
إستهالك األعالف 

وتخزينها

غذائكم على  أمناؤكم 



إستهالك األعالف وتخزينها 
يس��عى جه��از أبو ظب��ي للرقابة الغذائي��ة  إلى حتقيق 
التنمية املس��تدامة لتربية احليوانات ف��ي اإلمارة وذلك 
عب��ر توعي��ة مربي الث��روة احليوانية من خ��ال مختلف 
الوس��ائل والطرق اإلرش��ادية ح��ول األس��س العلمية 
والعملية الس��ليمة في إدارة الث��روة احليوانية  من أجل 

زيادة إنتاجية الرأس الواحد  وتعظيم املردود املالي. 

وتعتب��ر التغذية من أهم العوامل التي تؤثر في إنتاجية 
احلي��وان وهي األكث��ر كلفة على مربي الث��روة احليوانية 
حي��ث تش��كل 70-75 % من مجم��ل تكالي��ف اإلنتاج 
وتعتب��ر التغذي��ة من أه��م الركائز في تطوير وحتس��ن 
إنتاجي��ة احليوانات ل��ذا يجب تقدمي العل��ف اجليد حتى 

نحصل على إنتاجية عالية حتقق املردود املالي اجليد.

تعريف العلف:
يتكون العلف م��ن  مصادر مادة نباتية )الش��عير،الذرة 
بأنواعه��ا، الش��وفان، الصوي��ا( أو حيواني��ة )مس��حوق 
العظام،مخلفات مس��الخ الدواج��ن، مخلفات تصنيع 
احللي��ب( أو صناعي��ة املنش��أ صاحل��ة لتغذي��ة احليوان 
س��واء بصورتها الطبيعية أو بع��د خضوعها لعمليات 
التحضير، ويش��ترط ف��ي املادة العلفي��ة أن حتتوي على 
املكون��ات التي  تغط��ي احتياجات احلي��وان التغذوية أو 

الفسيولوجية.
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المغذيات:
 ه��ي مكونات املواد الداخلة في تركيب األعاف التي حتتويها 
العليقة و التي تهضم ومتتص وتس��تخدم في اجلس��م ألداء  
وظيف��ة أو وظائف حيوية  البد منها وتش��مل هذه املغذيات 
البروتن والكربوهيدرات والدهون واأللياف والعناصر املعدنية 
والفيتامينات.                                                                                                                                             

العليقة:
ه��ي اخللطة أو اخملل��وط العلف��ي املقدم للحي��وان خال 24 
س��اعة، والت��ي حتتوي عل��ى الكمية والنوعي��ة  التي تغطي 

جميع احتياجات احليوان الغذائية.

احتياجات الحيوان:
ه��ي املغذي��ات )بروت��ن وطاق��ة و ألي��اف و عناص��ر معدنية 

وفيتامين��ات( الازمة للحيوان كاحتياجات حافظة ) اإلدامة( 
للبق��اء واحتياج��ات الوظائف اإلنتاجية األخ��رى مثل احلمل 
وإنت��اج احللي��ب والعم��ل. ول��كل مرحل��ة من ه��ذه املراحل 
احتياجات غذائية تختلف عن املرحلة األخرى و كذلك تختلف 
االحتياج��ات الغذائي��ة من حيوان آلخ��ر فتختلف املتطلبات 

التغذوي��ة للحيوان��ات اجملترة مثل اإلبل واألبق��ار واألغنام عن 
املتطلب��ات التغذوي��ة للحيوان��ات ذات املع��دة الواحدة مثل 

اخليول والدواجن.                          
لذا عند ش��راء األعاف يجب أن نس��ال ع��ن مكوناتها و ألي 
نوع من احليوانات س��وف يتم تقدميها حيث ال يجوز أبدا شراء 
أع��اف الدواجن لتقدميها للمجترات )اإلبل، األبقار،األغنام( أو 
شراء أعاف اجملترات وتقدميها للدواجن أو اخليول                                

تصنيف األعالف:

األعالف المركزة: 
ه��ي األعاف التي حتتوي على نس��بة كبيرة من الطاقة 
والبروتن و نسبة قليلة من األلياف وهي سهلة الهضم 

ومرتفعة في قيمها الغذائية.

األعالف المالئة: 
ه��ي املواد العلفي��ة التي حتتوي على نس��بة عالية من 
األلياف وتس��مى األعاف املالئة ألنها متأل معدة )كرش( 
احليوان و تش��عره بالش��بع ولها دور مهم و أساسي في 
تغذية اجملترات فهي تعمل على توازن الكائنات احلية في 
الكرش وعلى  احملافظة على النس��بة الطبيعية للدهن 

في احلليب وهي :

علف مالئ أخضر:
وتش��مل نباتات املراعي في جميع مراح��ل منوها و محاصيل 
العل��ف األخض��ر التي تس��تعمل رعياً أو بع��د تقطيعها أو 

حشها و تقدميها للحيوانات كما هي.



علف مالئ أخضر

الدريس: 
ه��و العلف ال��ذي ينتج من جتفي��ف النبات��ات اخلضراء حتت 
ش��روط خاص��ة بحيث تنخفض نس��بة الرطوب��ة إلى 15%. 
ويعتبر الدريس من أهم طرق حفظ األعاف اخلضراء وأكثرها 

شيوعاً.

