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 مواد العلف

مااة العلف اا للااالةااحلمااة المومااعضلي ااولمااعع ليذااعة ل علمف  ةاا ل  ع ةاا ل
عامة يتم تقسيم مواد العلف وبصفة ةمةنل نلةسمفة لم هةلجسملعلوةععنلل

 : إلى قسمين رئيسيين 

 مواد علف مالئة 1.

 مواد علف مركزة 2.

 :  مواد العلف المالئة: أوال 

موماااعضلماااعع لعلف ااا لعلمةل ااا لي اااول سااا  ليةلةااا لمااانلع لةاااة لع ةلماااةلال
لةةل  عمة ةااااااة مومااااااعضلي ااااااول ساااااا  لعءااااااحلماااااانلمةع ااااااة لعل اااااا ع لع  اااااا  ل

ععلة  علةا  ع لععلاا لعنلع ةلماةلالتهااالموماعضلي ااول سا  ليةلةاا لمانلعلمااعع ل
عل  ع ةااا ل ةااا لعللة  ااا لل هذاااملعلةااانللاااةيلمف اااول لااا ل  هاااةلء ة ااا لع لمةااا ل
 ةل س  لل وةععنل حلي ولعلفةيلت هةل لمة لة   ل ةل سا  لل وةاععنلعلمجما ل

. 





لالةحلمة المومعضلل:مة العلف  
ي ولمعع ليذعة ل علمف  ة ل  ع ة لةمةنل

وبصفة  نلةسمفة لم هةلجسملعلوةععنلل
عامة يتم تقسيم مواد العلف إلى قسمين 

   :رئيسيين 
 مواد علف مالئة •
  مواد علف مركزة•



   :المالئةمواد العلف : أوال 
مومعضلمعع لعلف  لعلمةل  لي ول س  ليةلة ل
منلع لةة لع ةلمةلالمومعضلي ول س  لعءحل

  ةةل  عمة ةة منلمةع ة لعل  ع لع    ل
ععل لعنلع ةلمةلالتهالمومعضللععلة  علة  ع 

ي ول س  ليةلة لمنلعلمعع لعل  ع ة ل ة ل
عللة   لل هذملعلةنللةيلمف ول ل ل  هةلء ة  ل
ع لمة ل ةل س  لل وةععنل حلي ولعلفةيلت هةل

   لمة لة   ل ةل س  لل وةععنلعلمجم 



   :المجتر أهمية مواد العلف المالئة بالنسبة للحيوان 
ماا  ملمااعع لعلف اا لعلمةل اا لماا ع لعلةم اا لعل  ع ةاا لتااال  لجاا ع ل•

   .علهذمة لعلم م ف لل ل ةهل
 معع لعلف  لعلمةل  للهةل لمة لة   لتالم ئلعلل ةالعلهذمة •

مفطاااالماااعع لعلف ااا لعلمةل ااا لعلوجاااملعلااا ضلةم ةسااا لمااا لعلساااف ل•
  .علوةعع ة لعلة ة الل ل ةهلعلهذمة للمثحلل هل

علهذاملمسةي لي وليم ةة لع جم ع لع ةلمةلالم ةا لمانلةفاة ال•
. 
مااعع لعلف اا لعلمةل اا للهااةل لمةاا لة ةاا التااالعءم ااة ةة لع  مااة ل•

   .علوةعع ا



 السيالج

تطلق كلمةة سةيالج علةى مةواد العلةف ال اةراء التةي تحفة  لحةين 
الحاجة إليها في وسط حاماي ناتج عن ت مةر المةواد الكربوهيدراتيةة 

نتاج حامض   .  الالكتيكوا 

   السيالج مميزات
 .    ع لي ة ضلعةث لعسمسة  لمنلعل  ةيل1.

