة من

 نسبة أضعاف خمس حوالً الخضراء الفصة فً الكالسٌوم نسبة تبلغ حٌث •
 . التغذٌة عند طبٌعٌه غٌر العنصرٌن هذٌن بٌن العالقة ٌجعل مما الفوسفور
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 األعالف انخضشاء انُجيهيت

 الشعير
من  رعٌاً فً بداٌة الشتاء أو حشاً ( القصٌلة ) ٌستخدم الشعٌر األخضر •

الخصوبة  أجل الدرٌس ٌزرع عادة فً المناطق ذات التربة القلٌلة
 .والقلٌلة الرطوبة

 .  دونم/طن  1.4- 1.2إنتاجٌة الشعٌر المروي •

ٌحش مبكراً من أجل الدرٌس فً أوائل نٌسان عند بدء اإلزهار وحتى •
 .الطور اللبنً حٌث ٌنتج درٌس جٌد النوعٌة

 .  و البروتٌن حشه فً بدء اإلزهار ٌعطً درٌس أغنى ما ٌمكن بالطاقة•
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 انشىفاٌ

 Avena Sativa 
 نبات حولً من المحاصٌل النجٌلٌة •
 ٌستعمل كعلف أخضر و درٌس للحٌوانات الزراعٌة •
 درٌس الشوفان منخفض بنسبة  البروتٌن•
 . قٌمته العلفٌة جٌدة عندما ٌزرع كخالئط مع   المحاصٌل البقولٌة•

 



 انزسة انصفشاء

 Zea Mayz  

من أكثر المحاصٌل العلفٌة انتاجاً سواء لإلنتاج الحبً أو إلنتاج  •
 العلف األخضر

تتمٌز بارتفاع انتاجها من العلف األخضر فً وحدة المساحة مما ٌجعل •
 سٌالج الذرة قلٌل التكلفة 

ٌعتبر الطور العجٌنً  أفضل مرحلة لصنع السٌالج  سواء من ناحٌة •
 حجم المحصول أو نوعٌة السٌالج

 تعتبر الذرة مصدر علفً غنً بالطاقة•





القيمة  اتظالمالح
 الغذائية

عدد 
 الحشات

 كمية البذار 
 دونم/كغ

موعد 
 الزراعة

المحصول 
 العمفي

غني بالبروتين واألمالح المعدنية الفيتامينات ذو 
قيمة حيوية عالية لو أثر ممين يسبب النفاخ عند 

 بداية نموه مر المذاق إذا جمع وغمر
أب  4ـ2.5 6ـ 4 جيد جدا  

 برسيم وأيمول

 شتوي

ينصح بحشيا قبل اإلزىار بسبب رائحتو الكريية 
أب  7ـ  6 واحدة جيدة حيث تعافو الحيوانات وقد تنتقل إلي الحميب والمحم

 حمبة وأيمول

أب  7ـ 6 واحدة متوسطة يزرع محمال  مع الشعير
 بيقية وأيمول

ال تستسيغو األبقارـ مر المذاق ـ جيد لألغنام ـ 
أب  10ـ 8 واحدة متوسطة تحوي بذوره مادة سامةـ يتحمل الجفاف

 جمبانو وأيمول

أيمول ـ  10ـ  8 واحدة متوسطة يزرع بسورية بشكل ضئيل جدا  محمال  مع البيقية
 شوفان تشرين

من أكثر المحاصيل أىمية في الوطن العربي 
الساحة .البيئة السورية مناسبة لزراعتو. وسوريا

