
 . المخمفات الزراعية وطرق تصنيعها :يوم حقمي

 .مقر المركز مكان التنفيذ:
 صباحًا. ةشر اعالالساعة  – 1135/  31/  31 تاريخ التنفيذ :

 .مركز البحوث العممية الزراعية  المركز:
 فرع الالذقية, –مشروع تطوير الثروة الحيوانية في سورية  ممية الزراعية بالالذقية ,مركز البحوث العالجهات المشاركة: 

 .اإلرشاددائرة  –مديرية زراعة الالذقية 
 :النشاط وامنفذ

 د. ماجدة مفمح ) رئيس مركز البحوث العممية الزراعية بالالذقية (.
 (. دائرة بحوث الثروة الحيوانية) رئيس  عبد المطيف عميد. 
 .وتقانات األعالف ( باحث في تغذية الحيوانات الزراعية )ميند منى د. 

 .باحث في التقانة الحيوية التناسمية ()د. محمد سميب 
 فرع الالذقية (. –أييم دمسرخو & م. سنان إبراىيم ) مشروع تطوير الثروة الحيوانية في سورية م. 

 (. شعبة المعمومات والنشر–) مركز البحوث العممية الزراعية بالالذقية  & مجد حسن م. حنان حبق
 شعبة نقل التقانة (. –يوسف حسين ) مركز البحوث العممية الزراعية بالالذقية كاترينا منصور & وائل الممكي & 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الرئيسية : النقاط

ماجدة مفمح بالحضور و قامت باإلثناء عمى جيود مشروع تطوير الثروة الحيوانية في العمل والجيود  د.رحبت  البداية في
المبذولة لتطوير الثروة الحيوانية في سورية وبينت مدى التعاون بين المشروع ودائرة بحوث الثروة الحيوانية في مركز 

 البحوث العممية الزراعية بالالذقية ..
-قش-يقصد بيا جميع المنتجات الثانوية الناتجة عن عمميات الحصاد) تبنة حيث خمفات الزراعيالمعرف د. ميند منى 

أحطاب( أو الناتجة عن عمميات خدمة الحصول )مخمفات تقميم, أوراق التفريد( أو الناتجة عن تصنيع المحاصيل الزراعية 
راعية في تغذية المجترات بشكل مباشر )معظميا( )تفل, نخالة, كسر الحبوب, قشور وغيرىا(. يمكن استخدام المخمفات الز 

أو بعد معالجتيا وتصنيعيا بشكل بسيط وذلك بيدف تحسين قيمتيا الغذائية وتقديميا بطريقة متاحة لمحيوان والتخمص من 
 ظاىرة قمة استساغتيا )مخمفات التقميم( وكطريقة لمحفظ )تصنيع السيالج من تفل الزيتون أو تفل الشوندر(

 أىم طرق معالجة وتحضير وتصنيع المخمفات الزراعية:ميند منى  وبين د.



فرم المخمف: تطبق ىذه المعاممة بشكل أساسي عمى مخمفات التقميم, يجب أن يصل المخمف الناتج إلى أقطار شبيية  -
 .بالتبن الخشن

ن خالل إضافة مصدر لمطاقة المعالجة باليوريا والموالس: تطبق ىذه المعالجات لتحسين القيمة الغذائية لممخمف م -
سيمموزية  وترفع من القيمة التغذوية -والبروتين كما أن المعالجة باليوريا مع الحفظ تساىم في تفكيك قسم من الروابط المغنو

 لممخمف 

ويمكن السيمجة: تطبق عمى المخمفات الحاوية عمى نسبة مرتفعة من الماء والصعبة الحفظ بشكميا الخام )تفل الزيتون(  -
 إضافة الموالس واليوريا من اجل تنشيط عممية التخمر وتحسين القيمة الغذائية

 .البموكات العمفية:حيث تقدم العميقة المتكاممة أو التكميمية الحاوية عمى المخمف عمى شكل بموك أو مكعب -
 تون:تصنيع البموكات العمفية من مخمفات تقميم الزيثم قدم د. ميند منى شرحًا مفصاًل عن 

ألف طن سنويًا في محافظة  311سم واألوراق والتي يمكن استخداميا في التغذية حوالي  1تبمغ كميات األغصان بقطر  -
 مميار ليرة سورية 1ألف طن تبن تبمغ قيمتيا  01الالذقية وتعادل حوالي 