ةوماااة ل لاااولمساااةو لعءاااحلمااانلعلمط ع ااا للم ااا ةنللعلساااة  م ااا ةنل2.
 .  عل  ةيل

ع علاااولوةااامل لمسااام للعلوشااا مااانل  ساااةمللعلساااة  ةمةااانليماااحل3.
 .عل  ع لعلجعة لتال ل لعلعء لمنليم هل  ةي

ةمةا لعلفلاا لتاالعلمااة العل ذا ع لعءااحلمماةلتااالمجفةا لعل  سااةملعيم ااهل4.
 .  ةي

C3H6O3 

C2H4OHCOOH 

 

 



 السةةيالجوهنةةاك عةةدة طةةرق لعمةةل 
 : منها 

 ط ةل لعلوف ل علعل  ة قل1.

 ط ةل لعلةعم ل2.

 .ط ةل لعل عمف لعللة م 3.



 اااص فيعاااا عافعاالخااا  عامف ااا ا ع: امسااا   االساااالعامي لااا عميلااا ع

امطازجةعوعامص عاذاعجفتعق   عوحفظتعبي داعخافعامواوا عوبامصاام ع حاد ع

نص جةعمصنفلعامنباتعوعاي عامكائناتعامدق قةعوعبامصام ععم كسج فاسصو كع

وعخنادع.  ق عهذاعامصانفلعم كائنااتعامصا عصصوقا عح اصوااعخ ا عاالكساج فع

اسااصو كعاالكسااج فعصص اااخ عانااوايعامبكص  اااعام هوائ ااةعوعامصاا عصقااو ع

) وعصكاوفعاحلااععخ او ةعاهلوااععبااالخ  بصح  عامسك  اتعاملوجودةع

وعهذهعاالحلاععصجيا عاموساطعحال ا ع(  امب وص  كوععامف  كوععام كص ك

وعصسااب عاسااادععوص ناااتللاااع لنااوعنلااوعامبكص  اااعامصاا عصسااب عصح اا عامباا ع

