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- الغرض من استخدام الكمبيوتر فى تكوين العالئق، 
أكبر  وتحقق  تكلفة  أقل  عليقة  إلى  الوصول  هو 

ربحية

بعض  توافر  من  البد  البرامج:  هذه  استخدام  عند   -
أسعار  اإلنتاج،  نوعية  الساللة،  مثل  البيانات، 

مواد العلف المتاحة

والتحديث  المعلومات،  دقة  تتطلب  البرامج  هذه   -
الدورى ألسعار المكونات العلفية

تلبية  هو  العالئق  تركيب  من  الرئيسى  الهدف 
احتياجات الطائر من العناصر الغذائية؛ حتى يتمكن 
طبًقا  الوراثى  واستعداداه  إمكاناته  عن  التعبير  من 

لساللته ونوعية إنتاجه.

برامج  لتصميم  كوسيلة  الخطية  للبرمجة  كان  وقد 
األكبر  الدور  الكمبيوتر  باستخدام  العالئق  تركيب 

لعمل برامج تتسم بالدقة وسهولة االستخدام.

تكوين  فى  الكمبيوتر  استخدام  من  الغرض  إن 
وتحقق  تكلفة  أقل  عليقة  إلى  الوصول  هو  العالئق، 

أعلى إنتاجية وبالتالى تصبح أكثر ربحية.

تكلفة  األقل  العالئق  برامج  من  المثلى  ولالستفادة 
مصادر  وإتاحة  توفير  من  بد  ال  ربحية،  واألكثر 
مختلفة ومتنوعة من مواد العلف لمتخصص التغذية 
-وإال سيكون للبرنامج فرصة أقل لتحسين اقتصاديات 

تكوين العليقة.

قاعدة معلومات:

قاعدة  على  العالئق  تركيب  برنامج  ويحتوى 
آخر  وملًفا  الغذائية  للعناصر  ملًفا  تشمل  معلومات 
للتركيبات  ملف  إلى  باإلضافة  العلفية،  للمكونات 

التى تم تركيبها فى السابق، ويمكن تعديل المعلومات 
الموجودة بتلك الملفات.

تغذية  فى  تستخدم  التى  العلفية  المكونات  وتشمل 
المعلومات  قاعدة  إلى  إدخالها  يتم  والتى  الدواجن 
كالذرة  للطاقة؛  مصادر  العالئق:  تركيب  ببرنامج 
فول  ككسب  النباتى  للبروتين  ومصادر  والزيوت، 
للبروتين  ومصادر  األذرة،  وجيلوتين  الصويا 
ومسحوق  بأنواعه  السمك  كمسحوق  الحيوانى 
واإلضافات  المعدنية،  واألمالح  والفيتامينات  اللحم 
العلفية من أحماض أمينية، وكذلك تشمل اإلنزيمات 

ومضادات فطرية ومضادات السموم.

والستخدام هذه البرامج ال بد من توافر بعض البيانات 
نوعية  الساللة،  مثل:  كمدخالت  للبرنامج  وإدخالها 
اإلنتاج باإلضافة إلى اختيار مواد العلف المتاحة أو 
أسعارها. وفى الشق الخاص بمواد العلف المتاحة يتم 
صف مواد العلف مثل: األذرة الصفراء وكسب فول 
الصويا والميثيونين واللالبسين وجيلوتين الذرة والردة 
والحجر الجيرى وفوسفات ثنائى الكالسيوم أو أحادى 
وبيكربونات  الصوديوم  وكلوريد  الكالسيوم  فوسفات 

استخدام  برامج الكمبيوتر
فى تركيب عالئق اقتصادية ورخيصة

استخدام  برامج الكمبيوتر
فى تركيب عالئق اقتصادية ورخيصة
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الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم، وغيرها إلى جانب 
البريمكس فى قائمة، وبجانب كل منها السعر وأى 
باإلضافة  المستخدمة،  بالكمية  خاصة  محددات 
فى  علفى  مكون  لكل  والدنيا  القصوى  الحدود  إلى 
جودة  أهمية  إلى  هنا  نشير  أن  المهم  ومن  العليقة. 
المرضية  المسببات  من  وخلوها  العلفية  الخامات 
نسبتها  تزيد  ال  أن  يجب  والتى  الفطرية،  والسموم 

على الحدود المسموح بها.

الفيتامينات واألمالح  البريمكس وهو مخلوط  أما 
مصادر  من  عليه  الحصول  فيجب  المعدنية؛ 
موثوق؛ بها، وأن تكون خامات الفيتامينات بها من 
النوع المحمى وتكون خامات األمالح المعدنية فى 
بها  يستفيد  حتى  إتاحة  أكثر  تضمن  التى  الصورة 

الطائر.

الكمبيوتر حيلل اخلامات:

مسجلة  قيم  من  لديه  ما  باستخدام  الكمبيوتر  يقوم 
بداخله لتحليالت خامات العلف، ولكن من األفضل 
بالتحليل  الغذائية  العناصر  محتوى  قياس  دائًما 
العليقة  تكون  حتى  للكمبيوتر؛  وإدخالها  الكيميائى 
التحليل  الناتجة أكثر واقعية، أو على األقل إجراء 
الكيميائى للعليقة بعد تكوينها وتصنيعها؛ لالطمئنان 
على محتواها من العناصر الغذائية ومدى مالءمتها 

لالحتياجات الغذائية للطائر.

حيث  من  بالمدخالت  الكمبيوتر  تغذية  وبعد 
محددات العناصر الغذائية أى االحتياجات الغذائية 
لهذه الساللة، يقوم بإجراء عملية البرمجة الخطية، 
وما ينتج عن هذه العملية المعقدة هى العليقة األقل 
تكلفة واألكثر ربحية، ويعطى الكمبيوتر لنا بجانب 
تركيبة العليقة مكونات العليقة من العناصر الغذائية، 
علف  مادة  كل  وتكلفة  العليقة  تكلفة  إلى  باإلضافة 
وبيانات  العليقة  فى  تمثيلها  نسبة  بحسب  مستخدمة 

أخرى.

عوامل تؤخذ فى االعتبار:

وهناك بعض العوامل ال بد وأن تؤخذ فى االعتبار 
واألكثر  تكلفة  األقل  العالئق  برامج  استخدام  عند 

ربحية مثل وضع أكبر عدد ممكن من مواد العلف 
أماكن موثوق  العلف من  مواد  كمدخالت، وشراء 
العناصر  تحليل  من  أدنى  حًدا  تضمن  والتى  فيها 
استبعاد أى مكون علفى  الغذائية، هذا ويجب عدم 
لبرنامج  القرار  ولنترك  مكلًفا،  يبدو  أنه  لمجرد 

تركيب العالئق.

هذا ويجب الوضع فى االعتبار أن أهم محددات 
استخدام برامج العالئق األقل تكلفة واألكثر ربحية، 
العالئق على وضع  تركيب  برنامج  قدرة  هو عدم 
استساغة مواد العلف فى حسبانه؛ بمعنى أنه وفى 
للغاية  اقتصادية  العلف  مادة  تكون  الحاالت  بعض 
الطيور،  من  معين  لنوع  مستساغة  غير  ولكنها 
بتحديد كمية هذا  المشكلة  تلك  التغلب على  ويمكن 
برنامج  إخبار  يتم  المدخالت؛ وبالتالى  المكون فى 
تركيب العالئق بحدود استخدام مثل هذا المكون من 

حيث الحد األقصى.

ومن أهم متطلبات استخدام هذا النوع من البرامج 
للبرنامج؛  إدخالها  يتم  التى  المعلومات  دقة  أيًضا 
العناصر  وتحليل  الغذائية  باالحتياجات  يتعلق  فيما 
العلفية  المكونات  أسعار  إلى  باإلضافة  الغذائية، 
والتى يجب تحديثها دوريًًا، وهذه الدقة بالطبع تعنى 
الكثير للوصول إلى عليقة أقل تكلفة وأكثر ربحية 
التعبير  من  يتمكن  حتى  الدواجن؛  احتياجات  تلبى 
لساللتها  طبًقا  الوراثى  واستعدادها  إمكاناتها  عن 

ونوعية إنتاجها.

األستاذ الدكتور/ مصطفى فايز
أستاذ الفارماكولوجيا

كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس
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أو  التحميض،  أو  بالتجفيف  إما  العلف  - تحفظ مواد 
استخالص  أو  التعقيم،  أو  حافظة،  مواد  إضافة 
الدهن، أو التخزين على درجة حرارية منخفضة.

للحيوان  صالحة  تصير  لكى  األعالف  تجهيز  يتم   -
المعامالت  التقطيع،  أشهرها:  طرق،  سبع  بنحو 

الحرارية، الخلط، التحبيب، التكعيب.

صورتها  فى  للحيوانات  األعالف  تقدم  أن  يجب   -
يصلح  شكل  فى  تحضيرها  بعد  أو  الطبيعية، 

الستهالكها أو تخزينها.

 يتم حفظ مواد العلف طبقًا لعدة أسس، وهى إما 
درجات  على  التخزين  أو  التحميض،  أو  التجفيف، 
حرارة  منخفضة أو بالتبريد، أو التعقيم، أو إضافة 

مواد حافظة:

1- التجفيف:

وهى أهم وسائل الحفظ، وذلك بسحب الماء فتصبح 
مادة العلف غير صالحة لحياة الكائنات الحية الدقيقة 

هواء  باستخدام  أو  الهواء  فى  التجفيف  ويتم  عليها. 
المراد  العلف  مادة  لطبيعة  طبًقا  بالشمس،  أو  ساخن 

تجفيفها.

2- التحميض: 

وتوفير  األيدروجين  أيون  تركيز  بزيادة  وذلك 
مسببات  نمو  إعاقة  يتم  فبذلك  هوائية؛  غير  ظروف 

التلف.

ثم  تبخيرها  يتم  كالبطاطس  والدرنات  والجذور 
تخزن في حفر سيلجة صلب، كما يمكن خلطها مع 

البنجر.

فتخزن   )%20  -16( الرطوبة  منخفضة  الحبوب 
بإحكام بعيًدا عن الهواء فيكون الجو مشبًعا بغاز ثانى 

أكسيد الكربون مع ضآلة تكوين األحماض.

فيحدث  )أعلى من %25(  الرطوبة  الغالل مرتفعة 
ويفضل  الالكتيك،  إفراز حمض  نتيجة  تخمرات  لها 
رطوبة  نسبة  وأفضل  تخزينها،  قبل  الحبوب  جرش 

لهذا التحميض حوالى %30.

أسس حتضري وحفظ مواد العلف
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3- إضافة مواد حافظة:

المواد  للحبوب تضاف  الجفاف  تمام  في حالة عدم 
)الكتيك،  عضوية  أحماض  صورة  فى  الحافظة 
بكميات  وأمالحها  إلخ(  فورميك...  بروبيونيك، 
من  المستعملة  التركيزات  وترتفع   ،)%3-1( بسيطة 

هذه األحماض بارتفاع نسبة الرطوبة.

4- التعقيم: 

التعقيم متبع فى األعالف المصنعة، وذلك بالتسخين 
هذه  حجم  على  تتوقف  زمنية  لمدد  مغلقة  أوانى  فى 
األوانى،  وهى عموًما فى حدود 50-60 دقيقة على 
صالحية  مدة  تطول  وبهذا  123ْم؛  حرارة  درجة 

العلف للحفظ.

5- استخالص الدهن:

بالمذيبات  الدهن  فيستخلص  األرز،  فى رجيع  كما 
وغيره  الصابون  صناعة  في  )الستخدامه  العضوية 
تلف،  دون  الرجيع  حفظ  فيسهل  الصناعات  من 
بالمذيبات  القطن  كسب  من  الدهن  يستخلص  كما 
اآلدمى،  لالستهالك  الزيت  من  لالستفادة  العضوية؛ 
وسهولة حفظ الكسب دون تلف بعد استخالص دهنه.

6- التخزين على درجة حرارة منخفضة:

يجرى التخزين البارد فى حالة الجذور والدرنات، 
وهى تتم فى الشتاء في المناطق الباردة فى مخازن 
منخفضة عن سطح األرض، ويصحبها فقد فى القيمة 
الغذائية )تقدر للبطاطس والبنجر بحوالى 15% حسب 

درجة الحرارة(.

حتضري األعالف:
وتجهيًزا  تحضيًرا  العلف  مواد  بعض  تحتاج  قد 
ضارة  وغير  ومالئمة  صالحة  صورة  فى  لتصبح 
للحيوان، ويجرى على مواد العلف واحد أو أكثر من 

العمليات االتية:

1- التقطيع أو الطحن:

)كالدراوة(  الخضراء  العلف  مواد  بعض  تجزأ 

األلياف؛  نسبة  فى  والمرتفعة  )كالقش(  والخشنة 
حتى يمكن تحسين ميكنة النقل، وتسهيل السيلجة أو 
اإلسراع من تناول العلف وزيادة االستفادة منه، وقد 
تطحن األعالف الخضراء بعد تجفيفها لتسهيل خلطها 
وتقليل الحيز الالزم لتخزينها،  وتقطع الثمار الدرنية 
الحبوب فيحسن من  أما جرش  تناولها.  للبقر  ليسهل 

تناولها وهضمها وكذا من قابليتها للخلط.

بعد  المصدر  الحيوانية  العلف  مواد  طحن  ويتم 
كذلك،  الكسب  ألواح  تطحن  كما  وتجفيفها،  طبخها 

ويتم الطحن بثالث درجات:

- بالرض )لفتح قشور البذور(، وبالدرس.

أو  النشوى(.   الجسم  وخروج  البذور  قشور  لفتح   -
بالقضم )تحطيم الحبة ألجزائها المنفردة(.

ذات  المناخل  بواسطة  الطحن  درجة  اختيار  ويتم   
درجة  مالئمة  لتحديد  لفتحاتها  المعلومة  السعات 

الطحن للعلف )والحيوان( وقابليتها للخلط. 

2- املعامالت احلرارية:

تعامل األعالف بالمعامالت الحرارية لآلتى:

لرفع معدالت الهضم، وموت أجنة الحبوب، وتثبيط 
المواد الضارة المتأثرة بالحرارة. 

الثمار  تعامل بعض مواد العلف حرارًيا، فتعرض 
الدرنية للبخار، )كما فى البطاطس(، وتعامل الحبوب 
إضافة  دون  السريع  والتسخين  الردس،  مع  بالبخار 
ومعاملة  العويجة(،  والذرة  الذرة  فى  )كما  ماء 
تحت  أشعة  ذات  أفران  فى  150ْم  على  حرارية 
حمراء ))IR، ومعاملة بالضغط واالحتكاك مع )أو 
بدون( إضافة بخار ماء لعمل ندف، والمعاملة ببخار 
الزيوت،  مخلفات  من  المذيبات  وإزالة  مندفع  ماء 
أما فى حالة األعالف الحيوانية المنشأ فيتم تسخينها 
كان  المرضية، وإن  الميكروبات  على 130ْم إلبادة 
من الممكن إصابة األعالف الحيوانية بعد تحضيرها 

بالميكروبات مرة أخرى.
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3- اخللط:

أو  العلف  إلنتاج خلطات متجانسة وثابتة من مواد 
إضافات غذائية يتم ذلك يدوًيا، أو باستعمال خلطات، 
وهى األفضل للخلط التام لألمالح والعناصر النادرة 
على  التجانس  درجة  وتتوقف  الحيوية،  والمضادات 
يوم،  لكل  أو  وجبة،  لكل  المستهلكة  العليقة  كمية 
دقة  وتتوقف  الدقيقة،  المكونات  تأثير  على  وكذلك 
حجم  مثل  العليقة  مكونات  خصائص  على  الخلط 
كانت  فكلما  التصاقها؛  وشدة  وكثافتها،  جزيئاتها، 
مخلوط  كان  متعادلة  وخصائصها  دقيقة  المكونات 

العلف متجانًسا وثابًتا.

4- التحبيب )الضغط(:

ماكينات  خالل  المطحون  العلف  بإمرار  ذلك  ويتم 
الكبس؛ إلخراج العلف المضغوط بأقطار من 12-2 
العلفية  للمكونات  نمو  منشطات  إضافة  وعند  مم. 
)خمائر  اإلضافات  هذه  بعض  حساسية  مشكلة  تنشأ 
تغليف  يجب  لذا  التحبيب؛  حرارة  لدرجة  وبكتيريا( 
فيه  فالتحبيب  دقيقة،  كبسوالت  فى  اإلضافات  هذه 

بدائل للحفاظ على المكونات واإلضافات العلفية. 

5- التكعيب:

وهو ضغط مواد العلف الخام المقطعة إلنتاج علف 
مضغوط بأقطار 16-25 مم، وأطوال 15-25 مم، 

أو بأقطار 70 مم وأطوال 20-30 مم.

6- التعقيم:

ذلك  يتم  الميكروبات  من  خالية  أعالف  إلنتاج 
بالتسخين، أو بالمعاملة بالغازات أو بأشعة جاما.

7- معاملة األعالف: 

معدالت  لزيادة  وذلك  صفاتها؛  تحسين  أجل  من 
يعامل  إذ  القش؛  فى  كما  العلف  مواد  لبعض  الهضم 
وبذلك  باللجنين،  السليلوز  روابط  بتحرير  بالقلوى 

يتحسن هدم السليلوز ميكروبيًًا.

 5 بمعدل  الجافة  الكاوية  بالصودا  ذلك  ويتم 
محلول  )أو  األمونيا  بغاز  أو  قش،  كجم  كجم/100 

بمعدل 3 كجم /100 كجم قش  اليوريا(  أو  األمونيا 
يوًما  ولمدة 60  مم(   2-1 )سمك  بالبالستيك  مغطى 

بعدها يتم تهويته والتغذية عليه.

مشكالت خلط العلف:
ونظًرا ألهمية اإلضافات الغذائية؛ فإنه يجب العناية 
الغذائية  اإلضافات  ومخلوط  العلف  مكونات  لخلط 
)أمالح، معادن، فيتامينات(، خاصة أنه من اإلضافات 

ضئيلة الكمية والتى تضاف للعليقة بمعدل قليل.