االتبان: 
هي جميع أجزاء النبات��ات املتبقية بعد درس احملصول )فصل 
احلب��وب( جمي��ع االتب��ان غنية باأللي��اف وقيمته��ا الغذائية 
منخفضة جداً لذا يقتصر عل��ى تغذيتها للحيوانات اجملترة، 
وال ينصح اس��تخدامها  في تغذي��ة احليوانات اجملترة املنتجة 
)املراحل األخيرة من احلمل ومرحلة احلابة والتس��من( وعند 
اس��تخدامها ال يجوز االعتم��اد عليها مبفرده��ا حيث يجب 

توفير أعاف مالئة ذات قيم غذائية عالية مثل دريس اجلت.

إرشادات مهمة حول التغذية:
من . 1 نوع  لكل  املناسبة  األعاف  اختيار  يجب 

احليوانات وحسب العمر واملرحلة اإلنتاجية. 

التأكد من أن األعاف خالية من العفن.. 2
يجب شراء األعاف من مصادر معروفة و أن يكون . 3

وانتهاء  اإلنتاج  تاريخ  األعاف  كيس  على  مثبت 
الصاحية واملكونات العلفية. 

عدم تقدمي األعاف للحيوانات بإلقائها  على األرض . 4
مباشرة.

واملشارب . 5 املعالف  نظافة  من  وباستمرار  التأكد 
ووضعها في أماكن مظللة.

عدم تغيير العليقة فجأة بل يجب أن يتم التغير . 6
 14 عن  التدريج  فترة  تقل  ال  وأن  تدريجي  بشكل 

يوم.
أن . 7 يراعى  بحيث  للحيوانات  كافية  معالف  توفير 

سم   40-30 بحدود  الواحد  للرأس  املساحة  تكون 
لألغنام و 70-80 سم لإلبل على طول املعلف.

توفير املكعبات امللحية باستمرار أمام احليوانات.. 8
يفضل تقدمي األعاف اجلافة املالئة في الصباح ثم . 9

يتبعها األعاف اخلضراء أو املركزة.

تخزين األعالف:
هو حفظ األعاف بظروف بيئية سليمة تساعد في 

احلفاظ  على جودتها و قيمتها الغذائية و يراعى 
مبستودعات األعاف ما يلي:

أن تكون قريبة من احلظائر لتسهيل عملية تداول . 1
األعاف.

املعلومات . 2 فيه  تتوفر  مخزن  لكل  سجات  توفير 
الكميات  الشراء،  مكان  الشراء،  التالية:تاريخ 

الداخلة، الكميات املستهلكة.
واملركزة . 3 املالئة  األعاف  مخازن  تكون  أن  يجب 

والرطوبة  األمطار  وصول  متنع  بطريقة  مصممة 
التهوية  تكون  وأن  لألعاف  املباشرة  والشمس 

جيدة.
وأجهزة . 4 احلريق  إنذار  بأجهزة  مجهزة  تكون  أن 

اإلطفاء.
تصرف األعاف أوالً بأول أي أن األعاف الداخلة أوالً . 5

تصرف أوالً.



تخزين األعالف المالئة:   
يج��ب تخزي��ن األع��اف املالئ��ة حت��ت املظ��ات وذلك . 1

للمحافظ��ة عليها و حمايتها من الش��مس والرطوبة 
واألمطار مما يس��اعد على حمايتها سليمة وذات قيمة 
غذائي��ة  وصاحل��ة لاس��تهاك احليواني ألط��ول فترة 

ممكنة.

ع��دم تخزين األعاف بص��ورة عش��وائية ألن ذلك يؤدي . 2
إلى تلفه��ا و بالتالي عدم االس��تفادة منها في تغذية 
احليوانات ألن اس��تخدامها بهذه الطريقة س��وف يؤثر 

سلباً على صحة احليوان.

تخزين األعالف المركزة والحبوب:
يجب أن يك��ون اخملزن مغلقاً من كل اجلهات ومزوداً . 1

بنظام تهوية جيدة.
وض��ع أرضي��ات خش��بية ورص األكي��اس بطريقة . 2

مناس��بة حتى يس��توعب اخمل��زن أكب��ر كمية من 
األعاف.

يجب تنظيف اخملازن ومراقبة اخملزون بشكل يومي . 3
اخملزن  ترك  وعدم  حشرات  وجود  عدم  من  للتأكد 
كما في الصورة أدناه ألن ذلك يعمل على تلوثها. 

أكياس . 4 على  املوضحة  التخزين  تعليمات  مراعاة 
العلف أو حسب  تعليمات الشركات املصنعة.

من . 5 خلوها  من  التأكد  يجب  األعاف  شراء  عند 
مخزنة  كانت  إذا  شرائها  وعدم  والعفن  احلشرات 

في ظروف سيئة.



يجب . 6 املستودع  في  حشرات  ظهرت  حال  في 
ملثل  اخملصصة  الغازية  باملعقمات  فوراً  تعقيمه 

هذه احلاالت.
إن ع��دم تخزين األع��اف بالطرق الس��ليمة يؤدي . 7

إلى تلفها  و عدم صاحيتها لاس��تهاك احليواني 
وبالتالي تشكل خسارة اقتصادية.

عزيزي المربي:
يج��ب التأك��د م��ن أن األع��اف  املس��تخدمة ف��ي مزرعتك 

س��ليمة و غير ملوثة و صاحلة لاستهاك احليواني حيث أن  

اس��تخدام األعاف امللوثة تؤثر على صحة احليوان سلبا وقد  

تسبب مايلي:

النفوق.	 

االجهاضات.	 

انخفاض في اإلنتاج.	 

أع��راض مرضية مختلف��ة مثل أعراض أم��راض اجلهاز 	 

الهضمي واإلس��هاالت واألمراض التنفس��ية والتهاب 

ملتحمة العن.
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