وعخندلاع صا علقادا عاالحلااععامي او ةعاا عامااذا عاملصفلا ع.  امس   

لاافعاملااادةعام طبااةعااا عامصااوليةعصقاا عح اااةع% (  2 -1) اماا عص ك اازع

   امبكص  اعام هوائ ةعوعهناع كوفعاما ععلفعامحفظعقدعص 















 امد  ل
،عولفعاه ععاملامئه يدعامد  لعلفعاه عاالغذ ةععع

املحاص  عامي  عامفشفععامذيع نصجعا عبيععامحقو ع،ع

افعخل  ةعانصا عامد  لعاصبحتعصناخةعلصكال ةعوام ةعا ع

لفص  عل اح عمصصن وعابصدا علفعامز اخةعامىعامحشعامىع

امىعفب ةعول اخاةعدق قةععوامصحب  ،وصحصا امصجف  ع

هذهعامصناخةعواالعاافعاالنصا عمفع كوفعمهعا ةععالصو 

 هذهعامصناخةعصدف عامىعامقط علؤف اععوبداتق لةعغذائ ةع





لفعامصجف  عهوعففعع طوبةعامي  ععامود :امد  لامود علفع

اوعاق عوذمكعم لافعخد عصدهو عنوخ صهع،ع%  15االف  عامىع

هوعحفظعامق لةعاماذائ ةعم ي  عخفعط  قعصق   عاقدععامثانىوامود ع

وك لاعكافعامصجف  عس  وعك لاعكافعامد  لعامناصجع. املادةعامجااةع

  .اق  عشبواعم ي  عاالف  عامذىعصنوعلنهع



 صفاتعاوعلل زاتعامد  لعامج دعامنوخ ة

امد  لعامج دع،هوعاملصنويعلفعامي  عاالف  عامكث  ةعاالو اقع-1

 ذيعام وفعاالف  

افع كوفعامد  لعقدعقطوعلفعلحصو عخ ف عا عخل علناس ع-2

 .وقب عافع صبحعامنباتعبيل عغ  علناس 

 افع كوفعس قافعامد  لعط  ةعقاب ةعم مصوا عدوفعافعصصوش -3

 افع كوفعامد  لعفام اعلفعاملوادعاما ةعوامنلواتعامفط  ة-4

افع كوفعامد  لعلصنويعلفعاملادةعامي ف ةعامف  ا ع-5

 املسصساغةعلفعقب عامح واف

افع كوفعامد  لعفام اعلفعاملوادعاما  بةعلث عاالدغا عوبقا اع-6

 .امنباصاتعاالف ىعوغ  عاملسصساغهعلفععقب عامح واف



 اميوال عاملؤث ةعخ ىعنوخ ةعامد  ل
املي و عافعامبقوم اتعلفععاحسفعاملوادعامي ف ةعامص ععلف:امنباتنويع-1

ذوعق لةعغذائ ةعخام ةعوفصوصاعكل ةععالنه صنوعلنواعامد  لعوذمكع

امص عه عاخ ىعلفعكل اتعاملوادعنفسواععوامكا وص فامب وص فعوامكامس و ع

 ا علوادعخ ف ةعاف ى

امص بةعدو اعلولاعا علدىعاحصوا عاملادةعامي ف ةعامص ععص ي :امص بةنويع-2

 صنوعلنهعامد  لععخ ىعامب وص فعواميناص عامليدن ةعاالف ىع،اامص بةع

 .امفق  ةعصكوفعاق  ةعباميناص عوباميكل

خد عصوا عامظ و عامجو ةعامج دةعاثنا ععخند:م لنطقةامظ و عامجو ةع-3

 .خل عامد  لعا وث عذمكعخ ىعنوخ ةعامد  لعامليلو 

هذاعاميال علفعاكث عاميوال عامص عصوث عع يد:امي ف وقتعقطوعاملحصو ع-4

خ ىعنوخ ةعامد  لعوذمكعالفعقطوعاملحصو علبك اعلفعخل هع كوفعذاتع

مق ةعنسبةعامس    وزعاوعاالم ا عا عس قافععخام ة،وذمكق لةعغذائ ةع

 امنبات،ومكف



 فطواتعخل عامد  ل                           

 هنامكعخدةعفطواتعصصبوعخندعخل عامد  لعلفعاملادةعامي ف ة

 هنامكعخدةعط قعصسصفد عمحشعاملحصو عامي ف عولنوا،:حشعاملحصو -1

 اسصفدا عس  عامحش/اسصفدا عاملنج عام دويعععععععععع /اعععععع

 Swath)اسصفدا علاكنةعامحش/د( Mower)اسصفدا عامةعامحش/ ععععع

Harvestor                                                                   ) 