عنه  ينشأ  خطأ  أى  وتجنب  وتجانسه  الخلط  ولدقة 
فإنه تخلط هذه  أو أعراض نقص )بريمكس(،  تسمم 
ثم  مخلوًطا؛  مكونة  حدة  على  مًعا  أواًل  اإلضافات 
العلف فى الخالط، والبريمكس  البريمكس مع  يخلط 

هو أى مكون يضاف بمعدل أقل من 4.0 كجم طن.

متشابهة  مكوناته  تكون  أن  البريمكس  فى  ويفضل 
مادة حاملة غير  الطبيعية، ويستعمل معها  الخواص 
الصفراء  كالذرة  المكونات؛  تجانس  لضمان  خشنة 
المطحونة، وكذلك غير ناعمة جًدا كى ال تسبب أتربة 
أو تعجنًًا. وإن كان البريمكس سيستعمل دون تخزين 
ا فى بريمكس واحد،  فتخلط المعادن والفيتامينات معًً
بد  فال  شحنه  أو  تخزينه  الظروف  استدعت  إن  أما 
تخزين  ويمكن  الفيتامينات.  عن  المعادن  فصل  من 
البريمكس فى مكان جاف بارد لمدة تصل إلى شهرين 

دون فقد فى النشاط الحيوى لمكوناته.

وعدم  العلف  مكونات  فى  الفصل  ظاهرة 
جتانسها:

وهى  الخلط،  بعد  الحدوث  شائعة  ظاهرة  وهناك 
فصل بعض المكونات فى العليقة ألعلى مخلوط؛ مما 
يؤدى لعدم تجانس المكونات، ويتغلب عليها بإضافة 

شحم أو زيت بنسبة %2. 

استهالك العلف:

من  الحيوان  يستهلكه  ما  كمية  تقدير  ألهمية  نظًرا 
واستجايته  الصحية،  الحيوان  حالة  لمعرفة  علف؛ 
للتغذية، والوقوف على اقتصاديات تربية الحيوان - 
فقد تعددت طرق قياس استهالك العلف ومنها ما يلى:
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1- قياس كمية العلف المستهلك فى وحدة الزمن.

2- مدة الوقوف أمام الغذايات.

3- نسبة عدد الحيوانات أمام الغذايات كنسبة مئوية 
من إجمالى عدد الحيوانات.

4- نشاط المرور أمام الغذايات.

5- مدة األكل بوحدة الزمن.

6- معدل زيادة الوزن فى وحدة الزمن.

هذا وينخفض استهالك العلف بسوء حالة الحيوان 
وخالفه،  الجوية  الحرارة  درجة  وبارتفاع  الصحية، 
كذلك ضآلة أماكن التغذية بالنسبة لكثافة الحيوانات، 
خاصة فى حالة عدم وجود حواجز بينها، كذلك ضيق 
للحيوانات  ترك  ولو  المعالف،  أمام  المتاح  المكان 
تأكل بشهيتها؛ فهناك حيوانات أضعف من حيوانات 
أخرى فيقل استهالكها، وبنقص األماكن على المداود 
تضطرب الحيوانات، ويقل استهالكها نتيجة للشجار 

بينهما.

فقد الغذاء:

عدم  وبالتالى  الغذاء،  فقد  إلى  تؤدى  عوامل  هناك 
اقتصادية التغذية واإلنتاج ثم خسارة المزرعة، ومن 

هذه العوامل ما يلى:

1- شكل المعالف أو الغذايات وتصميمها.

2- زيادة ملء الغذايات.

3- البعثرة للعلف.

4- حجم جزيئات العليقة.

5- انتشار األمراض والطفيليات.

مواعيد تقديم العليقة:

عادة ما تقدم العالئق للحيوانات كالتالى:

- الماشية الحالبة: تعطى لها العليقة علي 4 مرات.

- الخيل والبغال: تعطى لها العليقة على 3 مرات.

الطبيعية  تقدم األعالف فى صورتها  كما يجب أن 
يصلح  شكل  فى  تحضيرها  بعد  أو  للحيوانات، 

أو  تعقم  أو  تجفف  قد  لذا  تخزينها.  أو  الستهالكها 
تبرد أو تسيلج أو تكبس، أو قد يجرى عليها الطحن 
الطبخ،  أو  الخلط  أو  التقطيع  أو  الكسر  أو  الدش  أو 
كيماوًيا  تعامل  وقد  مًعا،  مادة  من  أكثر  تضاف  وقد 
الغازات،  أو  المؤكسدات  أو  أو األحماض  بالقلويات 
وقد تكمر أو تكعب، وقد يضاف إليها ما يثريها غذائًيا 
من مركبات آزوتية أو فيتامينية وغيرها من مكمالت 

األعالف.

األستاذ الدكتور/ مصطفى فايز
أستاذ الفارماكولوجيا

كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس
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- تعتمد قدرة الدواجن فى تحويل المواد الغذائية إلى 
ونوعية  الساللة  على  عالية،  بكفاءة  ولحم  بيض 

الغذاء

- أفضل العالئق من الناحية الغذائية هى التى تعطى 
أعلى معدل لإلنتاج، بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة

العالئق  تراكيب  مراعاة  الناجح  المربى  على   -
مرضية،  أعراض  أى  لتجنب  النموذجية؛ 

وللحصول على أعلى إنتاجية

العوامل  من  المتزنة  الصحيحة  التغذية  تعتبر 
المهمة؛ فكثير من األمراض والخسائر فى  الصحية 
التغذية، وتساعد  نتيجة سوء  الدواجن تحدث  قطعان 
تنوع  وكذلك  والحياة،  واإلنتاج  النمو  على  التغذية 
اإلنتاج؛ من إنتاج بيض أو إنتاج اللحم. واالحتياجات 
الغذائية للدجاج ما هى إال عملية معقدة؛ حيث يجب 
عالئق  فى  كثيرة  غذائية  وعناصر  مواد  تتوافر  أن 

الدجاج؛ لتفى باالحتياجات الغذائية للدواجن.

الغذائية  المواد  تحويل  فى  الدواجن  قدرة  وتعتمد 
إلى بيض أو لحم بكفاءة عالية، على الساللة ونوعية 

الغذاء )العليقة(.

واحتياجات  العالية  الغذائية  الكفاءة  ولتحقيق 
لمركبات  الغذائية  القيمة  معرفة  يجب  الدواجن، 
العلف وما تحتاجه الدواجن من العناصر الغذائية فى 

األعمار المختلفة.

الرتكيبة النموذجية:

مواد  من  العالئق  تركيبة  إجراء  عند  ويراعى 
العلف؛ أن تتوافر بها المواد الغذائية المختلفة والتى 
توفر للدجاجة ما يلزمها من العناصر الغذائية، وكذلك 
ألن  الصحيحة؛  التغذية  وطرق  العالئق  خلط  كيفية 
الدواجن  عالئق  فى  الغذائية  العناصر  بعض  نقص 
الدواجن ببعض األمراض  النمو وإصابة  يؤثر على 

الغذائية مثل الكساح وانزالق الوتر والتواء األصابع، 
وكذلك بالنسبة لدجاج إنتاج البيض يقل اإلنتاج وينتج 
بيض مشوه القشرة، وفى دجاج إنتاج اللحم يقل إنتاج 
اللحم ومعدل النمو مما يؤثر على القطيع بصفة عامة؛ 
فقد يحدث أنيميا أو نقص المناعة مما يجعل الطيور 

قابلة لإلصابة باألمراض المعدية.

ويجب مراعاة أن زيادة بعض المركبات فى العليقة 
إلى  يؤدى  الدواجن،  الحتياجات  الالزم  المقرر  عن 
اإلضرار بصحة وحيوية الدواجن، ومثال على ذلك: 
التسمم  يسبب  العليقة  فى  الطعام  ملح  نسبة  زيادة 
تخمة  إلى  يؤدى  األلياف  نسبة  وزيادة  للكتاكيت، 

الحوصلة، وخالف ذلك من الحاالت المرضية.

ـــن ـــدواج ــة ال ــذي ــغ ــــاء ت ــــف ب  أل
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ويمكن تقسيم المركبات الغذائية األساسية للدواجن 
وفًقا للخواص الطبيعية واألهمية إلى الكربوهيدرات 
والبروتينات والدهون واألمالح المعدنية والفيتامينات 
المكونة  الغذائية  المواد  تكون  أن  ويجب  والماء. 
للعالئق متوافرة وتفى باالحتياجات الغذائية للدواجن 
التربية،  من  للغرض  وفًقا  وكذلك  لألعمار،  وفًقا 
العليقة  منها  تتكون  التى  الغذائية  العناصر  وتكون 
منها  الفائدة  تحقق  الهضم، واالمتصاص حتى  سهلة 
ويجب أن تكون العليقة متزنة وتحتوى على مكونات 
مع  تتالءم  وبكميات  الغذائية  العناصر  من  مناسبة 

التغذية العملية للدواجن.

أفضل العالئق من الناحية الغذائية هى التى تعطى 
إنتاج  أو  بيض  إنتاج  سواء  لإلنتاج،  معدل  أعلى 
الحالة  مراعاة  مع  ممكنة،  اقتصادية  تكلفة  بأقل  لحم 

الصحية وحيوية الدواجن.

عالئق  بتراكيب  الخاصة  الجداول  بعض  وهناك 
لألعمار  تبًعا  اللحم  إنتاج  ودجاج  البياض  الدجاج 
المختلفة، يجب على أى مرب ناجح مراعاة مثل هذه 
أى أعراض مرضية  لتجنب  العالئق؛  التراكيب من 

ترجع لسوء التغذية للحصول على أعلى إنتاج. 

تغذية الدجاج إلنتاج البيض:

تختلف كمية العليقة التى تقدم للدجاج حسب نوعها 
الطائر  احتياج  حسب  العامة؛  وصحتها  وحجمها 
التغذية  وطريقة  الموسم  وظروف  إنتاجها  ومدى 
وغير ذلك من العوامل التى يرتبها المربى بخبراته. 
إنتاج  فى  المتخصصة  للدجاجة  يحسب  أن  والعادة 
المحلى حوالى 100 -  الدجاج  المائدة وكذلك  بيض 
120 جم عليقة يومية وقد تزيد إلى 150 جراًما فى 
إلى 170 جراًما  تصل  وقد  الغرض،  ثنائى  الدجاج 
ألمهات إنتاج اللحم، ويحدد كمية العلف على أساس 
محتوى  زاد  وكلما  والطاقة،  البروتين  من  محتواه 
المستهلكة  الكمية  قلت  والطاقة  البروتين  من  العلف 

منها والعكس صحيح.

وليست الكمية هى كل ما ينظر إليه فى الموضوع، 
بل يلزم اتزان العليقة فى مكوناتها المختلفة من بروتين 
وطاقة وفيتامينات وأمالح مما يحفظ للدجاجة صحتها 

وجودة إنتاجها. وفى العادة تكون نسبة البروتين 15 - 
18% فى عليقة الدجاج البياض، ويجب أن يتوافر بها 
األحماض األمينية األساسية التى ال تستطيع الدجاجة 
 - الطاقة حوالى 2700  الجسم، وتكون  فى  تكوينها 
ويجب  عليقة،  جرام  كيلو  فى  كالورى  كيلو   2900
أال تزيد نسبة األلياف فى العليقة على 4 -5% وكذلك 
)أ(  فيتامين  وخاصة  الفيتامينات  جميع  توافر  يجب 
حيث يسبب نقصه انخفاًضا نسبًىا فى إنتاج البيض. 
من  وافرة  بكميات  البياض  القطيع  إمداد  يلزم  ولهذا 
والتى  صناعًيا  المحضر  الفيتامين  هذا  مصادر 
يضاف معها عادة فيتامين )د3( وكذلك فيتامين )هـ( 
والبيوتين  والكولين  ك(  )ب،  فيتامينات  ومجموعة 

وحمض الفوليك وكذلك األمالح وخاصة الكالسيوم.

عناصرها  من  واحد  أو  العليقة  مقررات  نقص  إن 
التغذية،  نقص  بأمراض  الدجاج  يصيب  المهمة 
خلطها  وتجانس  تلوثها  وعدم  العليقة  نظافة  وكذلك 
أثره  له  ذلك  كل  رائحتها.  وتقبل  مكوناتها  واتزان 
على استساغتها واالستفادة منها؛ مما يستوجب عناية 
الرتفاع  المزرعة  صاحب  أو  المربى  من  خاصة 

تكاليف التغذية.

بعض  استعمال  األخيرة  الفترة  فى  منع  وقد 
دجاج  عالئق  فى  تستخدم  التى  الحيوية  المضادات 
البيض، ويصرح باستعمال المضادات الحيوية التى 
ال تمتص من أمعاء الدجاج مثل الزنك باستراسين؛ 
حيث تؤدى إلى زيادة عدد البيض وتحسين خواصه، 
وعامة ال ينصح بكثرة استعمال هذه المواد إال للوقاية 

والعالج فى حالة الخوف من األمراض.

األستاذ الدكتور/ مصطفى فايز
أستاذ الفارماكولوجيا

كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس
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لوضع  الصالحة  غير  اإلناث  من  التخلص  يجب   -
البيض؛ بحيث يتبقى القطيع البياض فقط.

تضمن  البيض،  جمع  قبل  للقطيع  السليمة  التغذية   -
المركبات  على  يحتوى  بيض  على  الحصول 

الغذائية الالزمة لنمو الكتكوت

- من المهم توفير مصدر للبروتين الحيوانى بالعليقة؛ 
وحفظ  للنمو  الالزمة  األمينية  األحماض  لتوفير 

الحياة

يلزم  الدجاج،  لكتاكيت  المختلفة  النمو  مراحل  فى 
أفراد  على  الحصول  يضمن  للتغذية؛  برنامج  وضع 
دراسة  يلزم  وهذا  عالية.  إنتاجية  تعطى  سليمة 
احتياجات الطائر أثناء مراحل نموه، وتجنب أسباب 

إصابة القطيع بأى نوع من األمراض والوباءات..

النمو  مراحل  -باختصار-  نستعرض  يأتى  وفيما 
واإلنتاج، وطرق التغذية السليمة فى كل مرحلة..

- النمو:
إلى  الفقس  من  الكتاكيت  فى  النمو  سرعة  تختلف 
وزنها  مضاعفة  يمكنها  الذى  الوقت  ففى  البلوغ. 
النمو  المستوى من  فى األسبوع األول، نجد أن هذا 

السريع يأخذ فى االنخفاض كلما تقدمت في العمر.

أ- املرحلة األوىل:

تبدأ من اليوم األول إلى األسبوع السادس، ويكون 
النمو أسرع ما يكون؛ لذا تعمل عالئق النمو الالزمة 
بحيث تكون سهلة الهضم وتحتوى على نسبة عالية 

من البروتين والطاقة.

ب- املرحلة الثانية:

تقريًبا.  الرابع عشر  إلى  السادس  تبدأ من األسبوع 
ويقل فيها النمو بشكل واضح عنه فى المرحلة السابقة؛ 
لذا فالعالئق هنا تقل محتوياتها من البروتين والطاقة، 

وأيًضا من بعض الفيتامينات واألمالح المعدنية.

ويمكن التخلص من الديوك الزائدة عن الحاجة؛ ألن 
اإلبقاء  تكاليف  يغطى  ال  وزنها  فى  الزيادة  متوسط 

عليها.

ج- املرحلة الثالثة:

البيض.  وضع  إلى  عشر  الرابع  األسبوع  من  تبدأ 
المرحلتين  عن  كثيًرا  النمو  مستوى  فيها  ويقل 
البروتين  من  محتوياتها  تقل  فالعالئق  لذا  السابقتين؛ 
والطاقة، ويستعمل فيها بشكل عام المواد الرخيصة؛ 

حيث إن القطيع فى هذه الفترة ال يعطى أى إنتاج.

لوضع  الصالحة  غير  اإلناث  من  التخلص  ويجب 
البيض بحيث يتبقى القطيع البياض فقط.

إنتاج البيض:
أسبوًعا،  عشرين  من  أكثر  الدجاج  عمر  ويكون 
وخالل هذه الفترة يتم تحويل المواد الغذائية إلى ناتج 

أكبر تركيًزا وأعلى فى القيمة الغذائية وهو البيض.

ألعلى  الالزمة  المواصفات  العالئق  فى  ويراعى 
 - )الحجم  المرغوبة  بالمواصفات  البيض  من  إنتاج 

سمك القشرة - لون الصفار - الطعم - الرائحة(.

ويراعى أن تحتوى العالئق على األحماض األمينية 

التغذية السليمة
لقطيع دجاج الرتبية
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خاصة  المعدنية،  واألمالح  والفيتامينات  الالزمة 
الكالسيوم والفوسفور والنسبة بينهما.

وتغذية الدجاج: إما إلنتاج بيض التفريخ أو إلنتاج 
بيض المائدة، ويراعى ما يأتى:

عند تغذية الدجاج إلنتاج بيض التفريخ:

جمع  قبل  سليمة  تغذية  القطيع  تغذية  يراعى 
يمكن  حتى  األقل؛  على  بأسبوعين  للتفريخ  البيض 
الحصول على بيض يحتوى على المركبات الغذائية 
مراحل  أثناء  تحتاجه  بما  الكتاكيت  إلمداد  الالزمة؛ 
وتعتبر  قوية.  سليمة  أفراد  إلنتاج  المختلفة  النمو 
على  تؤثر  التى  المهمة  العوامل  األغذية ضمن  هذه 
نسبة اإلخصاب. ويمكن اتخاذ وزن الدجاج البياض 
دلياًل على صحته؛ فبوزن اإلناث أثناء وضع البيض 
للتفريخ، وجد أن اإلناث التى يزيد وزنها -أو تحافظ 
عليه خالل هذه الفترة- تعطى إنتاج تفريخ أعلى من 

تلك التى  يقل وزنها أثناء جمع بيضها للتفريخ.