 .ممم 31يجب فرم مخمفات التقميم في فرامات ذات مناخل بقطر ال يزيد عن  -
كما يتم استخدام المواد العمفية المركزة كالشعير والذرة  %11من وزن المخمف والموالس حتى  %1اليوريا حتى تستخدم  -

بعد جرشيا كما يمكن استخدام النخالة واألكساب وذلك حسب اليدف )مكعب تكميمي أو مكعب عمفي متكامل يحتوي جميع 
والعناصر المعدنية الصغرى وممح الطعام والكمس )كربونات  المغذيات التي يحتاجيا الحيوان( كما تستخدم الفيتامينات

 .الكالسيوم( آو االسمنت )كبريتات الكالسيوم( كمادة رابطة وكمصدر لمكالسيوم

لتر ماء حسب درجة جفاف المخمف( ومن  55-11تحل اليوريا ومن ثم الموالس والعناصر المعدنية في الماء )بمعدل  -
 .وشة وبعدىا األكساب ومن ثم في النياية النخالةثم يضاف الشعير والذرة المجر 

تخمط المكونات بشكل جيد حتى تمام التجانس بشكل يدوي أو آلي وتكبس في مكعبات يدويًا أو آليًا ومن ثم تترك في  -
 .مكان جاف وظميل حتى تجف وتستخدم في التغذية

 .من تكمفة التغذية % 11-31يمكن أن توفر المكعبات  المحتوية عمى المخمفات حوالي  -
 

 المناقشة :
 دون معاممتيا ؟ تقميم الزيتونمخمفات ىل يمكن أن تتقبل األبقار  -

 جل أن تصبح مستساغة.أألن طعميا غير مستساغ لدييا فمذالك نمجأ إلى معاممتيا من ,ال 
 ما ىو اليدف األساسي من القيام بيذه العممية ؟  -

 .يعالف المنتجة ضمن القطر والحد من عممية االستيراد وبالتالي توفير القطع األجنبسد الفجوة الموجودة في كمية األ
 -35من  ةاستخدام المكعبات في تغذية الحيوانات تقميل التكمفة عمى المربي وزيادة ربحو بنسب من كما أن اليدف األساسي

11 .% 
 كيف يمكن نقل ىذه التقنية  إلى المربين؟ -

الزراعي في مديرية  نقميا كما نقوم بالتنسيق مع دائرة اإلرشادلمع مشروع تطوير الثروة الحيوانية  حاليًا نقوم بالتعاون 
 .أجل نفس اليدف من الزراعة واإلصالح الزراعي

 ىل مادة الموالس متوفرة بالسوق؟ -
يقوم مشروع تطوير الثروة ىذه المادة نادرًا حاليا نتيجة توقف بعض معامل السكر عن العمل, لكن ىناك فكرة حاليًا بأن  

 الحيوانية بتامين ىذه المادة لممربين.



 ىل يكفي مكعب عمفي واحد لغذاء البقرة لمدة يوم واحد؟ -
وال ينصح بتقديم المكعبات لوحدىا إال في حالة تصنيع المكعبات  ال, ال يكفي بل يجب تقديم كمية من العمف معو

 .المتكاممة 
 كقالب أو يتم كسرىا؟ تالعمفية لمحيوانات, وىل يتم تقديم المكعبا ما ىي طريقة تقديم المكعبات -

وبخاصة بكتريا الكرش, كما  ووتستسيغ تيجب تقديم المكعبات العمفية  لمحيوانات بالتدريج من اجل أن تتعود عميو الحيوانا
 يفضل كسر المكعبات العمفية قبل تقديميا لمحيوانات .

 ما ىي أبعاد المكعب الواحد ؟ -
 سم .11*11*11
 ما ىي المخمفات التي يمكن استخداميا غير مخمفات الزيتون ؟ ىل يمكن استخدام مخمفات الحمضيات مثاًل ؟-

ىناك العديد من المخمفات التي يمكن استخداميا غير مخمفات الزيتون, لكن حاليًا الدراسات واألبحاث مستمرة عمى 
 مخمفات الحمضيات خاصة بالمنطقة الساحمية.

 
                  

   
 
 
 
 
 

 