 هنامكعخدةعط قعصسصفد عمجلوعاملحصو عامي ف عولنوا،ع:جلوعاملحصو -2

 (بواسطةعاملنج ،ام د،املذ اةعوصسصفد عا عحامةعامحقو عامصا  ة)امجلوعام دويع/ا

         Buck –Rack  Methodامجلوعبواسطةععامةعامصق   ع/ 

 Field-Chopper Methodامجلوعبواسطةعلاكنةعث  عامد  لععع/ ع

 Hay-Baler Methodامجلوعبواسطةعلاكنةعكبلعامد  لعع/دع







خل  اااةعامصجف ااا عم ساااتعخل  اااةععاف:املحصاااو صجف ااا ع-3

ا ز ائ ااةعبحصااةعباا عهناااكعصفاااخ تعك ل ائ ااةعوح و ااةعخد اادةع

مذاع ج ع. صج يعا عامي  علفعبد عامحشعامىعاص ةعامصفز ف

كا عصصوقا عخل  ااتع% 17صنز  عام طوبةعا هعبسا خةعاماىع

امصفل عح  عافعاكبا عكل اةعلافعامفقادعم يناصا عاماذائ اةع اص ع

هناماكعخادةعطا قع%.60-50خنادلاعصكاوفعام طوباةعبحادودع

 صسصفد عمصجف  عاملحصو عامي ف عولنوا،













 اميوال عاملؤث ةعخ ىعامق لةعاماذائ ةعم د  ل

 امصا  اتعامك ل او ةعوامفقدعف  عخل  ةعامصجف  

    Mechanical losses by shatteringامفقدعامل كان ك ع-1

وهوعخبا ةعخفعامفقدعامناصجعا عاألو اقعواألجزا عامدق قةعلفعامنباتع

وصقصفواععبسب عجفا ع( shattering)،وذمكعبسب عصوشلوا

امفقدع نصجعاثنا عخل عوصي   عوجلوعونق عوكبلععامنبات،وهذا

االو اقعاغن عباملوادعاماذائ ةعاملو ولةعلفعامس قافع امد  ل،وصيد

. 













 اميوال عاملؤث ةعخ ىعامق لةعاماذائ ةعم د  ل

 امصا  اتعامك ل او ةعوامفقدعف  عخل  ةعامصجف  

    Mechanical losses by shatteringامفقدعامل كان ك ع-1

وهوعخبا ةعخفعامفقدعامناصجعا عاألو اقعواألجزا عامدق قةعلفعامنباتع

وصقصفواععبسب عجفا ع( shattering)،وذمكعبسب عصوشلوا

امفقدع نصجعاثنا عخل عوصي   عوجلوعونق عوكبلععامنبات،وهذا

االو اقعاغن عباملوادعاماذائ ةعاملو ولةعلفعامس قافع امد  ل،وصيد

. 



وهو : Losses by fermentationالفقد بسب التخمر   -2

 الكاربوهيدراتيةعبارة عن الفقد الناتج من تخمر بعض المواد 

وتتحول  الى ثاني اوكسيد  وتتأكسدوخاصة السكريات والنشويات 

الكاربون والماء،،وان الفقد الذي  يحدث نتيجة لنشاط االنزيمات 

الفقد الرئيسي يحدث في جزء من  قليال،وانالنباتية يكون 

الذائبة نتيجة لعملية التنفس، وبذلك تفقد نتيجة  الكاربوهيدرات

هذا الفقد يودى الى زيادة تركيز  الغذائية،وانالتخمر بعض المواد 

محتويات جدران الخاليا النباتية وخاصة السيليلوز واللكنين والتي 

 تودى الى زيادة نسبة االلياف في المادة الجافة للدريس  

 

 

حيث يحدث هضم للبروتينات وتتحرر االحماض االمينية بعد قطع ، 

هذه التغيرات سوف توثر على القيمة البروتين  مباشرة،وانالنبات 

 الذائبة خالل الغسل  النتروجينيةالخام مالم يحدث فقد في المركبات 
 



وهاوع:Losses by bleaching(  االكسادة)امفقادعبسا عامقصا -3

امشاللعلباشا ةععالشايةخبا ةعخفعامفقدعامناصجعنص جاةعمصيا ععاماد  لع

وملادةعطو  ااةعاصحاد عخل  اااتعاالكسادةع،ح اا عصصيا ععبيااععامصاابااتع

امااىعامصكساا عوامص اا عا ااوديعامااىعقصاا عامنباااتعواقدانااهعام ااوفعاالف اا ع

املوجاودععامكاا وص ف فقدعليظ ععاملصف ،ايو صبحعامد  لعب وفعامصبفع

عبامكااا وص ف،خ ىااا عامنباااتع،اامااد  لعذوعام ااوفعاالف اا ع كااوفعغن اااع

صصياااا عععبامكا وص ف،ح اااا اميكاااالعامااااد  لعذاعام ااااوفعاالصااااف عاق اااا ع

صاااانففععنساااابةعامفقاااادعااااا ععوامص  ،ح اااا امصاااابااتعامنباص ااااةعم صكساااا ع