وبصفة عامة؛ يجب العناية بتوفير مصدر للبروتين 
لتوفير األحماض األمينية الالزمة  بالعليقة  الحيوانى 
األمينية  األحماض  استعمال  أو  الحياة،  وحفظ  للنمو 

التجارية فى حالة استعمال البروتينات النباتية.

ب- عند تغذية الدجاج إلنتاج بيض األكل:

البيض  وصفات  إنتاج  على  واضح  تأثير  للغذاء 
وبالتالى على الناحية التسويقية:

- لون الصفار:
مادة  إلى  البيض  فى  الزاهى  الصفار  لون  يرجع 
الزانثوفيل، وللدجاجة القدرة على تخزين هذه المادة 
يتحول  الذى  الكاروتين  تخزين  يمكنها  ال  حين  فى 
للزانثوفيل  فعدم وجود مصادر  لذا  )أ(.  فيتامين  إلى 
الباهت غير  الصفار  ذا  البيض  ينتج  فإنه  الغذاء  فى 
الزاهى، كما أن زيادة مركبات الحديد مع عدم توافر 
المادة الخضراء فى العليقة تنتج الصفار الباهت الذى 

يتحول إلى اللون الداكن عند التخزين.

- طعم ورائحة البيض:
طعم  على  تؤثر  التى  الغذائية  المواد  بعض  هناك 
ومخلفات  السمك  مسحوق  مثل  ورائحته  البيض 

المجازر. لذا يجب التقليل من نسبتها فى العليقة.

- حجم البيضة:
تزيد فى حالة التغذية على عالئق متزنة. ووجد أن 
نقص الكالسيوم وفيتامين )د( يقلالن من حجم البيضة.

- قشر البيض:
تتحمل  التى  القشرة  ذى  بالبيض  المنتجون  يهتم 
التعبئة والتسويق. لذا يجب االهتمام بتوفير المركبات 
الكالسيوم  نقص  أن  وجد  وقد  الالزمة.  الغذائية 
وفيتامين )د( فى العليقة يؤديان إلى إنتاج بيض رقيق 

القشرة.

- حمتويات البيضة من الفيتامينات:
تؤدى  بالفيتامينات  الغنية  العالئق  أن  الطبيعى  من 
منها.  عالية  نسبة  على  يحتوى  بيض  إنتاج  إلى 
إلى طاقة فسيولوجية  يحتاج  البالغ  فالدجاج  وعموًما 
تكفى لحفظ حياته وإنتاج البيض واللحم والريش. وال 
عند  الحى  للوزن  األقصى  الحد  إلى  الدجاجة  تصل 
بدء وضع البيض؛ وعلى ذلك يلزم لها طاقة حرارية 
وزن حى  أقصى  إلى  الدجاجة  تصل  وعندما  للنمو. 
عن  الزائدة  الحرارية  الطاقة  فإن  البلوغ  سن  بعد 

احتياجات اإلنتاج تتحول إلى دهن.

األستاذ الدكتور/ مصطفى فايز
أستاذ الفارماكولوجيا

كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس
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يكون  أن  يراعى  البرسيم،  على  التغذية  حالة  فى   -
بالندى حتى ال تصاب  النمو، غير مشبع  مكتمل 
الماشية بالنفاخ الذى يسبب نفوق العجول الصغيرة

- توضع العجول الصغيرة فى حظائر صحية مناسبة، 
وال تترك ترعى خلف أمهاتها؛ حتى ال تتعرض 

لإلصابة بااللتهابات الرئوية والنزالت المعوية

الوالدة،  بعد  لشهرين  الماشية  بتغذية  العناية  يجب   -
وهى الفترة الحرجة فى موسم الحليب؛ لتشجيعها 
على االستمرار فى إعطاء أقصى إدرار ألطول 

فترة ممكنة.

- إذا توافرت أنواع مختلفة من األتبان تقدم للماشية 
من  خلوها  من  التأكد  بعد  ببعضها،  خلطها  بعد 

الشوائب وقطع السلك.

حسب  تختلف  خاصة،  رعاية  إلى  األبقار  تحتاج 
أشهر السنة وفترات الوالدة والشياع، وهذه الرعاية 
للحيوان، ووقايته مما قد  السليمة  التغذية  محورها 
وهى  اإلنتاج،  فى  ضعف  أو  أمراض،  من  يصيبه 
نوجزها  يتبعها،  أن  أراد  لمن  ميسرة  سهلة  أمور 

شهًرا بشهر فى المقالة التالية...

شهر أكتوبر )بابة(:

تكون معظم ماشية اللبن فى نهاية فترة الحمل، كما 
يبدأ فى هذا الشهر أيًضا موسم التغذية على البرسيم. 

وأهم ما يجب مراعاته خالل هذه الفترة ما يلى:

قبل  تعزل  الوالدة  وشك  على  التى  الحيوانات   <
دافئ  نظيف  مكان  فى  أيام  بفترة 10-8  والدتها 
بطبقة  ومفروش  الهوائية،  التيارات  عن  بعيًدا 

جافة نظيفة من قش األرز.

إعطائها  مع  يومًيا  الحيوانات  هذه  بتغذية  يعنى   <
أو  الكتان  وكسب  الردة  خليط  مثل  ملينة  أغذية 

الشعير، وذلك بجانب الغذاء األخضر إذا توفر، 
اللبن  كمية  على  الفترة  هذه  فى  التغذية  وتؤثر 

الناتج بعد الوالدة.

لتغذية  تكفى  المستديم  البرسيم  من  مساحة  تزرع   <
الحيوانات خالل فصلى الشتاء والربيع، ويفضل 
العلف  محاصيل  بعض  البرسيم  مع  نزرع  أن 
الراى جراس أو الشعير؛ حيث إن  النجيلية مثل 
المخلوط يتميز بارتفاع إنتاجية الفدان من العلف، 
كما أنه أكثر اتزاًنا من الناحية الغذائية من البرسيم 

وحده، ويمنع حدوث النفاخ.

> فى حالة التغذية على البرسيم فقط يراعى أن يكون 
مكتمل النمو وغير مشبع بالندى حتى ال تصاب 
موت  يسبب  أن  يمكن  الذى  بالنفاخ،  الماشية 

العجول صغيرة.

رعاية ووقاية وتغذية األبقار
شهًرا بشهر
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شهر نوفمرب )هاتور(:

تزداد الوالدات فى هذا الشهر، وهذا يستلزم العناية 
باألم والنتاج ويراعى ما يلى:

بدون  لتلد  األم  تترك  الطبيعية  الوالدة  > فى حاالت 
واحدة  ساعة  خالل  عادة  الوالدة  وتتم  مساعدة، 
من  بد  فال  العسرة  الحاالت  فى  أما  تدخل  دون 

تدخل الطبيب.

الشعير  مباشرة مغلى  الوالدة  قبل وبعد  لألم  يقدم   <
أو النخالة الدافئة المبسوسة؛ لتساعد على إنزال 
تأخر نزولها عن 48  المشيمة )الخالص(. وإذا 

ساعة يستدعى الطبيب البيطرى.

> عقب نزول الجنين يزال المخاط من فتحتى األنف 
المتقطع على  الخفيف  بالضرب  تنبيهه  والفم مع 

الصدر لتنشيط عملية التنفس.

> تطهر السرة جيًدا بصبغة اليود.

> تترك األم لتعلق نتاجها بعد الوالدة؛ فهذا باإلضافة 
على  يساعد  الجنينية  السوائل  من  التخلص  إلى 
تنشيط الدورة الدموية. ويقوم الكالف أحياًنا بعمل 
النظيف  الخيش  من  بقطعة  الجسم  بتدليك  ذلك 
الجاف أو ببعض قش األرز فى حالة عدم قدرة 

األم على ذلك.

> يفضل أن يزرع البرسيم )التحريش( فى األرض 
وذلك  بوًرا  تركها  من  بداًل  قطًنا  ستزرع  التى 
لالستفادة بحشة أو حشتين من البرسيم فى تغذية 
الحيوانات فضاًل عن زيادة خصوبة التربة، وإذا 
الحيوانات  احتياج  زائًدا عن  الناتج  البرسيم  كان 
مكمور  علف  صورة  فى  حفظه  يمكن  فإنه 
التغذية  فى  الستخدامه  بسيطة  بطرق  )سيالج( 
الصيفية للحيوانات حينما تكون حاجتها ماسة إلى 

العلف األخضر. 

شهر ديسمرب )كيهك(:

الشهر،  هذا  خالل  التزايد  فى  الوالدات  تستمر 
مع  والنتاج،  باألم  العناية  من  المزيد  هذا  ويستلزم 

العناية بالتغذية، ونلخص هذا فيما يلى:

> االهتمام بأن يحصل العجل المولود على السرسوب 
وذلك  األقل؛  على  األولى  أيام  الثالثة  لمدة 
بالمناعة  خاصة  غذائية  عناصر  على  الحتوائه 
السرسوب  بعد  المعدية، ويفضل  األمراض  ضد 
توافرت  إذا  للعجول  الصناعية  الرضاعة  اتباع 
اإلمكانات مع العناية بنظافة األدوات المستعملة؛ 
استخدام  يفضل  الكبيرة  المزارع  حالة  وفى 

بديالت األلبان والبادئات فى تغذية العجول.

> مراعاة غسل ضرع األم بالماء الدافئ والصابون 
نظيًفا  يكون  الرضاعة حتى  قبل  جيًدا  تجفيفه  ثم 
يحوى  الذى  والروث  بالقاذورات  ملوث  وغير 

الميكروبات.

الوالدة فى حظائر صحية  العجول حديثة  > توضع 
تترك ترعى وراء األمهات حتى ال  مناسبة وال 
والنزالت  الرئوية  بااللتهابات  لإلصابة  تتعرض 

المعوية التى قد تسبب نفوقها.

الحشة  على  الحالبة  الحيوانات  تغذية  فى  نبدأ   <
األولى للبرسيم، ويراعى التدرج فى االنتقال من 
العليقة الصيفية الجافة إلى التغذية على البرسيم، 
وذلك خالل فترة قدرها 10-15 يوًما؛ وذلك حتى 

ال تصاب الحيوانات باالضطرابات الهضمية.

وال ينصح برعى البرسيم فى هذه الحشة؛ ألن الرعى 
إذا كان جائًرا يضر بكرسى البرسيم ويؤثر على 
المحصول فى الحشات التالية. ولذلك يفضل حش 
البرسيم وتقديمه للحيوانات قرب مكان الحش بعد 
بالمغص  الحيوانات  إلصابة  منًعا  الندي  تطاير 
بكميات  البرسيم  تجنب حش  يجب  كما  والنفاخ، 
ال  حتى  طويلة؛  لمدة  بعضها  فوق  تكدس  كبيرة 
ترتفع درجة حرارته ويتخمر ويصبح مّر المذاق 
اضطرابات  لها  يسبب  وقد  الماشية،  وتعافه 

هضمية. 

شهر يناير )طوبة(:

فى  يبدأ  الوالدات،  موسم  استمرار  إلى  باإلضافة 
هذا الشهر موسم التلقيح للماشية الطالبة التى ستلد 
بالبرودة  الشهر  هذا  يتميز  كما  الربيع.  أوائل  فى 

الشديدة. لذا يراعى ما يأتى:
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> مراقبة حدوث الشياع الجنسى فى المواشى حيث 
فترة الشياع قصيرة ال تتجاوز 18 ساعة كل 21 
يوًما، على أن يتم التلقيح بعد 14 ساعة من بداية 
الشياع، ويعاد التلقيح مرة أخرى بعد 12 ساعة.

> ال تلقح الماشية إال بعد مرور 60 يوًما أو دور شبق 
من الوالدة السابقة؛ حتى تستعيد حيويتها ويعود 

جهازها التناسلى إلى حالته الطبيعية.

محسنة  طالئق  من  المنوى  بالسائل  الماشية  تلقح   <
ذات إنتاج عال من اللبن واللحم.

توضع  الشديد  البرد  من  الماشية  على  للمحافظة   <
أغطية من الخيش أو القماش على منطقة الصدر 
والظهر والبطن، مع المحافظة عليها من التيارات 
الهوائية، ومالحظة عدم خروج الماشية من جو 

دافئ إلى جو بارد مباشرة.

> االهتمام بتغذية الحيوانات الحالبة على البرسيم، مع 
مراعاة عدم اإلسراف فى تغذية الحيوانات عليه 
أو االعتماد على البرسيم، وحده فى سد احتياجات 
الحيوانات من الطاقة؛ حتى ال يضيع الكثير من 
البروتين، وذلك باالستعانة بالمواد الجافة المالئة 
كالتبن وقش األرز، فضاًل عن فائدتها فى معادلة 
في  الحيوانات  تدفئة  وفى  للبرسيم  الملين  التأثير 

الجو البارد.

> يجب العناية بتغذية الماشية خالل الشهرين األول 
والثانى بعد الوالدة، وهى الفترة الحرجة فى موسم 
االستمرار  على  الماشية  لتشجيع  وذلك  الحليب؛ 

في إعطاء أقصى إدرار ألطول فترة ممكنة.

شهر فرباير )أمشري(:

> خالل هذا الشهر تستمر الوالدات فى الماشية، وفى 
نفس الوقت تستمر عملية تلقيح الحيوانات التى لم 
تمسك فى المرات السابقة. ولذا يراعى االهتمام 

بالعناية باألمهات والنتاج كما سبق ذكره.

> يراعى االهتمام بعملية الحليب بحيث تكون على 
وفترة  صباحية  فترة  يومًيا؛  متساويتين  فترتين 
ويستحسن  ومتنظمة،  ثابتة  مواعيد  وفى  مسائية 
أثناء  الحيوانات  أمام  المركزة  العالئق  تقديم 

فى  القرقرة  عملية  تتم  أن  مراعاة  مع  الحليب، 
اللبن  اليدوى جيًدا بحيث ال يترك بعض  الحليب 
فى الضرع؛ ألنه يسبب احتقانه في النهاية وقلة 

ناتج اللبن فى الحليب التالى. 

> يمكن اختصار فترة الرضاعة للعجول القوية إلى 
النصف تقريًبا، والتبكير فى فطامها عندما تصل 
إلى 7 أسابيع من عمرها، وذلك وفًقا لنظام خاص 
يهدف إلى خفض تكاليف تربيتها وتوفير كميات 

كبيرة من اللبن لسد حاجة االستهالك اآلدمى.

الحشات  فى  الرطوبة  نسبة  النخفاض  نظًرا   <
الغذائية؛  قيمتها  تزايد  وبالتالى  للبرسيم  المتعاقبة 
فإنه يراعى تخفيض المقرر اليومى من البرسيم 
فى  مقررها  من  تقريًبا   %15 بمعدل  للحيوانات 

الحشة السابقة. 

شهر مارس )برمهات(:

الحجازى فى  البرسيم  أنه يجب أن يزرع  > يالحظ 
الحيوانات ولتحسين  لتغذية  أراضى االستصالح 
الفترة  هذه  في  متوفًرا  ويكون  التربة  خواص 

للماشية.

> تستمر الوالدات وكذا تلقيح الحيوانات التى تطلب 
والتى طلبت قبل ذلك ولم تمسك، ويراعى اتباع 

االحتياطات التى ذكرت فى الشهور السابقة.

التدريجى،  االرتفاع  فى  الجوية  الحرارة  تبدأ   <
وتصبح الظروف مناسبة لعمل الدريس بالطريقة 
البرسيم  كميات  من  األرضى(  )التجفيف  العادية 

الفائضة عن احتياجات الحيوانات.
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> تفطم العجول الرضيعة المولودة في شهر ديسمبر 
 90 إلى  وزنها  يصل  عندما  الشهر  هذا  خالل 
 4 سن  عند  تفطم  أو  تقريًبا.  كيلوجرام   100-
أشهر، أما العجول الضعيفة فيزداد معدل تغذيتها 

حتى تصل إلى هذا الوزن.

شهر أبريل )برمودة(:

> تستمر أيًضا حاالت الوالدة والتلقيح. 

وأن  خاصة  المواليد  بتغذية  العناية  ضروروة   <
فترة  إال  تستمر  ال  سوف  البرسيم  على  تغذيتها 
بسيطة فى أواخر هذا الشهر والشهر المقبل فقط.

> سرعة عرض الماشية التى لم تخصب حتى اآلن 
على الطبيب البيطرى لوصف العالج المناسب.

> يستمر عمل الدريس بالطريقة العادية من كميات 
مع  الحيوانات  احتياجات  عن  الفائضة  البرسيم 
قش  من  بطبقة  وتغطيته  وتخزينه  بنقله  العناية 
للحفاظ  القوية؛  الشمس  أشعة  من  لحمايته  األرز 

على قيمته الغذائية.

كعلف  الصيفية  العلف  محاصيل  زراعة  تبدأ   <
توفير  بهدف  السكرية؛  والذرة  والسودان  الفيل 
العلف األخضر للحيوانات خالل شهور الصيف 
التغذية متزنة على مدار  تكون  والخريف؛ حتى 
االحتياجات  من  جزء  سد  عن  فضاًل  السنة، 
الغذائية للحيوانات فال تحتاج إلى كثير من العلف 
المركز؛ مما يساعد على خفض تكاليف اإلنتاج، 
باإلضافة إلى التأثير المرطب للتغذية على العلف 

األخضر خالل فصل الصيف.

شهر مايو )بشنس(:

والعجالت  العجول  اختيار  يتم  الشهر  هذا  في   <
الالزمة للتربية على أساس:

من  والدتها  بعد  والعجالت  العجول  تختار   -
والملقحة من طالئق  اإلدرار  أمهات عالية 
التغذية  حيث  من  بها  يعتنى  وهذه  محسنة، 

والرعاية الصحية.

- تختار األفراد جيدة النمو والتى تتميز بصفات 

للعجالت،  بالنسبة  العالى  اللبن  إنتاج 
مع  للعجول،  بالنسبة  اللحم  إنتاج  وبصفات 
التخلص من األفراد رديئة النمو والتى بها 

عيوب.