ألف / 14مروي . المزروعة منو بعل مميون ىكتار
 .ىكتار

أيمول ـ  10ـ  8 واحدة متوسطة
 شعير تشرين



القيمة  اتظالمالح
 الغذائية

عدد 
 الحشات

 كمية البذار 
 دونم/كغ

موعد 
 المحصول العمفي الزراعة

سنة 20ـ  15معمر من 
غني بالبروتين و /7ـ5/

الكالسيوم والفوسفور 
 والفيتامينات

 أذارـ نيسان  4 -2.5 9ـ 8 ممتازة
 فصة أب ـ أيمول 

 صيفي

غني بالكربوىيدرات فقير 
بالبروتين والمواد األزوتية 

 والمعادن ب و ك
ابتداءمن  12ـ  8 واحدة متوسطة

 نيسان
ذرة 

 صفراء

تقبل عميو الحيوانات بشيية 
لمذاقو الحمو سام في بداية 

يوم من 45ـ  24النمو 
 بداية النمو

ابتداء من  7ـ  5 3 متوسطة
 نيسان

ذرة 
 سكرية

انتاجو أقل من الذرة 
ابتداء من  4ـ  3 3 متوسطة الصفراء والسكرية

 دخن نيسان



 انًحصىل( حش ) حصاد
 

ٌجب ان ٌتم حصاد األعالف الخضراء فً الموعد المحدد  وذلك •
 للحصول على الفائدة المرجوة منها

تحصد عندما تكون فً ( ذرة ــ شعٌرــ شوفان :)المحاصٌل النجٌلٌة •
الطور اللبنً والتأخر ٌؤدي النتقال العناصر الغذائٌة الموجودة فً 
األوراق والسٌقان للبذور و فقدان البذار أثناء الحصاد ٌؤدي بدوره 

 .النخفاض الفائدة 

ٌتم الحصاد عندما تكون نسبة اإلزهار فً :المحاصٌل البقولٌة •
 % .  30المحصول بحدود 



 عملٌة الحش الٌدوي - 1 – 10

 سٌف حش                     منجل         



 اآللً عملٌة الحش - 2 – 10•

 محش قرصً               محش هزاز       
 



   حقذيى األعالف انخضشاء نهحيىاَاث انضساعيت
مراعاة تقدٌم األعالف الخشنة الجافة كالدرٌس والتبن قبل العلف •

 األخضر الستفادة الحٌوان القصوى من العلف األخضر ضمن الكرش

تأمٌن األعالف الخضراء للحٌوانات المدرة للحلٌب بشكل خاص •
 لكونها ذات تأثٌر جٌد على إدرار الحلٌب

وكذلك تأمٌن األعالف الخضراء بالنسبة للحوامل فً األشهر األخٌرة •
 من الحمل

تأمٌن الدرٌس الغض الجٌد النوعٌة للحٌوانات المجترة الصغٌرة لتنمٌة •
 (البكترٌا الهاضمة لألعالف)فلورا الكرش 

االعالف الخضراء ذات محتوى جٌد من العناصر المعدنٌة الصغرى •
 والفٌتامٌنات 

وجد أن حاالت العمى عند عجول االبقار الرضٌعة هو نتٌجة  لعدم •
 . احتواء العالئق المقدمة لها على األعالف لخضراء

 



 

لحٌوانات لتمتاز بأنها سهلة الهضم و لذلك فهً أعالف جٌدة •

 .المجترة على وجه الخصوص

تعطى األعالف الخضراء على دفعتٌن أو ثالث دفعات فً •

 .الٌوم نفسه لتالفً الفقد الناتج من بعثرة الحٌوان لها

مراعاة االنتقال التدرٌجً عند التحول من التغذٌة على •

 الجافةاألعالف الخضراء إلى التغذٌة على األعالف 

وبالعكس ولمدة تمتد حتى األسبوعٌن لتالفً االضطرابات 

 (.إمساك ـ إسهال )الهضمٌة 

 

 ييضاث األعالف انخضشاء



 .تقوم بملئ القناة الهضمٌة وإحساس الحٌوان بالشبع•

تبقى المعدة واألمعاء نشطة وتساعد فً عملٌة االجترار وهضم •
 .الغذاء بشكل جٌد 

تقوم األعالف الخضراء بتحسٌن خصوبة الحٌوان والحصول •
 .على مولود سلٌم كل سنة 

كغم من الحلٌب عند تغذٌة الحٌوانات على 1تنخفض كلفة إنتاج •
 .األعالف الخضراء مع العلف المركز 

(  الكاروتٌنات) Aتمتاز األعالف الخضراء بغناها لمولدات فٌتامٌن•
 .ــ والكالسٌوم والفسفور 