،ولفعجوةعاف ىعااافعم او عامشاللععماهع%18امىعاق علفععامكا وص ف

ااا عامااد  لعبساا عاالشاايايعامااذيععDلف اادعخ ااىعلحصااوىعا صااال فععصاااث  

 .املوجودعا عامنباصاتعامف  ا عاال  كوسص  و س صي ععمهع







وهاوع:Losses by bleaching(  االكسادة)امفقادعبسا عامقصا -3

امشاللعلباشا ةععالشايةخبا ةعخفعامفقدعامناصجعنص جاةعمصيا ععاماد  لع

وملادةعطو  ااةعاصحاد عخل  اااتعاالكسادةع،ح اا عصصيا ععبيااععامصاابااتع

امااىعامصكساا عوامص اا عا ااوديعامااىعقصاا عامنباااتعواقدانااهعام ااوفعاالف اا ع

املوجاودععامكاا وص ف فقدعليظ ععاملصف ،ايو صبحعامد  لعب وفعامصبفع

عبامكااا وص ف،خ ىااا عامنباااتع،اامااد  لعذوعام ااوفعاالف اا ع كااوفعغن اااع

صصياااا عععبامكا وص ف،ح اااا اميكاااالعامااااد  لعذاعام ااااوفعاالصااااف عاق اااا ع

صاااانففععنساااابةعامفقاااادعااااا ععوامص  ،ح اااا امصاااابااتعامنباص ااااةعم صكساااا ع

،ولفعجوةعاف ىعااافعم او عامشاللععماهع%18امىعاق علفععامكا وص ف

ااا عامااد  لعبساا عاالشاايايعامااذيععDلف اادعخ ااىعلحصااوىعا صااال فععصاااث  

 .املوجودعا عامنباصاتعامف  ا عاال  كوسص  و س صي ععمهع



صا  اتعقدعصحد عبواسطةعامبكص  اععهناك:امدق قةامفقدعبس عخل عاالح ا ع-4

وامفط  اتعاملوجودةعخ ىعامنباتعاذاعطامتعلدةعامصجف  عبسب عامظ و عامجو ةع

امد  لعاملصيففعغ  علسصساغعوقدع كوفع ا عبامنسبةعمح واناتععاف,امس ئة،

خفعل عععاملسوؤ  الكننولاس تافعامد  لعقدع حصوىعخ ىعطف   ععاملز خة،كلا

اسصفدا علب داتعامطف   اتعلث عحالعععاالنساف،وافامحساس ةعامذيع ص  ع

ملنوعنلوعاميففعا عامد  لع،كلاعانهعم لعلفعاما   عوجودعبقوعلفععامب وبون ك

 .امد  لعاملصيففعا عاالكدالعامناصجةعخفعامصجف  عغ  عامج د

صيدعل ح ةعنلوعاملحاص  عووقتعامحشعلفعاه عاميوال عا عصحد دع-:ل ح ةعامنلو-5

وقتعامحشعس كوفعامناصجعاكب ععصاف امق لةعاماذائ ةعم لنصجاتعاملحفوظةع،اك لاع

ومكفعصق عنسبةعامو  عوق لةعامطاقةعامصاا ةعوكذمكعصنففععاملادةعامجااةعاملصناومةع

امد  لعاملصنوععلصشابوة،اافلفعقب عامح وافع،وبامصام عاذاعكانتعظ و عامصجف  ع

املبك ةعم لحاص  عس كوفعذوعق لةعغذائ ةعاخ ىعلفعامد  لعاملصنوععامحشاتلفع

 .لفعاملحاص  عامنا جة

امق لةعاماذائ ةعم د  لعحس عنويعامنباتعاملصنويععصفص  :امنباصاتانوايع-6

خالةع يدعد  لعععامبقوم اتعلفعاغنىعاالنوايعا عامب وص فعوامليادفععلنه،وبصو ة

 .لقا نوعباألنوايعاألف ى

 