األعالف  على  اللبن  ماشية  بتغذية  االهتمام   <
من  يوًما   45 مرور  بشرط  الصيفية  الخضراء 
تاريخ زراعتها؛ وذلك لتحاشى تأثيرها السام على 
الحيوانات قبل هذا العمر. ويمكن عند الضرورة 
التغذية بكميات محدودة من النباتات الصغيرة أو 
بضع  الشمس  فى  تنشيرها  بشرط  الذرة؛  خلف 
تعطى  أن  الحالة  هذه  فى  ويفضل  أواًل،  ساعات 
الحيوانات كمية من الحبوب النشوية كالشعير أو 

الذرة المجروشة.

 شهر يونيو )بؤونة(:

> فى حالة عدم توافر العلف األخضر يراعى التدرج 
فى انتقال الحيوانات من التغذية على البرسيم إلى 
الجافة خالل فترة 10 -15  العليقة  التغذية على 

يوًما حتى ال تصاب باالضطرابات الهضمية.

> إذا توفرت أنواع مختلفة من األتبان تقدم للماشية 
من  خلوها  من  التأكد  مع  ببعضها،  خلطها  بعد 

الشوائب خاصة قطع السلك.

أهمية  له  الماء  ألن  الحيوانات؛  بسقى  االهتمام   <
خاصة بالنسبة لماشية اللبن، وتختلف كمية المياه 
حسب حالة الحيوانات؛ فالحيوانات الجافة تحتاج 
إلي كمية ماء أقل من الحالبة، كما أن نوع الغذاء 
له أثر كبير على كمية الماء فالغذاء الجاف يشجع 
على شرب الماء بكمية أكبر. وعلى كل فيجب أن 
يأخذ الحيوان كفايته من الماء فيسقى 3-4 مرات 

يومًيا.

شهر يوليو )أبيب(:

يجب  لذا  االرتفاع؛  فى  الحرارة  درجات  تستمر 
االهتمام بالنظافة ونوعية الغذاء، ويالحظ ما يأتى:

> تتكاثر الطفيليات الخارجية التى تسبب - باإلضافة 
إلى هزال الحيوانات - نقل األمراض إليها؛ حيث 
يقوم القراد بنقل مالريا المواشى )حمى تكساس( 
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من الحيوانات المريضة إلى الحيوانات السليمة. 
ولتالفى ذلك ترش المواشى بالمبيدات الحشرية، 
وتعرض  الشقوق،  وتسد  الزرائب  وتقطع 
البيطرية  الوحدة  على  المريضة  الحيوانات 

لعالجها.

> فى حالة عدم توافر العلف األخضر يقدم الدريس 
خاصة  )أ(  لفيتامين  هام  كمصدر  للماشية  الجيد 
بالنسبة للعجول الصغيرة والطالئق، مع مراعاة 
فترة  المتاحة خالل  الدريس  كميات  استنفاد  عدم 
للحيوانات  منه  قليلة  مقادير  تعطى  بل  قصيرة، 
يومًيا؛ حتى يكفيها أطول فترة ممكنة خالل أشهر 

الصيف والخريف.

األرز  وقش  التبن  من  اليومى  المقرر  زيادة  عدم   <
عن 1% من وزن الحيوان؛ حتى ال يكون له أثر 

ضار على الحيوان وإنتاجه.

عملية  قبل  ومؤخرته  اللبن  حيوان  ضرع  يغسل   <
الحليب، كما يجب االهتمام بنظافة أوانى الحليب، 
من  بقطع  مباشرة  حلبه  بعد  اللبن  تصفية  مع 
الحرارة؛  منخفض  مكان  فى  يوضع  ثم  الشاش، 
ألن هذا الشهر شديد الحرارة وإذا لم يتم ذلك يفسد 

اللبن بسرعة وتنتشر األمراض.

شهر أغسطس )مسرى(:

)سبتمبر  يليه  والذى  المقبل  الشهر  فى  يبدأ   <
تجفيف  يراعى  ولهذا  المبكرة؛  الوالدة  وأكتوبر( 
لبن الحيوانات قبل شهر ونصف أو شهرين من 
العشر  الحيوانات  بتغذية  االهتمام  مع  الوالدة، 
إزعاجها  عدم  مع  المقبل  الشهر  فى  ستلد  والتى 

حتى ال يحدث لها إجهاض.

> يمكن االستعانة بعيدان الذرة الخضراء قبل جفافها 
فى تغذية الحيوانات.

> يمكن االستعاضة عن القمح فى حالة عدم توافره 
الذرة الجافة )بعد جرشها(،  بقش األرز وحطب 
وتماثل  الثمن  فى  أرخص  البدائل  هذه  بأن  علًما 

التبن فى قيمته الغذائية.

شهر سبتمرب )توت(:

فى  المبكرة  الوالدات  الشهر  هذا  أواخر  فى  يبدأ   <
الماشية؛ ولهذا تراعى المالحظات التى ذكرناها 

فى شهر أكتوبر ونوفمبر فيما سبق.

األعالف  على  العشر  الحيوانات  بتغذية  االهتمام   <
الخضراء أو الدريس أو السيالج التى تكون فى 

حاجة إلى مصدر فيتامين )أ(.

 

  
األستاذ الدكتور/ مصطفى فايز

أستاذ الفارماكولوجيا
كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس
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يمكن تقديم مخلفات البنجر مباشرة إلى الحيوان، 
أو يمكن حفظها على هيئة سيالج

 فى موسم حصاد وجمع محصول بنجر السكر وبعد 
فصل الدرنات وتسليمها إلى مصنع السكر يتبقى فى 
عروش  عن  عبارة  وهى  البنجر،  مخلفات  الحقل 
استغاللها  يمكن  المخلفات   وهذه  البنجر،  وأوراق 

فى عالئق الماشية وذلك بإحدى الطرق اآلتية:

تكون  أن  على  للحيوان،  مباشرة  تقديمها  يمكن   >
نظيفة من األتربة والطين والعفن، وهذه الطريقة 

تناسب الكميات الناتجة من مساحات صغيرة.

< فى حالة المساحات المتوسطة أو فى حالة قلة عدد 
الماشية  تغذية  يمكن  المربى؛  لدى  الماشية  أفراد 
يستخدم  تجفيفه  يتم  والباقى  أخضر  جزء  على 
كالدريس، مع مراعاة التجفيف الجيد وعدم الخلط 

بالطين أو األتربة.

< أما إذا كانت المساحات المزروعة بالبنجر كبيرة، 
وال  كبيرة  تكون  الناتجة  العروش  كمية  فإن 
تستخدم كلها كعلف أخضر، وفى هذه الحالة يمكن 
حفظ الكميات الزائدة على هيئة سيالج، وتعرف 
الخضراء؛  األعالف  كمر  بطريقة  الطريقة  هذه 
حتى ال تتعفن وتحتفظ بقيمتها الغذائية حتى وقت 

االستخدام.

عمل  عند  مراعاتها  الواجب  االحتياطات 
السيالج باستخدام عروش البنجر:

- عدم ارتفاع الرطوبة فى عروش بنجر السكر.

بنجر  عروش  على  تعفن  أو  فطريات  وجود  عدم   -
السكر.

- يراعى أن يتم التقطيع قطًعا صغيرة؛ لزيادة التفاعل 
الالهوائى داخل الكومة.

باالنتفاخ  اإلصابة  لتالفى  التغذية؛  عند  التدرج   -
والنزالت المعوية.

طرق االستفادة من
عروش بنجر السكر فى تغذية املاشية

األستاذ الدكتور/ مصطفى فايز
أستاذ الفارماكولوجيا

كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس
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األستاذ الدكتور/ مصطفى فايز
أستاذ الفارماكولوجيا

كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس

- تنشر عروش البنجر لمدة 1-2 يوم؛ لتقليل نسبة الرطوبة بها ما أمكن.

- تقطيع العروش بالقطاعة، فإذا لم تتوافر القطاعة فيمكن كمرها مباشرة، بوضع العروش فى طبقات، مع كبس 
كل طبقة، ويتم ذلك باألرجل أو المرور عليها بالجرار، أو وضع حجر كبير أو أى ثقل عليها.

- كبس جميع الطبقات مًعا كبًسا جيًدا.

- تغطية الكومة بعد ذلك بغطاء بالستيك أو أجولة األسمدة الفارغة بعد تنظيفها، ويراعى أن تكون األغطية 
محكمة بحيث ال تسمح بدخول هواء إلى الكومة.

- تحفظ الكومة لمدة 21 يوًما، ويمكن االحتفاظ بالكومة للتغذية منها لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر.

- يبدأ المربى فى تغذية الماشية على السيالج الناتج؛ بعمل فتحة صغيرة يأخذ منها ما تحتاجه حيواناته يومًيا، 
على أن تغلق الفتحة بعد االستعمال مباشرة.

- يراعى أن يعطى المربى السيالج للماشية بالتدريج، مع عدم اإلسراف فى استخدامه؛ حتى يمكن أن يسد به 
موسم عدم وجود البرسيم ألطول فترة ممكنة.

مواصفات السيالج اجليد:

- أن يكون اللون ذهبًيا أو بنًيا فاتًحا.

- رائحة السيالج تكون مقبولة، وعدم وجود أى تعفن.

الموجودة فى  الرطوبة  لمعادلة  السيالج؛ وذلك  القمح مع  تبن  الحيوان إضافة بعض من  تغذية  - يفضل عند 
السيالج لعدم إصابة الحيوانات باالضطرابات الهضمية.

طريقة جتهيز السيالج
من عروش البنجر
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ينعكس  مما  النمو؛  تحسين  على  اإلنزيمات  تعمل   -
وتراجع  للقطيع،  الصحية  الحالة  على  إيجاًبا 

معدالت الوفيات، وتحسين بيئة التربية

السكريات  هضم  نسبة  ترفع  اإلنزيمات  إضافة   -
الطاقة  زيادة  وبالتالى  والدهون،  والبروتينات 

الممثلة، وزيادة الوزن والنمو 

- تقلل اإلنزيمات من إخراج النيتروجين إلى البيئة، 
مشكالت  من  والتخلص  البراز،  حجم  وتقليل 

الفرشة الرطبة

اإلنزيمات مواد بروتينية يفرزها النبات والحيوان 
لتنشيط التفاعالت الكيميائية.

هذه اإلنزيمات تعد عوامل مساعدة تسرع التفاعالت 
الكيميائية وال تستهلك أثناءها.

تفاعل  فلكل  بالخصوصية؛  اإلنزيمات  وتمتاز 
اإلنزيم الخاص به، بل يكاد يكون لكل عملية فى جسم 
الحيوان أو النبات إنزيم خاص به. والواقع أن الحياة 

ما هى إال سلسلة من التفاعالت اإلنزيمية.

درجة  فى  للحرارة  الحساسية  شديدة  واإلنزيمات 
الصفر، تكاد تكون معدومة األثر، ويستفاد من ذلك 

فى حفظ المواد فى الثالجات.

 ويرتفع نشاط اإلنزيم بارتفاع درجة الحرارة حتى 
يبلغ مداه فى درجة 40ْم أو ما يقاربها، وتسمى تلك 
الدرجة بدرجة الحرارة المثلى؛ فإذا ما زادت الحرارة 
أخذ النشاط فى النقصان حتى إذا وصلت الحرارة إلى 
كأنها  إلى غير عودة  نهائًيا  مقدرتها  تفقد  فإنها  65مّْ 
قتلت، يستفاد من ذلك فى التعقيم بالغليان أو البسترة.

كما أن اإلنزيم شديد الحساسية لدرجات الحموضة؛ 
فعند أس أيدروجينى معين يكون لإلنزيم أقوى تأثير، 
األيدروجيني  باألس  هذه  الحموضة  درجة  وتسمى 
فإن  النقصان  أو  بالزيادة  عنها  نأت  ما  فإذا  المثالى. 
درجة نشاط اإلنزيم تقل حتى تنعدم نهائًيا، على أن 

لإلنزيم  يرجع  إذ  مؤقت؛  اإلنزيمى  النشاط  توقف 
نشاطه إذا أعيد األس األيدروجينى للقيمة المناسبة.

ويتركب اإلنزيم من شقين؛ األول بروتين ويسمى 
أبو إنزيم والثانى صغير ولكنه نشيط ويسمى كوانزيم؛ 
على  العرف  جرى  وقد  فيتامين.  أو  معدن  إما  وهو 
تسمية اإلنزيم بإضافة آز إلى اسم الركيزة التى يتفاعل 
معها اإلنزيم؛ فاإلنزيم الذى يتفاعل مع السكروز مثاًل 
فيحوله إلى جلوكوز وفركتوز يسمى سكراز وهكذا، 

ويمكن تقسيمها كاآلتى:

فوائد إضافة اإلنزميات إىل عالئق الدواجن
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- اهليدروالزات:

النشوية  المواد  على  تؤثر  التى  اإلنزيمات  وهى 
والدهنية والبروتينية، وأمثلتها:

- األميالز:

 التى تؤثر على عديدات السكريات المعقدة وتحولها 
إلى سكريات أبسط.

- السكراز:

الذى يحول سكر القصب إلى جلوكوز.

- املالتاز:

الذى يحول سكر الشعير إلى جلوكوز.

- الالكتاز:

الذى يحول سكر اللبن إلى جلوكوز وجالكتوز.

- الفوسفاتيز:

من  الفوسفور  لنا  يستخلص  الذى  اإلنزيم  وهو 
مركباته المعقدة.

- الاليباز:

جلسرين  إلى  الدهون  تحلل  التى  اإلنزيمات  وهى 
وأحماض دهنية.

- البيبتيدازات:

وهى اإلنزيمات التى تكسر البروتينات إلى بيبتونات 
والتريبسين  بالمعدة  البيبسين  مثل  البيبتيد  وعديدات 

بالبنكرياس واإليربسين باألمعاء.

- البوليبيبتيدازات:

البيبتونات  تحول  التى  اإلنزيمات  وهى 
والبوليبيبتيدات إلى ثنائى بيبتيدات.

- ثنائى البيبتيدازات:

وهى التى تحول ثنائى البيبتيدات إلى أحماض أمينية.

عرفنا اآلن أن اإلنزيم عبارة عن مادة متخصصة 
ومحفزة للتفاعل، تعمل على سرعة التفاعل والتحلل 
دون  ويخرج  التفاعل  فى  يدخل  وهو  الكيميائى، 

حدوث تغير فى الشكل أو الكتلة.

كيف يتم إنتاج اإلنزميات جتارًيا؟
طريق  عن  اإلنزيمات  على  صناعًيا  الحصول  يتم 
الحية  الكائنات  من  العديد  باستخدام  تحضيرها 
الحرارة  من  محددة  شروط  وتحت  للحيوان  النافعة 
والحموضة، ومن أمثلة هذه اإلنزيمات إنزيم الفيتاز 
األكثر  وهى  إكسيالناز،  وبيتاجلوكناز  والبنتوسناز 
شيوًعا فى تغذية الدواجن؛ لما لها من تأثير على النمو 

وزيادة الوزن.

عالئق  إىل  اإلنزميات  إضافة  فوائد  ما 
الدواجن؟

الذى  األمر  النمو؛  تحسين  على  تعمل  اإلنزيمات 
ينعكس إيجابًيا على الحالة الصحية للقطيع بشكل عام 
تراجع  إلى  يؤدى  مما  خاص؛  بشكل  الفرشة  وحالة 
معدالت الوفيات نتيجة انخفاض اإلسهال، وكذلك قلة 

عدد البكتيريا.

كما لوحظ أن الوزن النهائى للطير قد تحسن؛ األمر 
الذى ينجم عنه تراجع زمن فترة اإلنتاج من يومين 
إلى ثالثة أيام ولنفس العليقة، كما أن دليل االستهالك 

قد تحسن بشكل معنوى.

كيف يعمل اإلنزيم داخل جسم الطائر؟
تحسين معامالت الهضم عن طريق كسر الروابط 
الموجودة فى مركبات معينة مثل البيتا جلوكان، وهى 
والشعير  القمح  فى  الخاليا  توجد فى جدر  مركبات  
أثناء  الماء  فى  تذوب  المركبات  وهذه  والشوفان، 
ن مركًبا جيالتينًىا مما  هضم المركبات الغذائية وتكوِّ
إلى إعاقة  الهضمية والتى تؤدى  الكتلة  يزيد لزوجة 
إنزيم  وإضافة  الغذائية.  المادة  وامتصاص  هضم 
تكسير روابط  يعمل على  العليقة  إلى  كانيز  البياجلو 
هذه المواد؛ مما يقلل اللزوجة ويزيد معامالت الهضم 

واالمتصاص.
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نسبة  زيادة  هو   اإلنزيمات  إضافة  من  الهدف  إن 
وبالتالى  والدهنيات؛  والبروتينات  السكريات  هضم 
الزيادة فى الطاقة الممثلة؛ وبالتالى زيادة فى الوزن 
كما  اإلسهال،  نسبة  خفض  عنه  ينجم  كما  والنمو، 
الصحية  الحالة  تحسين  على  المباشر  تأثيره  له  أن 
للقطيع وعلى نسبة األمونيا وتحسين عام للبيئة داخل 

الحظيرة.

لقد الحظ الباحثون أن استخدام الحبوب مثل الشعير 
والشوفان والجاويدار )الزوان( فى أعالف الدواجن، 
يؤدى إلى انخفاض شديد فى نمو قطعان دجاج اللحم، 
إلى لحم وبيض، باإلضافة  العلف  وسوء فى تحويل 

إلى ظهور مشكالت الرطوبة فى الفرشة.

إن الحبوب المذكورة تحتوى على نسب تتراوح ما 
عدا  معقدة  سطرية  ألياف  مواد  من   %20  -  9 بين 
منها؛  واالستفادة  هضمها  للطيور  يمكن  ال  النشا 
وذلك لغياب اإلنزيمات القادرة على تحليلها فى القناة 
جلوكان،  بيتا  المعقدة:  المواد  هذه  ومن  الهضمية. 
المنطلق  هذا  ومن  مانان،  وجالكتو  أرابينوزايالن، 
أعالف  إلى  المتخصصة  اإلنزيمات  إضافة  فإن 
تؤدى  المذكورة  الحبوب  تحتوى على  التى  الدواجن 

إلى:

1- إعطاء مرونة أكثر فى تصنيع األعالف باستخدام 
الحبوب المنتجة محلًيا فى خلطات األعالف، بدل 
االعتماد الكامل على الخلطات الروتينية المكونة 

من الذرة الصفراء والصويا.

