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اعداد



:مقدمة

طبيعية يعترب االهتمام باملراعي ال

ن وزراعة األعالف جزءا ال يتجزأ م

طاع  اخلطة املثلى لتنمية الق

ري يف الزراعي ملا تلعبه من دور كب

نبع توفري العلف احليواني  وت

اطها أهميتها االقتصادية من ارتب

باطها  املباشر حبياة االنسان الرت

-بحلي)باملنتجات احليوانية

اليت (اخل,,,,,...بيض-حلم

فبقدر  . هحيتاجها األنسان يف  حيات

علفية ما يوفر للحيوان من نباتات

ر ما ذات قيمة غذائية عالية بقد

نتجاتيليب احتياجاتنا هلذه امل



بقول-حبوبالعلفيةاخللطاتزراعةأهمية

الذيالزراعيالنمطهذاادخالان

علفيةخلطةضمناألعالففيهتدخل

يربطهامكعنصر(حبوب=بقول)

واحملافظةاحليوانياالنتاجبني

أخرىجهةمناألرضخصوبةعلى

باآلزوتالرتبةتغينكونها

الرتبةيفاآلزوتتثبيتخاللمن

.العلفيةالبقولياتزراعةعند

يفالعلفيةاخللطاتهذهأهميةتكمنكما

النشويةدواملوابالربوتنيغينحيوانيغذاءتأمني

.االنتاجمرحلةيفخاصة



ليةالنجيالنباتاتتتميزكما

منةعالينسبةعلىباحتوائها

ثحبيالكربوهيدراتيةاملواد

اليتالطاقةمصادرأهممنتعترب

.احليواناتحتتاجها



احملاصيلمنأيًاألنونظرًا

أنميكنالمبفردهالسابقة

ذائيةالغالناحيةمنمتزنًايكون

ردًامنفاستخدامهيكونحبيث

حيةالنامنجمديًاالتغذيةيف

لكلذوالغذائيةاالقتصادية

ريقةطتطبيقإىلاللجوءميكن

ألعالفاإلنتاجاملختلطةالزراعة

تغذيةيفتستخدماليتاخلضراء

لفالعحيققحبيثاحليوان,

عةالزراهذهعنالناتجاألخضر

ناإلمكاقدرالغذائيالتوازن



ن أنها عبارة عفتعرف خماليط العل

ليت  نباتات حماصيل العلف اخلليطة ا

الفصيلة تشتمل على نوع أو أكثر من نباتات

باتات النجيلية مزروعة مع نوع أو أكثر من ن

ات العلفية معًا  وخلط النبات, الفصيلة البقولية

هو امتداد حلالة تواجدها يف املراعي 

.الطبيعية



:املختلطةالزراعةطريقةمزايا

علىتعملالعلفيةاخلالئطزراعةإن➢

الناتجفللعلالغذائيةالقيمةحتسني

قوليةالبمعالنجيليةاألعالففوجود

اتالنباتأوراقفقدمعدلمنيقلل

.ريسالدصناعةعندوخاصةالبقولية

وحدةمنًاإنتاجالعلفيةاخلالئطتعطي➢

كلرعزلوفيماإنتاجهايفوقاملساحة

ادةالزيهذهسببويرجعمبفرده,نوع

منضلأفبشكلالنباتاتاستفادةإىل

.بةالرتيفواملاءالغذائيةالعناصر



تلطةاملخالزراعةمنالناتجالعلف➢

.ناحليواقبلمناستساغةأكثر

ابةإصمناملختلطةالزراعةقللت➢

توازنالنتيجةبالنفاخاحليوانات

العلفيفاألفضلالغذائي

.املختلط

اطرخممنالعلفيةاملخاليطختفف➢

جودلونظرًاالبقولياتعلىالربودة

بلغتدقتكونحيثبينهاالنجيليات

اتالنبتغطيةمنتتمكنأكربطواًل

.جزئيًاومحايتهالبقولي



منةالغذائيالعناصرمناالستفادة➢

ةزراععنداملختلفةاألرضطبقات

عمليفيةسطحيةجذورذيحمصول

.متعمقوتديجذرذيحمصول

أوحفةالزاالنباتاتبعضسوقمساعدة➢

(بقولياتال)املفرتشةتلكأواملتسلقة

لىاألعحنوواالجتاهاالنتصابعلى

قويةقائمةسوقعلىمستندة

منضلأفبشكللتستفيد(جنيليات)

يفةكفاءأكثرولتصبحالشمس,ضوء

نوختزيالضوئيالتمثيلعملية

مليةعيسهلممااجلافةاملادةوتكوين

.اآللياحلصاد



يقومكأننباتنيبنياملتبادلةاملنفعة➢

اجلوياآلزوتبتثبيتأحدهما

منهجزءإتاحةثممنه,واالستفادة

.اآلخرالنباتمنهليستفيد

فضلأوقايةالعلفيةاملخاليطتؤمن➢

,ةالتعريعواملضدوخاصةللرتبة

تديةالوجبذورهاتساعدفالبقوليات

يلياتالنجأنكما,الرتبةتفكيكعلى

علىاعدتسالكثيفةالليفيةجبذورها

ضعافإوبالتالي,الرتبةمتاسكزيادة

.التعريةعوامل



:الخالصة
عملية نظرا لكون التغذية في تربية المجترات تشكل عامال محدد ا أساسيا لنجاح•

الخالئط التربية واعطاء انتاج جيد مع الحفاظ على القطيع بصحة جيدة وكون زراعة
البروتين تؤمن للحيوانات غذاء متوازن في محتواه من الطاقة و(بقول-حبوب)العلفية 

شعير مما بواسطة الرعي المباشر في مرحلة امتالء قرون البيقية وبداية تسنبل ال
الثمن الواجب ينعكس ايجابا على انتاج الحليب وتوفير في كمية العلف المركز الغالي

ا أمهات استهالكه وتقديمه لتغذية االمهات الحلوب خالل هذه الفترة التي تكون فيه
الماعز الشامي في محطة بحوث حميمة في مرحلة الوالدة واإلنتاج لذلك كان من

ية بقول وادخالها في تغذ–الضروري االهتمام بزراعة الخلطات العلفية  حبوب 
قه من المجترات اما بواسطة الرعي المباشر أو تقديمها على صورة سيالج لما تحق

.توازن غذائي  متكامل 