صا  اتعقدعصحد عبواسطةعامبكص  اععهناك:امدق قةامفقدعبس عخل عاالح ا ع-5

وامفط  اتعاملوجودةعخ ىعامنباتعاذاعطامتعلدةعامصجف  عبسب عامظ و عامجو ةع

امد  لعاملصيففعغ  علسصساغعوقدع كوفع ا عبامنسبةعمح واناتععاف,امس ئة،

خفعل عععاملسوؤ  الكننولاس تافعامد  لعقدع حصوىعخ ىعطف   ععاملز خة،كلا

اسصفدا علب داتعامطف   اتعلث عحالعععاالنساف،وافامحساس ةعامذيع ص  ع

ملنوعنلوعاميففعا عامد  لع،كلاعانهعم لعلفعاما   عوجودعبقوعلفععامب وبون ك

 .امد  لعاملصيففعا عاالكدالعامناصجةعخفعامصجف  عغ  عامج د

صيدعل ح ةعنلوعاملحاص  عووقتعامحشعلفعاه عاميوال عا عصحد دع-:ل ح ةعامنلو-6

وقتعامحشعس كوفعامناصجعاكب ععصاف امق لةعاماذائ ةعم لنصجاتعاملحفوظةع،اك لاع

ومكفعصق عنسبةعامو  عوق لةعامطاقةعامصاا ةعوكذمكعصنففععاملادةعامجااةعاملصناومةع

امد  لعاملصنوععلصشابوة،اافلفعقب عامح وافع،وبامصام عاذاعكانتعظ و عامصجف  ع

املبك ةعم لحاص  عس كوفعذوعق لةعغذائ ةعاخ ىعلفعامد  لعاملصنوععامحشاتلفع

 .لفعاملحاص  عامنا جة

امق لةعاماذائ ةعم د  لعحس عنويعامنباتعاملصنويععصفص  :امنباصاتانوايع-7

خالةع يدعد  لعععامبقوم اتعلفعاغنىعاالنوايعا عامب وص فعوامليادفععلنه،وبصو ة

 .لقا نوعباألنوايعاألف ى

 













 :  ة مواد العلف المركزة النباتية تشمل 

ة مواد علف مركزه كربوهيدراتية وتشمل الشوفان ة الشعير ة القمح 1
 ة الذرة الصفراء ة الذرة البيااء 

 .البسلة –ة مواد علف مركز ه بقوليه وتشمل الفول ة الفاصوليا 2
ةةةة م لفةةةات مصةةةانا اسةةةت الم الزيةةةوت وتشةةةمل كسةةة  القطةةةن 3

المقشةةور وكسةة  القطةةن المسةةت لم وكسةة  بةةذرة الكتةةان وكسةة  
بةةةذرة السمسةةةم وكسةةة  الفةةةول السةةةوداني وكسةةة  عبةةةاد الشةةةم  

 .    وكس  فول الصويا 

 ة م لفات المطاحن وتشمل الردة ال شنة والرده الناعمة 4

 ة م لفات المجارش وتشمل كسر الفول و العد  6

 .  الموال ة م لفات مصانا السكر وتشمل 7

 ة م لفات صناعة النشا وتشمل الجلو تين والنشا 8



 : مواد علف مركزه حيوانية وتشمل 

 ة مسحوق اللحم 1

 ة مسحوق السمك 2

 ة مسحوق الدم 3

 ة اللبن الفرز 4

 ة مسحوق اللحم والع م 5

 ة مسحوق الع ام 6

وتشةمل محتويةات الكةرش  والسةل اناتة م لفةات المجةازر 7
 في الحيوانات المجترة وريش الدواجن