الحبوب،  من  الطاقة  استغالل  فى  مهم  تحسين   -2
وازدياد قابلية الهضم للعناصر.

العوامل  عن  الناتجة  اآلثار  معظم  من  التخلص   -3
المثبطة للتغذية الناتجة عن وجود المواد السكرية 
المعقدة؛ مثل ما ينتج عن ازدياد اللزوجة فى القناة 

الهضمية.

4- التخلص من مشكالت الفرشة الرطبة التى تساعد 
الكوكسيديا  مثل  معينة  أمراض  ظهور  على 

والكوالى.

إلى  النيتروجين  التقليل من إخراج  البيئى:  األثر   -5
البيئة وتقليل حجم البراز، كما أن استعمال إنزيم 

الفايتاز يقلل من تلوث البيئة بمادة الفوسفور.

التحويل  بسبب  الدواجن  مربى  ربحية  ازدياد   -6
األفضل للعلف والنمو األفضل للطيور.

مواد  هى  اإلنزيمات  جميع  أن  بما  ملحوظة: 
للحصول  فإنه  وبالتالى  للحرارة؛  بروتينية حساسة 
على أفضل النتائج من استخدام اإلنزيمات يجب أن 
يكون اإلنزيم محببًا ومغلفًا بحيث ال يفقد فاعليته لو 

تعرض لدرجة حرارة مرتفعة.

األستاذ الدكتور/ مصطفى فايز
أستاذ الفارماكولوجيا

كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس
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- اإلضافات المعدنية الزمة لتكوين العظام، وضبط 
اإلنزيمية  األنظمة  وضبط  الجسم،  حموضة 

وأجهزة المناعة

- نقص الفيتامينات فى العليقة يسبب أعراًضا تعرف 
الفيتامين، وزيادتها تؤدى كذلك  بأعراض نقص 

ألعراض متشابهة.

الطحالب على نطاق واسع اآلن  - يستخدم مسحوق 
واألسماك؛  الحيوان  تغذية  فى  أعالف  كمكمل 

حيث يقدم فى صورة علف جاف

البروتينية أن تحل  النيتروجينية غير  للمواد  - يمكن 
محل جزء من البروتين فى العالئق؛ لتقليل تكاليف 

التغذية واإلنتاج بالنسبة للحيوانات المجترة

على  لقدرتها  الماشية؛  تغذية  فى  اليوريا  يستخدم   -
تنشيط األحياء الدقيقة بالكرش، فتزيد من سرعة 

هضم العليقة

يتسابق العلماء والمربون فى تقديم أفضل العالئق 
فى  جديد  هناك  يوم  وكل  لقطعانهم،  فائدة  وأكثرها 
وضبط  خواصها،  وتحسين  العلفية،  اإلضافات  باب 
الضوء  نلقى  المقال  هذا  وفى  الغذائية..  عناصرها 
المعدنية،  المواد  من  األعالف؛  إضافات  على 
األمينية،  واألحماض  والبروتينات،  والفيتامينات، 

والمركبات اآلزوتية..

أوالً: اإلضافات املعدنية:

1- الكالسيوم:

 الزم لتكوين العظام واألسنان وتجلط الدم وسالمة 
األعصاب وإنتاج اللبن. وتتأثر احتياجات الحيوان من 
الكالسيوم بسرعة النمو وحالة الحمل وكمية اإلدرار، 
 001 وزن  فالحيوان  العليقة،  فى  الطاقة  ومستوى 
كيلوجرام يختلف فى احتياجاته اليومية من الكالسيوم 
بين  ما  نموه  معدل  حسب  جراًما   72 إلى   11 من 
33،0 - 00،1 كيلوجرام يوميًًا. والبقرة وزن 005 
كيلوجرام وتعطى 5 كيلوجرامات لبن يزداد احتياجها 
بزيادة  يوميًًا  إلى 201 جرام  الكالسيوم من 23  من 
اإلدرار إلى 03 كيلوجرام لبن. واألغنام تحتاج 8.0 
إلى  وتزيد  كيلوجرامات   5 وزن  للحيوان  جرام/يوم 

41 جراًما/يوم/نعجة وزن 05 كيلوجراًما.

2- الفوسفور:

الغنية  والمركبات  العظام  تركيب  فى  يدخل   
بالطاقة والفوسفوليبيدات وتخليق األحماض النووية. 
وإنتاجه  الحيوان  نوع  على  االحتياجات  وتتوقف 
ونسبة الكالسيوم والفوسفور فى اللبن، ومدى استفادة 
وتحسب  بالعليقة.  المعدنية  المصادر  من  الحيوان 
احتياجات الفوسفور على أساس 6،1 جرام/لتر لبن، 
تحسب  أو  حفظ،  احتياط  جرامات   01 على  عالوة 
 %52،0 بمقدار  للعليقة  الجافة  المادة  أساس  على 

نظرة فسيولوجية وتغذوية على
 العناصر املعدنية وإضافاتها العلفية
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مدار  على  يكفى  وهذا  الماشية،  عليقة  من  فوسفور 
ثم  العظمى  الهيكل  من  سحب  دون  الحليب  موسم 
اللبن  الجفاف وانقطاع  أثناء  المقررات  تنخفض هذه 
بحيث ال تقل عن 71 جراًما لحماية مخزون الهيكل 
القادم، ثم تزيد عن هذا  العظمى، واالستعداد للحمل 
الكم لمواجهة احتياجات الحمل فى النصف األخير من 
فترة الحمل. وتبلغ احتياجات النعاج الحالبة %12،0 
العجول  تحتاج  بينما  الجافة.  العليقة  من  فوسفور 
20،0 - 52،0% )حسب العمر( مع وضع المقننات 
احتياجات  دائًما  وترتبط  األصغر.  للعمر  األعلى 
الهضم  فى  مًعا  الرتباطهما  بالكالسيوم  الفوسفور 
إلى  الفيتاز  إضافة  وتؤدى  واإلخراج.  واالمتصاص 

تحسين االستفادة من فوسفور العليقة.

3- الماغنسيوم: 

وبعض  العظمى  الهيكل  تركيب  فى  يدخل 
الكربوهيدرات.  اإلنزيمات، وله دور فى ميتابوليزم 
وتتوقف االحتياجات الماغنسيومية للحيوان على نوع 
ومكونات  جسمه  ومخزون  الحيوان  وإنتاج  العليقة 
طاقة  انخفاض  أن  كما  للمراعى،  والتسميد  العليقة 
االستفادة  الحيوان  على  الصعب  من  يجعل  العليقة 
الماغنسيوم، فيزيد بذلك احتياجات  من محتواها من 
الحيوان من الماغنسيوم إذا كان ميزان الطاقة سالًبا. 
ماجنيزيت  مركب  الماغنسيوم  مصادر  أفضل  ومن 

كالسيوم )78 - 09% أكسيد ماغنسيوم(.

نقص  أو  اإلدرار  حمى  من  والعالج  وللوقاية   
أو  للعليقة  الماغنسيوم  مركبات  يضاف  الماغنسيوم 
للمراعى لزيادة محتوى المرعى منها، وقد يقدم أكسيد 
الماغنسيوم كجرعة وقائية يومًيا للماشية )05 - 06 
جراًما( وللعجول )7 - 51 جراًما( )أو ضعف الكمية 
الجلد  تحت  يحقن  قد  أو  الماغنسيوم(  كربونات  من 
بجرعة واحدة 004 سم3 محلول كبريتات ماغنسيوم 
تركيز 52% أو فى الوريد بجرعة واحدة 004 سم3 
ويسبقه  ببطء،  الحقن  مع  ماغنسيوم  الكتات  محلول 

الحقن بالكالسيوم مع تقديم الدريس والمركزات.

4- الصوديوم:

 ينظم الضغط األسموزى والحموضة للجسم ويزيد 

للمعدة  الحمضى  العصير  فى  ويدخل  اللعاب  إفراز 
إلى  احتياًجا  الحيوانات  أكثر  والغنم  للشهية.  وفاتح 
االحتياجات  وتزداد  والخيول.  البقر  يليها  الصوديوم 
نباتية خضراء  أعالف  على  بالتغذية  الصوديوم  من 
خشنة  أعالف  على  بالتغذية  أو  بالبوتاسيوم  غنية 
إلى  نسبًيا  الحاجة  تقل   بينما  ومخلفاتها،  حبوب  أو 
الصوديوم عند التغذية على الدريس. وتتراوح كمية 
و21   2 بين  ما  الحيوان  يحتاجها  التى  الصوديوم 
جراًما لكل 001 كيلوجرام وزن حى/يوم فى صورة 
ملح  من  معتدلة  كميات  التسمين  ويلزم  طعام.  ملح 
الطعام مع تجنب زيادة ملح الطعام للحيوانات الحالبة 

العشار.

5- البوتاسيوم:

الصوديوم،  عناصر  وظائف  وظائفه  فى  يماثل   
تكمل به العالئق بنسبة 2،0 - 3%، وتعتبر العالئق 
المركزة بها نسبة كافية من البوتاسيوم، إال أنه يضاف 
خاصة فى عالئق األغنام لتحسينه لصفات الصوف 
الحتواء  األغنام؛  لغير  عادة  يضاف  وال  ولمعانه، 

النباتات على وفرة من الصوديوم.

6- الحديد:

والميوجلوبين  الهيموجلوبين  تركيب  في  يدخل   
بكم كبير مخزن  الحديد  المختلفة. يوجد  واإلنزيمات 
فى  منه  زيادة  إلى  الجسم  يحتاج  ال  وقد  الكبد،  فى 
فى  الحديد  الحمل، وعادة ال يضاف  عند  إال  العليقة 
العليقة العادية للحيوان. وقد تحتاج صغار الحيوانات 
إذا  الحديد  من  كميات  إلى  الوالدة  من  شهرين  بعد 

غذيت على لبن األمهات وحده طوياًل.
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7- الزنك:

اإلنزيمية  األنظمة  فى  ويدخل  والشعر  للنمو  مهم   
وفى العظام والصوف. ويجب أال تزيد الحدود العليا 
051مليجرام/ على  العليقة  فى  للزنك  بها  المسموح 
بزيادة  السامة  آثاره  لتالشى  علف،  كيلوجرام 

الجرعات المضافة منه.

الكوالجين  بروتينى  لتخليق  ضرورى  والزنك 
والكيراتين الذين يدخالن فى الريش والجلد والحوافر 
واألنسجة الضامة. والزنك العضوى أكثر ثباًتا ووفرة 

لتأدية وظائفه دون ارتباطه بالفيتات.

8- المنجنيز: 

األنظمة  فى  ويدخل  العظام  لنمو  ضرورى 
اإلنزيمية والزم للتناسل وميتابوليزم الكربوهيدرات. 
أجزاء/  01 هى  للنمو  المنجنيز  من  واالحتياجات 
مكليون للنمو المثالى للهيكل العظمى وللتناسل، وقد 
المجترات  احتياجات  لسد  الكافية  الكمية  بأن  أوصى 
األعالف  مع  جزًءا/مليون،   02 هى  المنجنيز  من 
غنية  تعتبر  التى  الذرة  بخالف  والمركزة  الخشنة 
بالمنجنيز. لذا فإنه ال توجد ضرورة إلضافة المنجنيز 

لعالئق الماشية أو األغنام العادية.

9- النحاس:

 الزم لتكوين الهيموجلوبين ووظائف خاليا العظام 
وتكوين الصوف ويدخل فى تكوين اإلنزيمات. وجد 
أن 1 -2 ملليجرام نحاس يومًيا كافية فى حالة عدم 
من  لالستفادة  المثبطة  والمركبات  المعادن  وجود 
إال  يظهر  الذى ال  النقص  ولتفادى  لألغنام،  النحاس 
فى األراضى الفقيرة فى النحاس أو لوجود عناصر 
معوقة المتصاصه. لذا يضاف 1% نحاس فى العليقة 
فى صورة كبريتات نحاس، والنحاس العضوى أكثر 

فائدة.

10- الكوبلت: 

يدخل فى تكوين فيتامين وله عالقة بالنحاس ويدخل 
فى أنظمة إنزيمية. واألعالف المحتوية على 11،0 
مجم كوبالت/كجم مادة جافة تكون كافية لمد الماشية 

واألغنام باحتياجاتها.

جزء/مليون؛   1 حوالى  االحتياجات  أن  وبفترض 
فيكون االحتياج اليومى حوالى32،0 مجم/001 كجم 
للماشية واألغنام 23  وزن جسم حى. وتعطى عادة 
لتأمين  حى  وزن  كجم  كوبالت/001  كبريتات  جم 
بمقدار  الكوبالت  كبريتات  بينما تضاف  فيه،  النقص 

2جم/طن عليقة أبقار حالبة.

11- اليود:

الالزم  الثيروكسين  هرمون  تركيب  فى  يدخل   
االحتياجات  تتوقف  األساسية.  المغذيات  لميتابوليزم 
من اليود على مستوى هرمون الثيروكسين وبدرجة 
االتزان المعدنى )إذ إن ارتفاع نسبة الزرنيخ والفلور 
الثيوسينات  بينما  اليودية،  االحتاجات  يضاعف 
فى  اليود  امتصاص  خفض  يمكنها  والبيركلوريد 
مواد  ونوع  واإلنتاج  الميتابوليزم  وبسرعة  الدرقية( 
العلف. واالحتياجات اليودية هى 5.0 مجم/كجم مادة 
حتى  احتياجاتها  لسد  والماشية  لألغنام  غذائية  جافة 

وقت الحمل واإلدرار.

جزء/مليون   51،0 إلى  االحتياج  هذا  وينخفض 
الغدة  نشاط  )النخفاض  الجو  حرارة  درجة  بارتفاع 
الدرقية(، وإذا احتوت العليقة على مسببات الجويتر 
فإنه ينصح برفع مستوى اليود إلى 2 مجم/كجم مادة 
يوديد  أهمها  اليود فى صورة أمالح  جافة. ويضاف 
األكسدة  نتيجة  سريع  منه  الفقد  ولكن  البوتاسيوم 
أو  البوتاسيوم  يودات  استخدام  يمكن  كما  والتطاير، 
الكالسيوم، لكنها أيًضا قد تفقد بالتطاير عند التعرض 
ايودين،  دايهيدرو  ديامن  إيثيلين  يستخدم  كما  للجو، 
فى  اورثوبيريودات  البنتاكالسيوك  أدخل  وكذلك 

المخاليط المعدنية.

12- الكروم:

يقوى  فهو  كمكون؛  الضرورية  العناصر  من   
ميتابوليزم  فى  فيشارك  ثم  ومن  اإلنسولين؛  فعل 
المعتمدة  العمليات  من  وغيرها  الكربوهيدرات 
فقد  والدهون.  البروتين  كميتابوليزم  األنسولين  على 
األحمر،  اللحم  ترسيب  يزيد  الكروم  إضافة  أن  ثبت 
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ويحسن االستجابة المناعية فى الماشية، ويخفض من 
واإلجهادات  بالضغوط  الحادث  الكورتيزول  إنتاج 
الحرارية والنقل للماشية، والكروم مغذ وليس دواء؛ 

لذا ال يظهر تأثير إضافته إال فى حالة نقصه.

عالقات املعادن املختلفة وتداخالتها:

وإذا نظرنا إلى االحتياجات من المعادن ككل مًعا؛ 
تحت  وتقع  بينها،  فيما  عديدة  ارتباطات  فى  نجدها 
على  تتوقف  فاالحتياجات  متداخلة؛  متباينة  تأثيرات 
لالمتصاص،  وقابليتها  المعدنية  المركبات  صورة 
فمثاًل  الرعاية.  نظام  على  أيًضا  يتوقف  ذلك  إن  بل 
الكالسيوم  انخفاض  عند  الفوسفور  امتصاص  يزيد 
فى العلف، وتؤدى زيادة بوتاسيوم العليقة إلى نقص 
الصوديوم الخارج فى الروث. كما أن إضافة كميات 
كبيرة من الكالسيوم أو الفوسفور تؤدى إلى أعراض 
نقص المنجنيز وتشويه العظام؛ إذ يعوقان امتصاص 
برمنجنات  صورة  فى  يضاف  )الذى  المنجنيز 
وكمصدر  للتطهير  الشرب  مياه  فى  بوتاسيوم 

للمنجنيز(. 

بينما  الفوسفور،  امتصاص  مع  الحديد  يتعارض 
يؤثر محتوى  كما  النحاس.  إلى  الحديد  تمثيل  يحتاج 
أن  فوجد  النحاس؛  امتصاص  على  المعدنى  العليقة 
فوجد  والكبريت؛  النحاس  بين  تداخلية  عالقة  هناك 
إخراج  زيادة  إلى  يؤدى  العليقة  كبريت  زيادة  أن 
النحاس فى البول. ويعوق الزنك امتصاص النحاس 

من األمعاء. 

والفوسفور  الكالسيوم  امتصاص كل من  يتأثر  كما 
الحديد  امتصاص  يتأثر  بينما   ،D فيتامين   بنقص 
بينما  االمتصاص  يتحسن  إذ  C؛  فيتامين   بوفرة 

العكس مع الكاروتين إذ يعوق امتصاص الحديد.

فى  مراعاتها  الواجب  النسب  من  العديد  وهناك 
العليقة ما بين كالسيوم وفوسفور وماغنسيوم، آزوت 

وكبريت، صوديوم وبوتاسيوم.

الهضم  عصائر  أن  فى  المعادن  إخراج  مشكلة   
وكربونات  وفوسفات  وسلفات  كلور  على  تحتوى 
يمتص  منها  فجزء  وبوتاسيوم؛  صوديوم  وأمالح 

غير  العليقة  معادن  مع  البراز  مع  يخرج  واآلخر 
المعادن  هضم  معدالت  فيخفض  المهضومة، 
)ظاهرًيا(؛ فمثاًل 08% من فوسفور البراز ناتج من 

التمثيل الغذائى وليس من العليقة.

