
 

 انىاع المىاد العلفية ىدىرها في تغذية الحيىانات 

: هالالي مالالىاد ذات تراطيالالي  تيعيالالة تغالالذو الالالم الحيىانالالات مالال    الال  معي الالتوا   Feedsاالعالال   

 ىاستمرارها .

تسالتتد  االعال   تطفالا ات متتلفالة      live Stockا  االنالىاع المتتلفالة مال  الحيىانالات الحمليالة  

ة ذى  الالالة عاليالالة للم تالالرات لالالد ال يصالالن  تالالنف  هالالذا التصالالني  مالال  ىهالالذا يعنالالي  تالالا  مالالا يعتتالالر علفالالا

الحيىانات غير الم ترة تستي لاتلية الحيىانات المتتلفة في هض  ىامتصاص ىاسالتتدا  العناصالر 

 ي ا  يطىنالىا ذى معرفالة تطيفيالة تصالني  ىاسالتتدا  الغذائية في العل  ىلذا فا  مرتي الحيىانات ي

 االنىاع المتتلفة للمىاد العلفية . 

 تصني  المىاد العلفية :

  Forage ( Roughages )االع   الت نة  -1

  Concentratesاالع   المرطزة   -2

  Supplementsالمىاد المطملة  -3

  Additivesاالضافات العلفية  -4

اد نتاتيالة تحالالة  ريالة اى متمالرة ا مراعالي   دريال  اى سالايلي    : هي مالىاىالة / االع   الت نة 

 ىالتي تغذو الم الحيىانات .

ة فالالي ىحالالدة 18االعالال   الت الالنة تحتالالىا علالالم اط الالر مالال   %  ليالالا  تالالا  هالالي اعالال   االط الالر ح مالالا

ة فالالي ىحالالدة الح الال  ا    ىاالعالال   الت الالنة هالالي مالالىاد هامالالة  الالداة  Bulkyالمسالالاحة اى االلالال  ىزنالالا

ة لت  يرهالالا للحيىانالالات الم  تالالرة ىغيالالر الم تالالرة لالالي  فمالال  لمالالا تحتىيالالة مالال  عناصالالر غذائيالالة تالال  ايضالالا

التحفيالالزا فالالي حرطالالة ال والالاز الوضالالمي ىفعاليتالالن العضالاللية ىا  دىر االعالال   الت الالنة فالالي تغذيالالة 

الدىا   محدىد  داة تستي محتىاها العالالي مال  االليالا  التالي ال توضال  مال  لتال  الحيىانالات ىحيالدة 

 .المعدة 

 مىاصفات االع   الت نة 

 .  Bulkyالىز  الملي  في ىحدة الح    -1

 % م  االليا  التا  .18تحتىا علم اط ر م   -2

 منتفضة تمحتىاها م  ال الة ممارنة م  االع   المرطزه . -3

ة الالم االعال   المرطالزة تسالتي  Digestiblyلاتلية الوض   -4 فا  لاتليالة هضال  منتفضالة لياسالا

 ا مادة غير لاتلة للوض  حتم في الم ترات   Ligninمحتىاها م  اللطني  

ىالمعالاد  النالادرة ممارنالة مال  االعال   المرطالزة اال  Ca   Kلمعاد  / عالية تمحتىاها مال  ا -5

 Pمتىس ة الم منتفضة في محتىاها م  الـانوا 



 

الفيتامينالالالات / عاليالالالة المحتالالالىو تالفيتامينالالالات الذائتالالالة تالالالالده  ممارنالالالة تمع الالال  المرطالالالزات  -6

  B-complexليات منوا تطى  مصدراة  يداة لـ ىالتمى

% تالالرىتي  تالالا  فالال   22التالالرىتي  / محتىاهالالا مالال  التالالرىتي  متغالالاير فالتمىليالالات لالالد تحتالالىا  -7

 % ترىتي  4-3الت   االترو طاالتتا  تحتىا 

ىت الال   علالالم حرطالالة  Fermentationا  االعالال   الت الالنة تمالالى  تتحفيالالز عمليالالة التتمالالر * 

ال والالاز الوضالالمي ىنمالالى ىت الالىر الت يالالا ال  ئيالالة فالالي طالالر  ىفالالي حالالاالت عديالالدة فالالا  الع ئالالك 