عمعع لعلف  لعلم ة ال  ف ليةمهلمسم  ملةمةاعنل سةساالمانلي  اقلع  ا ل
علوةعع ة لع ة  لعلوةعع اة ليةلةا لعت ماة لمثاحل  لاة لعل ا نل ع لعت  ع لعلفاةلال
علمالمومة لء  لمنلعومةةجةمهةلتال ع المعع لم ة الومولةمعت للهاةلماعع لساه  ل
علهذااااملعساااا ةف لع ساااامفة الم هااااةلومااااولم هاااا لةفة مهااااةلعت مةجةاااا لعلفةلةاااا لةاااا ل ل
علوةعع ااة لعلمااالمساامنلمساامةنلساا ة لةجاا ل نلمومااعضلي ةلمهااةلي ااولءاا  لم ةساا ل

 .منلعلمعع لعلم ة الومولمسمجة ل س ي للفم ة لعلمسمةن



 مواد العلف

ع فذاهةل) ةلطةء لعلالع   ة لعل  ة لل:األعالف المركزة ة1
ل.(٪18 ءاااحلمااانل)ع لةاااة لع ع لعلموماااع لعلمااا  ف لمااانلل(  اااال اااةل  عمةن

ععلاااا  اللعلشاااافة عللعللماااا مثااااحللgrains علو ااااع مشاااامحللاااا هلع ياااا  لي ااااول
لععل ةلةااا عل اااة   لعل لعلةااا لعل  ةااا ل اااةل  عمةنلمثاااحللعلو اااع ععلشاااعتةنلع ة لاااة لعل

عةسااا  لتاااعحلعل اااعةةللعللطااانمثاااحلةسااا  ل ااا ع للعلم  فاااة لعل  عيةااا ععلفاااعح لعل
عل  ااااال ةلطةءاااا لععل ااااةم لياااانلي اااا للععلمااااع ي ل(عة لمااااةل  ااااال ااااةل  عمةن)

لااا علعةاااةنليااا  لمااانلعلم مجاااة لعلوةعع ةااا لل.علساااة ء ااا لعلساااة ضلعللعلشااام   
ع    لةسام  ملتاالمةاعةنلي  اقلعلوةعع اة لععلا ععجن لمثاحلمساةوةقلعل وامل

ع ة لاااة لعلةااانلعساااام  عمهةل عءااا لتاااالمف اااامللعلاااا ععجنععلااا ملع  قللعلسااام عل
 .[ ]ع ءطة ل س  لع مشة ل ف لع م ع لعل ط المثحلج عنلعل ل 
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 :(المالئة)ال شنة األعالف  ة2
لالع يااا  لعل ذااا ع لععلم عياااا ععل  ساااةملععلااا  العل ذااا ع للعلف ااا مثاااحل:  

لعمل مل ذ ع  ل عل ف لمجفةفهةل ع ة لة لعمل مل لولعلوةعع ة ل مةل يةًة ل علموشُّ
علااال ياا  لل.silage علم مة لاةلي ااول ااع الساة  للhay   ةاايي اوللة اا ل

لعل اا ع لةماا لةتفمماا لي ةهااةل سةسااًةللمااعتة لءسااملة ةاا لماانلعومةةجااة لعلوةااععنلماانل
 . مةةلة لمل عل 

لالع ياا  لعلمةل اا لععلجةتاا  تلااط لعلااال سةسااًةللعلمجماا ع عمساامفة لم هااةل:  
 . لعع  ة ال تذحلمنلوةملعللةم لعل  ع ة عل لعلة عل جة ة ل عللع م ةن
مذاااة ل لاااولعلف  اااقللموساااةنلءةممهاااةلعل  ع ةااا ل علل:العلفيةةةةاإلاةةةافات  ةةةة3

لمااااعتة لعومةةجااااة لمفة اااا  لعم هااااةلعلفةمةمة ااااة لععلف ة اااا لعلمف  ةاااا لععل ااااة  ع ل
ةذة ل لاولعلف  اق للةانل لا لمت ا للعله مع ة عةةنلي  لمنلل.ع ة لةعلوةعة ل

 .تالمف ملع ءطة للمةللهةلمنلآثة لسة  لي ول و لع  سةن
علمااللurea علةع ةاة ةث لاةلشاةعيًةللاالل:البروتينيةغير  اآلزوتيةاألغذية  ة4