والجذرية  الخضراء  )كاألعالف  العليقة  قلوية 
فى  مرتبًطا  والكالسيوم  الفوسفات  تخرج  والبرسيم( 
العليقة  حموضة  بينما  مهضوم(،  غير  )أى  البراز 
)قش، حبوب، أكساب البذور الزيتية( تخرج الفوسفور 
عن  وإخراج  هضم  بعد  أى  البول،  مع  الحامضى 
طريق الكلى )كذلك نفس الشىء فى حالة الحيوانات 
آكلة اللحوم؛ حيث هضم البروتين يحرر ما معه من 

فوسفور وكبريت ويخلقن أحماضهما(.

وظائف غري تقليدية للمعادن: 

البنائى  التركيب  فى  المعادن  تدخل  سبق  كما 
بناء  فى  تدخل  كما  واألسنان،  العظمى  للهيكل 
المهمة  األخرى  والمركبات  واإلنزيمات  الهرمونات 
كالهيموجلوبين والميوجلوبين، وهى ضمن مكونات 
هناك  أن  إال  وإفرازاته.  وعصائره  الجسم  سوائل 
تقليدية  غير  أخرى  بوظائف  يقوم  ما  المعادن  من 
واستخدامها  البوتاسيوم  برمنجنات  فى  كالمنجنيز 
كذلك  أو  عديدة،  استخدامات  فى  مطهرة  كمادة 
حامض  مثل  المختلفة  ومركباته  الزرنيخ  استخدام 
عالئق  فى  ارسينات  والصوديوم  اسيد  ارسانيليك 
- 052 جم/طن  بنسب من 001  والدواجن  الماشية 
إذ  الحيوية؛  للمضادات  المشابه  لفعلها  وذلك  عليقة؛ 
الهضمية  القناة  فى  البكتيرى  الميتابوليزم  من  تغير 
لتساعد على تحسن الحالة الغذائية للحيوانات، وذلك 
لمدة أسبوع ثم راحة أسبوع، وتكرر المعاملة، وذلك 
من  سمية  أقل  ألنها  العضوية؛  المركبات  باستعمال 
الذبح  قبل  المعاملة  هذه  وتوقف  األرسانيليك  حمض 
البكتيرية،  العدوى  الزرنيخ  بأسبوع. وتقلل مركبات 
الزرنيخ  فمعظم  الجسم؛  وزن  زيادة  فى  وتحسن 

يخرج فى البول.

ثانًيا: الفيتامينات كإضافات علفية: 

الذائب  الدهون، ومنها  فى  الذائب  منها  الفيتامينات 
فى المآء مثل كولىن وحمض فوليك البيوتين وحمض 
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نيكوتينيك وحمض البانتوثينيك واإلينوسيتول. وتوجد 
األعالف  فى  طبيعى  بشكل  )ومولداتها(  الفيتامينات 
وجنين  والطحالب  المائية  والنباتات  الخضراء 
قد  لكن  الحيوانية،  العلفية  المصادر  وكذلك  الحبوب 
الشمس  ألشعة  بالتعرض   D3(( بعضها  تخليق  يتم 
فوق البنفسجية، وقد تخلق الحيوانات بعضها كذلك، 
لكن الحيوانات الصغيرة والنامية وعالية اإلنتاج وفى 
الفيتامينات؛  هذه  من  مزيًدا  تتطلب  التكاثر  فترات 
العالئق.  إلى  التخليقية  مستحضراتها  تضاف  لذا 
الفيتامينات هى مركبات عضوية الزمة للنمو الطبيعى 
وحفظ حياة الحيوانات، فتدخل فى ميتابوليزم األنسجة 

كمساعدات إنزيمية أو كإنزيمات خلوية. 

ولضرورة الفيتامينات للعمليات الحيوية فإن نقصها 
نقص  بأعراض  تعرف  ألمراض  يؤدى  العليقة  من 
ألمراض  تؤدى  بعضها  زيادة  أن  كما  الفيتامينات، 
زيادة الفيتامينات؛ فالفيتامينات مسئولة عن ميتابوليزم 
الغذاء، وسالمة اإلبصار، وسالمة األغشية المخاطية 
لجميع أجهزة الجسم، وطراوة الجلد ولمعان الشعر، 
وكفاءة الخصوبة والتناسل، واعتدال المشية والهيكل 
اإلنتاج  مع  الصحة  واعتدال  واألسنان،  العظمى 
ذلك.  وغير  األكسدة،  ومنع  النزف،  ومنع  العالى، 
فيتامين )H( له أعراض نقص أحماض دهنية أساسية 
الشعر،  وتساقط  العيون  كمرض  لينولين(  )لينول، 

وهو من الفيتامينات الذائبة فى الدهون.

األمينية  واألمحاض  الربوتني  مركزات  ثالًثا:   
واملركبات اآلزوتية األخرى غري الربوتينية: 

  NPNبروتينية غير  نيتروجينية  مركبات  هى 
)كاألحماض األمينية واألميدات واليوريا( للمجترات 
بنسبة 02 - 05% من االحتياجات النيتروجينية دون 
اإلضرار بإنتاج اللبن أو اللحم. وسبب اختالف النتائج 
فى استخدام األميدات هو ضرورة وجود أنواع خمائر 
فقد توجد  الميكروبى؛  البروتين  لبناء  بالكرش  معينة 
هذه الخمائر على علف وال توجد على آخر فتسبب 
بموجبها  التى  العملية  هذه  وتسمى  االختالاف،  هذا 
يتحول    )NPN( فى الخمائر إلى بروتين ميكروبى، 
وتعطى مركبات  )NPN( جافة ومع أعالف متخمرة 
اليورياز،  عمل  تعوق  األحماض  ألن  )كالسيالج(؛ 

وألن الرطوبة تطور وتنشط اليورياز الذى قد يكون 
فى العليقة، ويؤدى إلى إضرار للحيوان.

يكون مخلوط من 06% شرائح بنجر + 52% موالس 
+ 51% يوريا، ويوضع 04% من هذا المخلوط مع 
06% أكساب مختلفة؛ أى أن اليوريا تشكل 6% فقط.

الخميرة: 

الستخدام  اقتصادية  واألكثر  األكفأ  الصور  من 
الغذاء، هو تقديمه فى صور مركزات، منها ما هى 
فإن  المثال  سبيل  فعلى  مركبة؛  أو  طبيعية  مركزات 
 )B - complex( الطريق األكفأ إلضافة فيتامينات
الحتوائها  البيرة؛  مصانع  من  الخميرة  استخدام  هو 
والنياسين وغيرها من  الثيامين والريفبوفالفين  على 
فى  البروتين  مع  المركبة   )B( فيتامينات  مجموعة 
السعر  منخفض  مصدر  فالخميرة  مقبولة،  صورة 
الحصول  ويتم   ،)B( وفيتامينات  بالبروتين  غنى 
وهى  البيرة،  لمصانع  ثانوى  أو  جانبى  كناتج  عليها 
البيرة  ناتجة من مصانع  بيرة  فى صورة مستخلص 
بعد غسيلها ومعاملتها بالصودا الكاوية إلزالة المواد 
وتفصل  وتغسل  المركزى  بالطرد  تركز  ثم  المرة، 
ذائب  مستخلص  صورة  فى  الخلوية  األجسام  عن 
بالرذاذ  تجفف  عجينة  صورة  فى  ويركز  رائق، 
إلنتاج مسحوق مستخلص الخميرة. ويتم كذلك إنتاج 
وتبريده  بالخمائر  تلقيحه  بعد  الموالس  من  الخميرة 
تستخلص  بالماء  والغسيل  التخمر  وبعد  وتهويته 
الرغاوى للخميرة وتجفف بالهواء الساخن للحصول 
وتحتوى  العالئق.  إلى  إلضافتها  جافة  خميرة  على 
القيمة  تام  بروتين  وهو  بروتين  الخميرة على %24 
استخدامها  يمكن  التى  الخميرة  وأشكال  البيولوجية. 

كمكمالت أعالف للحيوانات هى:

1- خميرة مجففة، وهى األكثر استخداًما، وهى ناتج 
ثانوى لصناعة التقطير وخالياها غير قادرة على 

بداية عملية تخمر أخرى.

2- خميرة حية، لها القدرة على التخمير، وهى تشترى 
من األفران، نافعة جًدا لإلنسان والحيوان.

لما  تستعمل  وهى  باإلشعاع،  عوملت  خميرة   -3
تحتويه من فيتامين .



دليــل مصــر للطــب البيطــري  -  قطــاع التغذيــة26

من  ذلك  البروتينات؛  إلنتاج  تستخدم  والخميرة 
على  بتنميتها  وذلك  الخلية  وحيدة  الميكروبات 
البارافينات  على  الخميرة  فبتنمية  الهيدروكربونات؛ 
اليوم  تحتل  أصبحت  المعدنية  الزيوت  فى  العادية 
تربى  وأصبحت  للبروتين،  كمصدر  كبيرة  أهمية 

لألغراض الصناعية المختلفة. 

التخمر  يتم  الخلية  لوحيدات  البروتين  هذا  وإلنتاج 
دقيقة  حية  كائنات  أى  إلبادة  معقمة  ظروف  تحت 
للبرافينات  والماء  الغذائية  المواد  ثم تضاف  غريبة، 
وتبريدها  تعقيمها  يتم  ثم  الخميرة،  لنمو  والالزمة 
التخمر،  فيتم  بالهواء  وتغذيتها  بالخميرة  وتلقيحها 
وتعامل  للخميرة،  الرغاوى  وتؤخذ  بالماء  وتغسل 
بالتجفيف  تركز  ثم  لالستخالص،  الساخن  بالماء 
كما  بروتين.  مسحوق  صورة  فى  والتعبئة  بالرذاذ 
على  الخلية  لوحيدات  البروتين  هذا  إنتاج  يمكن 
إال  وتعقيده  التكنيك  الديزل، رغم صعوبة هذا  زيت 
المر يكون خالًيا  الديزل  أنه ذو مزايا منها أن زيت 
من  فليس  وكذلك  المرغوبة،  غير  البرافينات  من 
إذ  الغذائية  للقاعدة  التعقيم  عملية  إجراء  الضرورى 
يخلط زيت الديزل مع المواد الغذائية؛ والماء وتبرد 
المتخمر  ويؤخذ  بالهواء،  وتمد  بالخميرة،  تلقح  ثم 
وينزع ماءه جزئًيا ويفصل فى طبقتين )ماء/زيت(، 
ثم فى طبقتين )ماد/بروتين(، وينقل للتركيز فى جهاز 
األولييين  الطبقتين  من  يستخلص  حيث  آخر  فصل 
ويستخلص  معدنى،  زيت  وكذلك  ماء  )ماء/زيت( 
ماءهما  ونزع  غسيلهما  بعد  األخريين  الطبقتين  من 
وتجفف  وتركز،  تستخلص  التى  الخميرة  رغاوى 

بالرذاذ وتعبأ فى صورة مسحوق بروتين.

مسحوق الطحالب: 

ومن المركزات كذلك استخدام مسحوق الطحالب؛ 
وغناها  نموها  لسرعة  الطحالب؛  استخدام  أمكن  فقد 
تغذية  فى  خاصة  أعالف،  كمكمالت  بالبروتين 
الحيوان واألسماك، فيعمل منها معلقات يتم تركيزها 
زيت  ويعد  جاف.  علف  صورة  فى  لتقدم  وتجفيفها 
يحتوى  إذ  ))A؛  لفيتامين  مركًزا  مصدًرا  النخيل 
على 00041 ميكروجرام فيتامين جرام لذا يضاف 
)خاصة فى تغذية الحيوانات الحالبة(، كذلك الحتوائه 

على أحماض دهنية غير مشبعة الزمة لدهون اللبن. 
مسحوق  كذلك  الطبيعية  فيتامين  مركزات  ومن 
األوراق، كالبرسيم الحجازى وغيره من الحشائش؛ 
الطازج  المسحوق  فى  الفيتامين  محتوى  يصل  إذ 

حوالى 0002 ميكروجرام فيتامين 001 مليجرام.

املركزات: 

مكونة  مخاليط  على  عادة  المركزات  لفظ  ويطلق 
ومسحوق  سمك  )مسحوق  الحيوانى  البروتين  من 
)والمضادات  المعدنية  واألمالح  والفيتامينات  لحم( 
بعض  تشتمل  وقد  الكوكسيديا(،  ومضادات  الحيوية 
كفول  نباتى  بروتين  مصادر  على  كذلك  المركزات 
المنتج  المصنع  ويحدد  وخالفه،  والجلوتبن  الصويا 
للمركزات نسب مكوناته المختلفة، وكذلك يحدد كمية 
تركيبة  لتكتمل  للمركزات  إضافتها  الممكن  الحبوب 

العليقة للدواجن والحيوان.

املركزات فى تغذية اجملرتات: 

المركزات  لفظ  يطلق  المجترات  لتغذية  وبالنسبة 
ويشمل  المالئة،  األعالف  دون  هو  ما  كل  على 
الزيتية،  البدور  من  الزيوت  استخالص  مخلفات 
المختلفة  والحبوب  والمجازر  المطاحن  ومخلفات 
وغيرها، وعلى سبيل المثال من المركزات المضافة 
للماشية الحالبة: العلف المركز )أو المصنع(، أو أن 
المالئة  لألعالف  بالبروتين  غنية  مكمالت  يضاف 
بروتين   %05 على  عادة  المكمالت  هذه  ]وتحتوى 
خام أو 34% بروتين مهضوم و3% دهون خام و%2 
ألياف خام و1،1% فوسفور، 2،6% كالسيوم، %6،1 
صوديوم، 5،0% ماغنسيوم، 595 وحدة نشا )معادل 
 041 صافية،  طاقة  جول  ميجا   1،6  ،)5،95 نشا 
ألف وحدة دولية فيتامين  A ، 01 مجم بيتا كاروتين، 
41 ألف وحده دولية فيتامين D3، 053 مجم فيتامين 
E[ بمعدل 1 - 2 كيلوجرام مكمالت أعالف/حيوان 

حالب/يوم فى المائة يوم األولى من فترة الحليب.

األمحاض األمينية كإضافات علفية: 

البروتينات،  بناء  وحدات  هى  األمينية:  األحماض 
أمين،  مجموعة  على  تحتوى  أحماض  وهى 
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واألحماض األمينية منها ما هو أحادى األمين أحادى 
والليوسين،  الجليسين  مثل  )متعادلة(  الكربوكسيل 
ومنها ما يحتوى الكبريت مثل السيستين والسيستيئن، 
)حامضية(  الكربوكسيل  ثنائية  األمين  أحادية  ومنها 
مثل أحماض الجلوماتيك واألسبارتك، ومنها القاعدية 
مثل الليسين والهيدروكسى ليسين، ومنها األروماتية 
أيودوتيروزين،  والداى  أالنين  الفينيل  مثل  )الحلقية( 
التربتوفان  مثل  الحلقات  مختلط  هو  ما  ومنها 
األحماض  بعض  وتضاف  برولين.  والهيدروكسى 
فى  تتوافر  ال  كانت  إذا  الحيوانات  لعالئق  األمينية 
للجسم،  المطلوب  بالكم  للعليقة  الطبيعية  المصادر 
ومن  أخرى.  أحماض  من  أصاًل  الجسم  يكونها  وال 
هذه اإلضافات حمض مثيونين وحمض ليسين )وقد 
يضاف الحمض األمينى جليسين إلزالة سمية حمض 

البنزويك فى الدواجن(. 

فى حالة نقص العليقة فى حمض أمينى معين فإن نسبة 
تكوين البروتين فى الحيوان )والذى يدخل فى تركيبه 
هذا الحمض، األمينى األساسى الناقص( تنقص بنفس 
األمينى  بالحمض  الحمض، ويسمى  هذا  نسبة نقص 
المحدد. لذلك تضاف بعض األحماض األمينية إلكمال 
هذا النقص. ويتم تخليق األحماض األمينية حيوًيا فى 
اليابان وأوروبا وغيرها لإلنتاج الكبير من األحماض 
والليسين  ومشتقاته،  الجلوماتيك  كحمض  األمينية 
تخمر  فيتم  النباتية؛  العلف  مواد  معظم  تفتقده  الذى 
بيئة  مع  الخاصة  بالميكروبات  تلقيحه  بعد  الموالس 
التخمر وإمداده بالنترات والمعادن والهواء لمساعدة 
تحت  التخمر  فى  الخاصة  الدقيقة  الحية  الميكروبات 
الماء  وصرف  المتخمر،  غسيل  ثم  حرارى،  تحكم 
بالطرد المركزى والعمل على الترشيح تحت ضغط، 
تحت  والبلورة  الترشيح  وإعادة  والبلورة،  والتبريد 
للناتج  بالتعبئة  فالتجفيف  المركزى  بالطرد  تفريغ 

النهائى. 

أساًسا  الحبوب  فى  المحددة  األمينية  واألحماض 
لذا  الميثيونين.  هى  البقوليات  فى  بينما  الليسين  هى 
متعددة  بروتين  الخضراء مصادر  يضاف لألعالف 
األحماض  الستكمال  والخميرة  السمك  كمسحوق 
األمينية عموًما، باإلضافة لألحماض األمينية المحددة 

)ليسين، مثيونين( لمخاليط العليقة. وتزيد االحتياجات 
األمينية  األحماض  من  وغيره  المثيونين  من  عامة 
بنفس  ليس  لكن  العليقة  بروتين  بزيادة  الضرورية 
األمينية  واألحماض  البروتين.  فى  الزيادة  معدل 
منها32  طبيعًيا،  أمينًيا  حمًضا   04 حوالى  وعددها 
حمًضا أمينًيا تدخل فى بناء البروتينات )التى تتكون 
وبناء  الببتيد  عديدات  من  سلسلة  وكل  سالسل  من 

الببتيد يكون حوالى 004 حمض أمينى(. 