التالي تصاليي   Pat a Keratosis% مال  العلال  المرطالز فالا  حالالة ت الىنة 122الحاىية علالم 

الطالالر  ىللالالة حرطتالالة تتالالد  تالالال وىر   ا  بطلالالة االع الالاي غيالالر الم تالالرة يمطنوالالا االسالالتفادة مالال  

ة   ىلط  ت ل  طفا ة م  الم تالرات ىهالذا سالتي ى الىد االعالىر االع   ا لت نة ت ط   يد ايضا

ىهى تزا  التتمر في الحيىانات الع تية غير الم تالرة ىالالذا يطالى  تعيالد  Ce cumالمتضت  

عالال  االمعالالا  الدليمالالة اال الالز  االسالالا  لعمليالالة االمتصالالاص  لالالذا فالالا  االليالالا  الموضالالىمة فالالي 

ترة فانوا التتعرض الم السال   االمتصاصالي ت الط  طتيالر م ال  مالا الحيىانات الع تية غير الم 

 .في الم ترات  دمى ى

 % م  اع   الحيىانات الحملية ت ط  عا  طما في ال دى  االتي 65ىاالع   الت نة ت ط  

 العل  الت   % المرطز % نىع الحيىا  ت

 8278 1772 ما ية اللح   1

 6672 3378 ما ية الحليي  2

 9474 576 االغنا  ىالماعز  3

 1573 8477 التنازير  4

 77 2372 التيى   5

 576 9474 الدىا    6

 6574 3476 ط  الحيىانات الحملية  7

 

ة فا  ال ز  المستولن م   العل  الت   الم العل  المرطز يتتل  ت الط  طتيالر اعتمالاداة ىعمىما

 صن  الحيىا   -2السعر    -1علم 

 Pasture and Range Foragesالمراعي واعالف المراعي الطبيعية 

 -ىتمس  الم نىعا  :المرعي : هى عتارة ع  مساحة م  االرض تنمى فيوا االع   الت نة 

: ىهالالي المراعالالي التالالي يالالت  زراعتوالالا مالال  لتالال    Artificial Pastureالمراعالالي الصالالناعية  -1

 االنسا  ىتطى  ديمية اى مرىية .



 

: تطالالالى  نتاتاتوالالالا  تيعيالالالة ىتعتمالالالد علالالالم سالالالمى   Natural Pastureيعيالالالة المراعالالالي ال ت -2

 االم ار م   مراعي المن مة ال مالية في العراق 

 فىائد المراعي  -

 علفية رتيصة .تملي  طلفة االنتاج لطىنوا مصادر  -1

تمل  م  متا ر نمالص التغذيالة لطالى  المراعالي مصالادر  يالدة للتالرىتي  العالالي النىعيالة  -2

 لمعاد  ىالعىام  االترو غير المعرىفة ىالفيتامينات ىا

 تمل  م  متا ر االصاتة تاألمراض ا علم عط  الحضائر    -3

 ال  الحيىانات في المراعي تطى  لليلة التمري الم تعضوا 

 المرعم يحتاج الم الملي  م  ر   الما  المستتد  لألتنية .  -4

ىالمعدات تالممارنة م  االنتاج في الح ائر فط  مالا يحتا الن المرتالي هالى سالياج لالألرض 

 ى لة تسي ة لحماية الحيىانات م  ال رى  ال ىية ىمصدر للما  

ة الم ترتية الحيىانات في الحضائر  -5  تحتاج الم تترة لليلة لياسا

 الرعي يحس  م  تىاص الترتة  -6

 ر السنة المرعم ممط  ا  يىفر االع   علم مدا -7

 الحيىانات تحص  علم الرياضة ال يدة م  ت   عملية الرعي  -8

 مساىئ المراعي / 

الميمالالة الغذائيالالة للمراعالالي تعتمالالد علالالم ترطيالالي المرعالالم فالترتالالة الضالالعيفة ىالنالصالالة تالالتعض  -1

ة ذا مسالالتىو مالالنتفض مالال  هالالذه العناصالالر ىاذا احتالالىت  الترتالالة العناصالالر المعدنيالالة تنالالت  اع فالالا

  (Seعناصر المعدنية لد تستي التسم  م   السيلينى  علم مستىو عالي م  ال