 .فقٌرة بالدهن نسبٌاً •



من الممكن االعتماد على العلف األخضر فقط عند تغذٌة •

الحٌوانات الزراعٌة الغٌر منتجة أو منخفضة اإلنتاج وذلك بدون 

 .استخدام أي مادة علفٌة مركزة 

وذلك الحتواء األعالف الخضراء ما ٌكفً احتٌاج الحٌوان •

 .الزراعً من هذه المركبات 

أما بالنسبة للحٌوانات التً فً طور اإلنتاج فٌقدم العلف  •

 (.علٌقة إنتاجٌة)المركز

من حٌث نسبة الكربوهٌدرات والبروتٌن والسكرٌات تختلف حسب •

 ( .محصول نجٌلً ــ محصول بقولً)نوع المادة الخضراء 

تمتاز بارتفاع معامل هضم مكوناتها وأثرها الجٌد على معدل •

 .االستفادة من األعالف المستخدمة بعالئق الحٌوان

 



 فىائذ أخشي نًحاصيم انعهف

ضافة المادة االمحافظة على خصوبة التربة عن طرٌق •
رض بما فٌها من عناصر غذائٌة ٌستفٌد منها أللى اإالعضوٌة 

 . لهاً المحصول التال

ن أ تحسٌن خواص التربة من ناحٌة الصرف والتركٌب حٌث•
تحلل مما تجذور النباتات البقولٌة تتعمق فى باطن التربة ثم 

ٌساعد على تسهٌل الصرف وزٌادة كفاءته وبالتالى تهوٌة 
 . التربة

 أياالنجراف  نمو هذه النباتات بغزارة تحفظ االرض من•
انتقال الطبقة السطحٌة لها خاصة لو كان ذلك السطح منحدرا 

 .مطارألالزراعة فٌها على ا وذلك فى المناطق التى تعتمد



 االعخثًاس األيثم نبقايا انًحاصيم انخضشيت
 

انخضشاواث ورنك نغًُ هزِ انًخهفاث بانًشكباث انًعذَيت •

 .  وانفيخاييُاث وغيشها 

 وكزنك نبقايا انخقهيى نًحاصيم انفاكهت واألشجاس انًثًشة•

وانخي حشكم أهًيت كعهف  وانكشيتيخهفاث يعاصش انضيخىٌ •

 .انًجخشة خشٍ يشبع نهحيىاَاث



 اعخخذاو انذوساث انضساعيت

 
 نخالفي إجهاد انخشبت•

اعخخذاو حقُيت صساعت انًحاصيم انُجيهيت في انحقىل انخي •
بغبب وجىد انعقذ انبكخيشيت ) انبقىنيتصسعج بانًحاصيم 

 .ضًٍ انخشبت (  نآلصوثانًثبخت 

انًحًهت عهً انُجيهيت  يثم  انبقىنيتصساعت انًحاصيم  •
 .يثال ( 1: 1( ) 1:  2)بُغبت (  بيقيتشعيشــ )

ــ (  انكشبىهيذساث)وهزا يفيذ في حأييٍ ييضاٌ انكشبىٌ •
، وهزاٌ انًشكباٌ هًا األعاط في حأييٍ ( انبشوحيٍ ) آصوث

 .  االحخياج انغزائي نهحيىاٌ انضساعي 



 اعخخذاو حقُياث انغيالج و انذسيظ

 

 (  انعهف انًخًش)   انغيالج•

 (  انعهف انًجفف)  وانذسيظ•

يعخبش وعيهت نهحصىل عهً األعالف انخضشاء  عهً يذاس •
انغُت في  األوقاث انخي ال يخىاجذ  فيها انعهف األخضش 

 .انطاصج 
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نسبة تحويل المادة الخضراء من الفصة إلى دريس تكون 
 (2:5)بنسب



اآلثار السلبية لمشكلتي عدم توافر األعالف الخضراء و سوء •
 :التغذية

 .انخفاض الكفاءة التناسلٌة، وانخفاض إنتاج الحلٌب و اللحم أ-

المناعة و تعرض الحٌوانات لألمراض  وارتفاع انخفاض ب-
 .                                          معدالت النفوق 

ٌنعكس سلباً على الحالة المعٌشٌة للمربٌن وزٌادة فقرهم وعدم ت-

 . استقرارهم 

 



 

 وحقبهىا يُي فائق 

 انخحيت واالحخشاو 

                         