وإلمكان استخدام األحماض األمينية فى المجترات 
فقد  أمونيا؛  وخروج  الكرش  فى  هدمها  دون سرعة 
األحماض  إذابة  لتقليل  طبيعية  طريقة  استحدثت 
األمينية وحمايتها حتى تمر من الكرش، مثل تغليف 
المثيونين بمادة عديمة الذوبان فى الماء كاألحماض 
الزنك  مثيونات  الحيوانات  إعطاء  أو  مثاًل،  الدهنية 
)جزيئان مثيونين مع جزئ من الزنك(  غير الذائبة 
فى الماء، وبذلك ينحل على خطوتين بأثر الحموضة 
 1 مع  جزء   1( زنك  مثيونات  يعطى  األولى  فى 
المركب  ينحل  تحلل  خطوة  ثانى  وفى  زنك(،  جزء 
الناتج من جزء واحد من  كل من المثيونين والزنك 
إضافة  واألفضل  زنك.  مثيونين +  من  مكوناته  إلى 
مثيونات الزنك مع الجليسريدات مما يطيل من فترة 
إمداد الحيوان بالمثيونين؛ لبطء خروج المثيونين مع 
استمرارية خروجه لمدى أطول من إضافة بلورات 
مثيونين مباشرة؛ أى فى صورة سهلة الذوبان، ومن 

هنا يمكن الوفاء بحاجة الحيوانات عالية اإلدرار. 
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ونفس الشىء يستخدم إلمداد الماشية عالية اإلدرار 
إنتاج  زيادة  من  إضرار  دون  لها  الالزم  بالبروتين 
األمونيا بالكرش وخطورتها على الكبد؛ إذ إن %07 
من بروتين العليقة تهدمه بكتيريا الكرش إلى أمونيا، 
واألمعاء  الحقيقية  للمعدة  يمر  فقط   )%03( والباقى 
البكتيريا  )من  البكتيرى  البروتين  ويمد  هدم.  دون 
أو  البروتين  بهدم  أنتجتها  التى  لألمونيا  المستخدمة 
 %07 - بحوالى 06  الحيوان  العليقة(  فى  الموجودة 
من احتياجاته البروتينية، إال أن زيادة األمونيا تخرج 
وخروجها  ليوريا،  وتحويلها  سميته،  إلزالة  للكبد 
مع البول أو وصولها لتيار الدم للكرش ثانية وللغدد 
من  يتراكم  اإلدرار  عالية  الحيوانات  وفى  اللعابية، 
مما  مستفاد،  بروتين غير  عالئقها حوالى 005 جم 
فى  خاصة  سميتها،  إزالة  من  الكبد  معه  يعجز  قد 
حالة فقر العليقة فى الطاقة أو ارتفاع بروتينها فيزداد 
باإلضافة  األمونيا،  السمية من  إزالة  الكبد فى  عجز 
طاقة  فهى  األمونيا  سمية  إزالة  فى  المبذولة  للطاقة 
مفقودة؛ لذا من األفضل خفض معدل تخمر البروتين، 
الصويا  فول  مخلفات  معاملة  شكل  )فى  بحمايته 
فترتبط  مثيلينية،  روابط  وبناء  لحمايته  بالفورمالين 
هذه  وفى  الببتيدية،  المجامع  مع  الليسين  من  الزيادة 
الصورة يصبح البروتين مقاوًما لفعل البكتريا المحللة 
للبروتينات أى محمًىا(، إال أن هذه المقاومة تتالشى 
يصبح  وبذلك  الحقيقية،  للمعدة  الحامضية  البيئة  فى 
وصالحًا  كاماًل  مهضوًما  المحمى  البروتين  هذا 
الكبد  وإضرار  وفقد  ألمونيا  هدمه  )دون  لالستفادة 
فى  البروتين  هذا  ذائبية  كانت  فإن  وعليه  والكلى(، 
الكرش 02 - 03%، فإن المحمى منه، )07 - %08( 
إنتاج  تقليل  مع  واألمعاء،  لألنفحة  مباشرة  ينتقل 
األمونيا فى الكرش، )والتى تضر الحيوان بزيادتها 
الماشية عالية اإلدرار(. وتضاف مثل هذه  فى حالة 
يوم  المائة  بمعدل 1 -2 كجم/حيوان فى  البروتينات 
األولى من موسم الحليب، واألفضل بداية استخدامه 
بمدة  الوضع  قبل  بمعدل نصف كجم/حيوان/يوم من 

3 - 4 أسابيع. 

ومن مركزات البروتين المستخدمة فى حقل تغذية 
وهى  النباتى،  البروتين  مستخلص  هى  الحيوان 
الخضراء  النباتات  من  البروتين  مركزة  علف  مادة 

باستخالصها وتركيزها وتجفيفها، وتكعيب مخلفاتها 
للماشية )بمحتوى بروتينى 41%(، بينما المستخلص 
بروتين خام، وعلى  يحتوى على حوالى %54  ذاته 
يمكن  حجازى  برسيم  واحد  فدان  فمن  األساس  هذا 
الحصول على حوالى 0621 كجم مركزات بروتين 

ولهذا نفع اقتصادى كبير.

املواد النيرتوجينية غري الربوتينية: 

تحل  أن  البروتينية  غير  النيتروجينية  للمواد  يمكن 
تكاليف  لتقليل  العالئق؛  البروتين فى  محل جزء من 
كما  المجترة،  للحيوانات  بالنسبة  واإلنتاج  التغذية 
بمصدر  النباتية  المخلفات  بعض  إلثراء  تستخدم 
هذه  ومن  بروتينها.  نقص  حالة  فى  نيتروجينى 
بيكربونات  األمونيوم،  خالت  النيتروجينية  المواد 
أمونيوم،  الكتات  أمونيوم،  كربامات  األمونيوم، 
اليوريا، زرق  جليسين،  جلوماتيك،  بيوريت حمض 

الطيور، أسبراجين، أحماض أمينية أخرى منفردة. 

تذكر  فائدة  أى  اآلزوتية  المصادر  لهذه  وليس 
لوحيدات المعدة مثل الدواجن والكالب وحتى العجول 
والحمالن التى يقل عمرها عن 3 شهور، أما الماشية 
فتستطيع  بها  الكرش  تكوين  اكتمل  التى  الكبيرة 
االستفادة باآلزوت غير البروتينى عن طريق بكتيريا 
التى  النشادر  منها  وينفرد  تحللها  )التى  الكرش 
تستخدمها ثانية فى تكوين األحماض األمينية الالزمة 
لنموها وبناء خالياها( وعند مرور هذه البكتريا فى 
البروتينية  خالياها  فإن  للحيوان؛  الحقيقية  المعدة 
ألحماض  وتتحول  البكتيرى(،  )البروتين  تهضم 
أمينية عالية القيمة الحيوية )لم تكن موجودة فى علف 
الحيوان ولم يكن فى استطاعته تكوينها(، فيبنى منها 
اآلزوتية  المصادر  هذه  المختلفة.  إنتاجياته  الحيوان 
لذا  أمالح؛  وال  فيتامينات  وال  طاقة  على  تحتوى  ال 
فى  اإلفراط  عدم  مع  المكونات،  هذه  معها  تضاف 

زيادة هذه المصادر اآلزوتية لسميتها.

بعض املصادر اآلزوتية:

1- أمالح النشادر: 

بعضها رخيص لكن انطالق أيون األمونيوم سريع 
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ويعرض  منها،  الفاقد  فيزيد  الماء؛  فى  ذائبيتها  لشدة 
الدم؛  فى  المتحررة  األمونيا  لزيادة  للتسمم  الحيوان 
أيون  ألن  األمالح  عن  أمانًًا  أقل  النشادر  محلول 
من  مروًرا  أبطأ  يكون  قد  األمالح  فى  األمونيوم 
الكرش. واألفضل استخدام أمالح أمونيوم ألحماض 
عضوية مثل خالت أمونيوم أو الكتات أمونيوم فهى 
أكثر أماًنا، وقد تستخدم كبريتات األمونيوم )لرخصها 
اآلزوت(  تمثيل  على  يساعد  الكبريت  وجود  وألن 
نقص  حالة  فى  )خاصة  الثنائية  األمونيوم  وفوسفات 
الفوسفور فى األعالف(. وقد تستخدم أمالح النشادر 
لبروتين  البكتريا  مهاجمة  لمنع  السيالج  عمل  عند 
أمالح  البكتريا  تستعمل  بل  وهدمه،  األصلى  النبات 
عضوية  خالياها  مادة  لتكوين  المضافة  النشادر 
العضوية؛ فتعد النشادر مصدًرا للبروتين )البكتيرى(.

2- البيوريت:

األمونيا  ويطلق  اليوريا،  تكثيف  من  ناتج  مركب   
فى الكرش بأمان أكثر من اليوريا، لكنه غير متوفر 
على نطاق تجارى رخيص السعر؛ لذا فإن استخدامه 
اليوريا فى مخلوط  استخدامه مع  محدود وإن فضل 

واحد.

3- زرق الطيور:

 غنى باآلزوت لمحتواه من حمض اليوريك وخالفه 
المبعثر  للعلف  باإلضافة  الغذائى،  التمثيل  نواتج  من 
والفوسفور   )C( فيتامين  إلضافة  ويحتاج  والريش، 
والمسامير،  األسالك  من  خلوه  مع  الزرق  لهذ 
الكلية  العليقة  بروتين  من   %52 محل  الزرق  ويحل 

للمجترات. 

5- اليوريا:

إذ  الجسم؛  عن  غريب  بمركب  ليست  اليوريا   
توجد فى الدم واللعاب والكبد؛ إذ يتكون حوالى 03 
جراًما منها يومًيا كناتج لتمثيل البروتينات غذائًيا فى 
الشخص البالغ. ويستفيد الحيوان المجتر من اآلزوت 
التى  البكتيريا  طريق  عن  باليوريا  البروتينى  غير 
توجد بالكرش. واليوريا المستخدمة فى تغذية الحيوان 
الحجر  مع  آزوت  المحتوية %64  اليوريا  من  خليط 

الجيرى، ولما كان بروتين الغذاء يحتوى 61% آزوت 
فإن اليوريا التى بها 24% نيتروجين تحتوى ما يعادل 
اليوريا  على  يطلق  لذا  الخام؛  البروتين  قدر   26،2
 .)Two - sixty - two(  فى الواليات المتحدة اسم
تجعل  زيادتها  ألن  بالعليقة؛  كميتها  تحديد  ويجب 
تؤدى  أنها  الطعم، فضاًل عن  العليقة غير مستساغة 
وبالتالى يحدث  الكرش  األمونيا فى  إنتاج  إلى زيادة 
ثأثير ضار على األحياء الدقيقة بالكرش، بل قد تؤدى 
عن  زيارتها  بعدم  فينصح  نفسه؛  الحيوان  تسمم  إلى 
1% من المادة الجافة المستهلكة فى اليوم أو 3% من 
العليقة المركزة ]وقد تضاف بنسبة 51% مع الموالس 
بنسبة 52% وبنجر جاف بنسبة 06% كمواد حاملة، 
 %06 إلى   %04 بنسبة  ككل  الخليط  هذا  ويضاف 
أكساب فتكون نسبة اليوريا فى هذه العليقة المركزة 
تسد  أن  يراعى  وعموًما   ،)001/51  *  04(  %6
يزيد على 33% من االحتياجات  اليوريا ما ال  كمية 
وفرة  مع  للماشية،  اليومية  المهضومة  البروتينية 
المعادن  مع  الموالس(  أو  )كالنشا  الكربوهيدرات 
والفيتامينات، وخلط اليوريا جيًدا مع محتويات العليقة 
من  جزء  فى  تراكمها  لعدم  التجانس  لتمام  المركزة 

العليقة فيسبب تسمًما للحيوانات.

ومن طرق خلط اليوريا: 

ورخيصة،  سهلة  وهى  بالعليقة،  كمسحوق  خلطها 
لكن تتركز اليوريا وال تتجانس، وتكثر فى المسافات 

بين الحبوب، وأسفل العليقة مما يؤدى إلى التسمم. 

أو  الموالس  أو  الماء  فى  المذابة  اليوريا  رش   -
لتخزين  كبيرة  تنكات  تحتاج  وهى  خليطهما، 
وبالرش  الالزمة،  لآلالت  باإلضافة  المحلول، 
والتخزين تفقد اليوريا، وإن كان فى الرش تجانس 

للخلط وتفاد للتسمم.

الحقول،  فى  للمراعى  لكن  سبق  كما  الرش  يمكن   -
خاصة فى الجو الجاف.

العليقة،  عن  مستقلة  مكعبات  صورة  فى  تقديمها   -
المأكول  يزيد  أو  األمطار،  بسقوط  تتلف  لكنها 

منها فتسبب تسمًما.

وهى  السيالج،  عمل  عند  الموالس  مع  إضافتها   -
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لليوريا  فقد جزئى  يعيبها  كان  طريقة سهلة وإن 
بإطالة التخزين للسيالج.

صورة  فى  نجيليات  مخلوط  مع  مضافة  تقديمها   -
مكعبات، مع تحديد كمية المكعبات/ حيوان حتى 

ال تصل اليوريا للحد الضار.

- إضافتها مع ماء الشرب، وإضافة الموالس كذلك، 
وهذا يسبب مشكالت من شرب كميات كبيرة أو 

نمو بكتريا.

ويجب التدرج عند التغذية ألول مرة على اليوريا؛ 
يومًيا حتى  تقديمها عدة مرات  التعود، مع  يتم  حتى 
أزوت  من  الكاملة  االستفادة  الكرش  لبكتريا  تتاح 

اليوريا المضافة.

تغذية  فى  اليوريا  استخدام  مميزات  ومن 
املاشية:

- مصدر رخيص للنيتروجين.

رخيصة  ومخلفات  علف  مواد  باستخدام  تسمح   -
عن  النظر  بصرف  للطاقة،  كمصادر  السعر 

محتواها البروتينى.

- تعمل على نشاط األحياء الدقيقة بالكرش، فتزيد من 
سرعة هضم العليقة.

- قد تحضر بطريقة مغلفة تبطئ من تحرر األمونيوم 
فى الكرش.

مسية اليوريا:

تحلل  وكثرة  لسرعة  الدم  أمونيا  الرتفاع  ترجع   
اليوريا بإنزيم اليورياز الميكروبى الذى ينتج األمونيا 
أن  يجب  لذا  الكرش؛  لميكروبات  آزوتى  كمصدر 
تبطئ هذه العملية، بأن ال يترك الحيوان يستهلك كل 
مقرراته فى وقت قصير. لذا يجب مزج اليوريا مع 
أو خالفها من األعالف، وغالًبا  والموالس  الحبوب 
ما تقتصر عملية المزج على المصانع لوفرة اآلالت 
زيادة  من  التسمم  وينشأ  الخلط.  لتجانس  الالزمة 
األمونيا الناتجة مع نقص تمثيلها فى خاليا البكتريا، 
األعراض  وتظهر  سميتها،  إزالة  عن  الكبد  وعجز 
للدم عن  الكرش  عندما يزيد امتصاص األمونيا من 

فإذا  البابى؛  الوريد  من  لها  الكبد  استخالص  سرعة 
زاد تركيز اآلزوت فى الدم فى األوعية الطرفية عن 
6 - 01 مليجرام/لتر ظهرت أعراض السمية فيبدو 
العضالت  فى  ارتعاشة  مع  مستريح  غير  الحيوان 
التنفس،  فى  وإجهاد  اللعاب،  إفراز  وزيادة  والجلد، 

وعدم االتزان، وانتفاخ وتخشب، ثم النفوخ. 

حمض   %5 محلول  من  فمية  بجرعة  العالج  ويتم 
احتمال  ويمكن  التخشب.  مرحلة  قبل  وذلك  خليك، 
زيادة اليوريا بزيادة كربوهيدرات العليقة من حبوب 
أو موالس. وتحتمل األغنام 001 جم/يوم من اليوريا، 
وتركيز  الكرش  يخفض درجة  الموالس  أن  ولوحظ 

األمونيا به.

 وهناك احتياطات تراعى عند التغذية على اليوريا 
منها:

اليوريا مع أعالف خضراء  الحيطة عند إعطاء   -1
لغناها  بعد؛  نموها  يكتمل  لم  التى  خاصة  فقط، 
أما  عامة.  البروتينى  غير  واآلزوت  باألميدات 

الحبوب فإنها تخفض من أعراض التسمم.

للحد  الجرعة  زيادة  وعدم  المنتظم  الخلط  جودة   -2
الذى يسبب تسمًما.

3- عدم تقديمها منفردة.

لها  يسبق  لم  التى  للحيوانات  تقديمها  فى  التدرج   -4
التغذية عليها حتى يتكيف الكبد مع زيادتها، وحتى 

يتم االتزان بين العلف وأنواع بكتريا الكرش.

5- تقدم العلف المخلوط باليوريا على 2 - 3 مرات 
يومًيا.

6- عدم تقديمها فى ماء الشرب.

7- عند إضافتها فى قوالب فتوضع فى مكان جاف 
بعيًدا عن األمطار، على أن تكون متماسكة تماًما، 

وأال تزيد نسبة اليوريا بها على %54.

على  العليقة  فى  اليوريا  تزيد  فال  السمية  لتفادى   -8
.%3

االحتياجات  يغطى  للموالس  اليوريا  إضافة   -9
الحافظة. والجرعة السامة لليوريا تبلغ 4.0 جم/
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كجم وزن جسم.

رابًعا: الزيوت والدهون:

احتواء على  أكثر األغذية  الزيوت والدهون  تعتبر 
الطاقة، عالوة على أنها مصادر لعديد من المزايا؛ إذ 
تمنع إضافتها للعالئق من تتريب األعالف، وتسبب 
مصدر  أنها  إلى  باإلضافة  المذاق،  تحسين  كذلك 
للفيتامينات، ومن عوامل فتح الشهية للحيوانات. وتعد 
نسبة الطاقة الغذائية واحًدا من أهم عنصرين )طاقة، 
القوانين  كل  محور  هما  إذ  العالئق؛  فى  بروتين( 
األساسية فى تغذية الحيوان؛ إذ كثيًرا ما تقدر الطاقة 
يكمل  أن  يمكن  النقص  وهذا  االحتياجات،  من  بأقل 
أهم  ومن  مرتفعة،  حرارية  قوة  ذات  مواد  بإضافة 
هذه المواد هى الشحم وسائر الدهون الحيوانية التى 
أصبحت عنصًرا ضرورًيا فى تركيب العالئق حديًثا. 
)كناتج  الحيوانية  الشحوم  من  العالمى  اإلنتاج  وبلغ 
تزيد  ضخمة  كميات  الحيوان(  إنتاجيات  من  ثانوى 
على االستهالك اآلدمى؛ فيستعمل هذا الفائض بنجاح 

فى صناعة األعالف. 