  س ل ا ة ا ل  لممواعحلتاالعلةا شل لاول ا عمةنللعلمجم ع مذة ل لولي  قل
 .مةة ع الةسمطة لعلوةععنلعلمجم لع سمفة الم ه
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 علسة  
  . عل  ةي  ع لي ة ضلعةث لعسمسة  لمنل•

مط قلة م لسة  لي ولمعع لعلف  لعل ذ ع لعلمالموف للوةنلعلوةج ل لةهةلتال
   .عل ةمة عع  مة لوةم للعلة  علة  عمة عسطلوةمذال ةم لينلم م لعلمعع ل

  السيالجمميزات 
  . عل  ةيةومة ل لولمسةو لعءحلمنلعلمط ع  للم  ةنللعلسة  م  ةنل•
منل  سةملعلوش لع علولوةمل لمسم لعل  ع لعلجعة للعلسة  ةمةنليمحل•

 .  ةيتال ل لعلعء لمنليم هل
 .  ةيةمة لعلفل لتالعلمة العل ذ ع لعءحلممةلتالمجفة لعل  سةملعيم هل•

  :منها  السيالجوهناك عدة طرق لعمل 
 ط ةل لعلوف ل علعل  ة قل•

 ط ةل لعلةعم ل•

 .ط ةل لعل عمف لعللة م •



  :تشمل ة مواد العلف المركزة النباتية 
عمشامحلعلشاعتةنلالعلشافة لالعللما لالعلا  اللة  علة  عمةا ماعع لي ا لم ةا هللاا1

  .عل ةذة لعل ف ع لالعل  ال
 .عل س   –علفة علةةلمعع لي  لم ة لهل لعلةهلعمشمحلعلفعحلاللا2
م  فااااة لم ااااة  لعساااام  ملعل ةااااع لعمشاااامحلةساااا لعللطاااانلعلملشااااع للااااا3

عةس لعللطنلعلمسام  ملعةسا ل ا  العلةماةنلعةسا ل ا  العلسمساملعةسا ل
     . عل عةةعلفعحلعلسع ع العةس لي ة لعلشميلعةس لتعحل

 عل ةيم للععل  هم  فة لعلمطةونلعمشمحلعل  العل ش  للا4

 عمشمحلةس لعلفعحلعلعلف يللعلمجة شم  فة للا6

   .علمع يم  فة لم ة  لعلسة لعمشمحللا7

 مةنلععل شةللعلج عم  فة ل  ةي لعل شةلعمشمحللا8













  ف ليةمهلمسم  ملةمةعنل سةسالمنلي  قللومواد العلف المركزة
ع   لعلوةعع ة لع ة  لعلوةعع ة ليةلة لعت مة لمثحل  لة لعل  نل ع ل
عت  ع لعلفةلالعلمالمومة لء  لمنلعومةةجةمهةلتال ع المعع لم ة ال
ومولةمعت للهةلمعع لسه  لعلهذملعس ةف لع سمفة الم هةلومولم ه ل

ةفة مهةلعت مةجة لعلفةلة لة ل لعلوةعع ة لعلمالمسمنلمسمةنلس ة لةج ل
ي ولء  لم ةس لمنلعلمعع لعلم ة الومولمسمجة للي ةلمهة نلمومعضل

 . س ي للفم ة لعلمسمةن



  :وتشمل مواد علف مركزه حيوانية ال
 مسوعقلعل ومللا1

 مسوعقلعلسم للا2

 مسوعقلعل مللا3

 عل  نلعلف  للا4

 مسوعقلعل وملععلف مللا5
 مسوعقلعلف ةمللا6
م  فة لعلمجة  لععلس  ة ة لعمشمحلل7

مومعةة لعلة شلتالعلوةعع ة لعلمجم الع ةشل
   .عل ععجنل

 