وتضاف الشحوم إلى العالئق بغرض:

المواد  بإضافة  نبلغه  الذى ال  بالحد  الطاقة  1- زيادة 
األخرى )كالحبوب(، فإضافة نسبة دهون مناسبة 
من  يحسن  الدواجن  أو  للحيوان  العليقة  لبروتين 

معامل التحويل للغذاء ويزيد من سرعة النمو.

2- الدهون المعدة والمثبتة بطرق سليمة تضيف إلى 
للنمو  وأساسية  الزمة  دهنية  أحماًضا  العالئق 
ولتركيب أنسجة جديدة وللتناسل. وإضافة الدهون 
فى  الدهنية  األحماض  نقص  تستكمل  الحيوانية 

العالئق.

المظهر  فيتحسن  الغبار،  تمنع  الدهون  إضافة   -3
للعلف ويصير شهًيا للحيوان، ويمنع سرعة تلف 
الخالطات واآلالت المستعملة فى صناعة العلف 

المضغوط.

4- تقبل الحيوانات على العلف المضاف إليه الدهون، 
لهذا  التحويلية  كفاءتها  وتتحسن  إنتاجها،  فيزيد 
كفاءة  مع  الحرارية  قيمته  الرتفاع  العلف؛ 

اقتصادية لهذه العالئق لرخص أسعار إنتاجها. 

األعالف  فى صناعة  الدهون  استخدام  بداية  وفى 
للمقارنة  قدرت طاقتها واتخذت طاقة الذرة كقاعدة 
بين المواد الدهنية وبعضها. وللمقارنة بين الطاقة 
اعتبارها  )مع  المختلفة  للمواد  للتحويل  القابلة 

للدهون الحيوانية 001( فنجدها كالتالى:

1- دهن حيوانى )100(.

2- ذرة )42(.

3- قمح )38(.

4- أذرة رفيعة )34(.

5- مسحوق سمك )34(.

6- مسحوق برسيم حجازى )41(.

7- شعير )33(.

8- شوفان )32(.

9- كسب قطن مقشور )30(.

01- كسب فول صويا )28(.

11- مسحوق لحم )25(. 

وتستخدم هذه النسبة السابقة )لطاقة كل مادة بالنسبة 
أسعار  بين  للمقارنة  أيًضا  كأساس  الحيوانى(  للشحم 
هذه المواد، مع األخذ فى االعتبار لمحتواها البروتينى 
فى  استبدال  أساس  على  الدهون  ينظر  وال  كذلك. 
العليقة فقط بل يحدد ذلك مدى وفرة المواد األخرى، 
وثمن العلف والعليقة ككل، ونسبة تحويلها. فيجب أن 
تغطى فوائد تحسين الكفاءة الغذائية كل تكاليف زيادة 
للعليقة، وهذا صحيح فى  الدهون  بعد إضافة  السعر 
بروتين  مستوى  ارتفاع  مع  خاصة  األحوال،  أغلب 
وهى  الدهون  الستعمال  أخرى  فائدة  وهنا  العليقة، 
سرعة النمو، مما يؤدى إلى انخفاض وقت اإلنتاج، 

مما يؤدى إلى سرعة دورة رأس المال.

كما أن استخدام الدهون يساعد على استخدام مواد 
رخيصة منخفضة فى قيمتها الغذائية مثل خلط الردة 
قيمته  أن  فوجد  حيوانى؛  شحم  من   %01 مع  مثاًل 

الغذائية متساوية مع الشعير، 
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كما أن خلط الشعير مع 31 - 41% شحم يوازى فى 
قيمته الغذائية الذرة.

وتعطى الدهون الحيوانية عامة0536 كيلو كالورى 
كالورى  كيلو   0008 أى  إنتاجية/كيلوجرام،  طاقة 

طاقة ميتابوليزمية/كيلوجرام. 

األمينية  باألحماض  الدهون  ميتابوليزم  يرتبط  كما 
يجب  لذا  الكبد.  فى  وذلك  والسيستين(  )الميثيونين 
ويرتبط  للعليقة،  الحمضين  هذين  من  كمية  إضافة 
كذلك تحويل الدهون بالمعادن كالكالسيوم والفوسفور 
فى  العناصر  هذه  لذا مستوى  النادرة.  المعادن  وكذا 
إضافة  وأن  خاصة  الدهون  إليها  المضاف  العليقة 
العلف  كمية  فتقل  التحويلية  الكفاءة  تحسن  الدهون 
لذا نرفع كذلك  الوزن.  الالزمة لكل وحدة زيادة فى 
نسبة المعادن فى هذه العالئق بنفس نسبة الزيادة فى 

معدل التحويل )وهو عادة 01 - %02(. 

الدهون  وامتصاص  هضم  كذلك  ويرتبط 
العليقة خاصة  فى  الفيتامينات  تزاد  لذا  بالفيتامينات؛ 
أمالح  يلزم  وكذلك  أعلى،  بقدر  )Eيزاد   ( فيتامين 
الدهون  ميتابوليزم  لتسهيل  )كالكلوريد(  الكولين 
ورفع استفادة من األحماض األمينية، ولمنع مرض 
الليبيدوزيس )تراكم الدهون( فى الكبد ال بد من زيادة 

كمية فيتامين )B12(، وكذلك كمية الميثيونين.

الدهون  تستخدم  للرضاعة  المجترات  بادئات  وفى 
بنسب متفاوتة جًدا، ففى العلف السائل للرضيع األقل 
 ،%81-  41 بنسبة  الدهون  تضاف  شهر  عمر  من 
وللرضيع األكبر من شهر يضاف الدهن بمعدل 02 
- 03%، وعادة يستحسن استعمال مواد مستحلبة مثل 
السكر  جليسريد  أو  صناعى،  مستحلب  أو  الليسين 
لضمان استبقاء الدهون مختلطة تماًما قبل تقديمها فى 

عالئق الحيوانات. 

الدهون  من  الكبيرة  العجول  استفادة  ثبت  كما 
وقد يضاف   ،%01- بنسب 5  إلى عالئقها  المضافة 
كذلك إلى التبن وليس فقط إلى العليقة المركزة، كما 
المستحلبة  المواد  إضافة  عند  الكبرى  االستفادة  ثبت 

للدهون بنسب 3 - %5.

ويتبقى األخذ فى االعتبار أن إضافة الدهون لعالئق 
الحيوانات المجترة تغير من نسبة األحماض الدهنية 
الطيارة فى الكرش؛ إذ تزيد نسبة حامض البروبيونيك 
الذى يحث الحيوان على احتجاز اآلزوت ويعمل على 
وقد يضاف %1  الشحم على جسمه.  ترسيب  ازدياد 
شحم حيوانى أسمر لعالئق البقر لتحسين الطعم ومنع 
تقبل  أيام حتى  الحيوانات عدة  تحتاج  الغبار. وعادة 

وتتعود على اإلضافات الدهنية. 

وعند إنتاج بدائل اللبن من اللبن الجاف المستخلص 
وجوده  بنسبة  الشحم  إليه  فيضاف  الفرز؛  اللبن  من 
للدهون  المستحلبة  المواد  ويضاف  اللبن،  فى  أصاًل 
جملة  من   %9  -  6( صوياليسيثين  ومنها  السائلة 
مواد  أو   ،)%4  -  2( جليكوجليسريد  أو  الدهون(، 
مثل  والماء  للدهون  محبة  وهى  صناعية  مستحلبة 
ستيارات  أحادى  جليسريد  وستيارات  بالميتات 
أوكسى  بولى  وستيارات  بالميتات  أو  سوربيتان، 

ايثلين سوربيتان.

وتختلف الدهون فيما بينها فى عديد من الصفات 
مثل:

القابلة  غير  والمواد  والرطوبة  الغريبة  المواد   -1
للتصبن.

2- األحماض الدهنية الحرة.

.)FAC 3-اللون، ويتراوح ما بين 5 - 73 )حسب

4- التيتر أو درجة االنصهار. 

هى  األعالف  فى  المستخدمة  الحيوانية  والشحوم 
ناتج ذوبان دهون جسم الحيوان الناتجة من المذابح، 
والتخزين  والتصفية  والتركيز  الكيماويات  باستخدام 
بطريقة سليمة، ويلزم عمل التحاليل الكيميائية لمعرفة 

خواص الدهون الكيماوية. 

ثالثية؛  جلسريدات  عن  عبارة  الحيوانية  والشحوم 
وهذه  دهنية،  أحماض  بثالثة  مرتبط  جلسرين  فهى 
األحماض عادة أوليكوستياريك وبالميتيك، وقد توجد 
االستيارك  مثل  أخرى  أحماض  من  ضئيلة  كميات 

والبالمتيك تعطى صفات اللون والطعم.
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األحماض  خواص  على  الدهن  خواص  وتتوقف 
الثالثى.  الجلسريد  فى  بعضها  إلى  ونسبها  الدهنية 
انصهار  درجة  تخفض  األوليك  نسبة حمض  فزيادة 
األحماض  وزيادة  األوليك  نقص  أن  كما  الدهن، 

المشبعة تزيد من ثبات الدهن. 

فدهن الماشية يحتوى  النسب التالية من األحماض 
الدهنية 34% أوليك، 43% بالميتيك، 61% ستياريك، 

2% لينوليك، 2% ميريستيك. 

وتحتوى الدهون كذلك على مواد غير قابلة للتصبن 
موجودة  حرة(  دهنية  وأحماض  ستيروالت  )مثل 
الجليسريد  من  انفصلت  أو  الذوبان،  وقت  طبيعًيا 

نتيجة التحلل بسبب رطوبة الدهون.

ونسب  طاقتها،  حيث  من  الدهون  بين  ويقارن 
أحماضها، وثباتها ورائحتها ولونها، ودرجة سميتها 

بجانب أسعارها.

ختزين الدهون: 

الشحوم  تخزين  عملية  فى  الضاران  العامالن 
البيروكسيدات  فتكون  والهواء؛  الماء  وجود  هى 
لذا  األكسدة.  مضادات  فاعلية  وتقل  والكيتونات، 
يستبعد من االستخدام أى براميل أو أوان حديدية لحق 
بها الصدأ، فال تصلح لتخزين أو نقل الدهون؛ لتلف 

الشحوم بوجود أقل كمية من أكسيد الحديد.

اخللط:

تسخينها  يجب  لذلك   سائلة  وهى  الدهون  تخلط 
الخلط.  إلى 57ْم مع سرعة  إلى 06ْم، وشتاًء  صيًفا 
وعند استخدام خالطات العلف الرأسية يرش الدهون 
السائلة من أوناش فى قمة الخالط فوق آلة الخلط، أما 
فى حالة الخلط األفقى فيركب خراطيم عليها فتحات 
فوق مكان الخلط، من أجل رش الشحوم فوق العلف 
خلط  أجهزة  نفس  عادة  ويستعمل  متساوية،  بطريقة 
الموالس، مع خفض سرعة دورانها فى حالة الدهون 

إلى نصف سرعة دورانها عند خلط الموالس. 

الشحوم احملفوظة سابقة التحضري: 
خلط  عملية  المنتجين  على صغار  يكون صعًبا  قد 
بخلط  الشركات  بعض  تقوم  لذا  بالعليقة؛  الدهون 
الشحوم مع قواعد حاملة لها )ككسب فول الصويا أو 
الفول السودانى أو الذرة بنسب من 52% إلى %55 
من وزن هذه القواعد الحاملة( بحيث يقوم المنتجون 
على  التحضير  )سابقة  الشحوم  هذه  بخلط  الصغار 
بقية  أو  عادى  ذرة  مع  مباشرة  األكساب(  أو  الذرة 
مكونات العليقة دون مشكلة أو صعوبة؛ ألن الدهون 
ذرة  من  الحاملة  القواعد  على  وتثبيتها  خلطها  سبق 
الشركات  قبل  من  وانتظام  وتجانس  بدقة  أكساب  أو 
المنتجة. وأفضل القواعد الحاملة للدهون هى المواد 
تتطلب  الناعمة  المواد  ألن  نوًعا؛  الخشنة  النباتية 

جهوًدا كبيرة لخلطها. 

وقد يضاف الشحم صلًبا دون إسالة؛ بشرط إضافته 
المناخل  فى أجزاء صغيرة متتالية، وأن يكون سعة 
العليقة،  مكونات  إلى  باليد  فيضاف  نسبًيا،  كبيرة 
أن  بشرط  مقبواًل،  الناتج  ليكون  للطواحين  ويدخل 
تكون نسبته فى العليقة ضئيلة، ويستخدم هذا األسلوب 

فى اإلنتاج البسيط أو المصانع الصغيرة. 

يؤدى خلط الشحم مع األعالف قبل إدخالها آلالت 
الضغط )لعمل العلف المضغوط( إلى وفرة فى القوة 
المحركة بسبب انخفاض االحتكاك، وتحفظ المكابس 
من االستهالك بمعدل 52% عما لو عملت على العلف 
غير المحتوى على الشحم. وتختلف نسبة امتصاص 
الشحم حسب نوع العلف؛ فالذرة أقل  من الردة فى 
يزيد  األلياف  نسبة  بارتفاع  إذ  بالشحم؛  اندماجها 
دهن  أو  رطوبة  وجود  فى  أما  الشحوم،  امتصاص 
طبيعى فتقل المقدرة على امتصاص الشحم، كما أن 

ارتفاع حرارة الشحم تزيد من اندماجه. 

إضافة  عند  تكون  المضغوط  للعلف  كثافة  وأفضل 
قبل  الغلف  على  شحم   %3 فيضاف  شحم،   %5،3
الشحم  باقى  أن يضاف  الضغط، على  إدخاله آلالت 
برشاشات خاصة بين المكابس وآلة التبريد؛ فتتكون 
تضاف  قد  أنه  إال  الشحم،  من  طبقة  الحبيبات  على 
الحبوب  إلى 01% برشها على  الدهون بنسب تصل 

أو بنقعها فى الدهون. 
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البرسيم  مسحوق  إلى   %1 بنسبة  الشحم  ويضاف 
مضادات  بحماية  الكاروتينات،  لتثبيت  الحجازى 
بهذه  وارتباطها  النبات،  ألياف  فى  الطبيعية  األكسدة 
ويضاف  األكسدة.  من  منعها  وبالتالى  الصبغات، 
الشحم بعد التجفيف وقبل الطحن، كما يتحسن مظهر 
المسحوق ويصبح لونه أخضر قاتًما كما ترتفع نسبة 
البروتين بحماية الشحم لألوراق )التى تحتوى على 
أعلى نسبة بروتين فى النبات( والتى تفقد أثناء الطحن 

والتعبئة بدون إضافة الشحم.  

تأثري الدهن على كفاءة االستفادة من الطاقة: 

زيادة الدهون تحسن من كفاءة االستفادة من الطاقة 
المستهلكة، وهذه الحقيقة أيًضا واضحة عندما تكون 
رغم  واحدة،  عليقتين  من  الميتابوليزمية  الطاقة 

اختالفهما فى إضافة الدهن.

أشكال الدهون المستخدمة فى األعالف:

1- دهن حيوانى:

 يتحصل عليه من األنسجة الحيوانية )سواء ثدييات 
أو طيور( بعمليات صناعية بعد استخالصه، ويتكون 
وال  )جليسريدات(،  دهنية  أحماض  إسترات  من 
الحرة  الدهنية  األحماض  من  إضافات  أى  يحتوى 
 %01 األقل  على  ويحتوى  دهنية،  أخرى  مواد  أو 
أحماض دهنية كلية، وال يزيد على 2 - 5% مواد غير 
قابلة للتصبن، وما ال يزيد على 1% مواد غير ذائبة،

2- دهن متحلل: 

يتحصل عليه عند إعداد الدهن، وهو مستعمل عادة 
 %58 األقل  على  ويحتوى  الصابون،  صناعة  فى 
غير  مواد   %6 األكثر  وعلى  كلية،  دهنية  أحماض 

قابلة للتصبن، وعلى األكثر 1% مواد غير ذائبة.

3- الدهن النباتى أو الزيت: 

ينتج من  أصل نباتى باستخالص الزيوت من البذور 
أو الفواكه، ويحتوى على األقل 09% أحماض دهنية 
للتصبن،  قابلة  غير  مواد   %2 األكثر  وعلى  كلية، 

وعلى األكثر 1% مواد غير ذائبة.

4- منتجات دهنية:

الثالثة  االتعريفات   أى منتج دهنى ال ينطبق عليه 
السابقة، وتباع على حالتها الفردية، والتى تشمل أقل 
نسبة من األحماض الدهنية الكلية، وأعلى نسبة للمواد 
غير القابلة للتصبن، وأعلى نسبة للمواد غير الذائبة. 

والدهون مصدر لكل من األحماض الدهنية األساسية 
بالفوسفوليبيدات  تسمى  التى  الليبيدية  والمركبات 
والتى تقوم بمساعدة امتصاص الدهون ونقلها بعملها 
للدهون،  محبة  مركبات  إنها  إذ  للدهون؛  المستحلب 
الفوسفوريك مما  عالوة على احتوائها على حامض 
يعطيها خاصية الذوبان فى الماء، فتساعد بذلك على 
المحاليل  فى  والزيوت  الدهون  واستحالب  انتشار 
الليسثين  مركب  المستحلبات  هذه  ومن  المائية، 
وكذلك  الشحوم،  إليها  المضاف  للعالئق  المضاف 

مصدر للمركبات الستيرولية.    
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