
ففعالعالمخالیط األمخالیط األ



  الناتجالناتج  العلفالعلف  إستغاللإستغالل  طریقةطریقة  حسبحسب  العلفالعلف  مخالیطمخالیط  تقسمتقسم••
::  إلىإلى  منھامنھا

PasturePasture                          للرعىللرعى  مخالیطمخالیط  - - ١١ mixturesmixtures
HayHay          الدریسالدریس  لعمللعمل  مخالیطمخالیط  - - ٢٢ mixturesmixtures
SilageSilage          السالجالسالج  لعمللعمل  مخالیطمخالیط  - - ٣٣ mixturesmixtures
MultiMulti    الغرضالغرض  متعددةمتعددة  مخالیطمخالیط  - - ٤٤ –– purposepurpose mixturesmixtures



  منمن  أكثرأكثر  أوأو  واحدواحد  منمن  المخالیطالمخالیط  ھذهھذه  منمن  أىأى  یتكونیتكون  أنأن  المعتادالمعتاد  منمن••
..البقولیةالبقولیة  األعالفاألعالف  منمن  أكثرأكثر  أوأو  واحدواحد  معمع  مخلوطًامخلوطًا  النجیلیةالنجیلیة  األعالفاألعالف

    نجیلیةنجیلیة  أعالفأعالف  منمن  فقطفقط  ططووخلخللملماا  یتكونیتكون  قدقد  األحیاناألحیان  بعضبعض  فىفى  لكنلكن••
..الزراعةالزراعة  منطقةمنطقة  لظروفلظروف  مالئممالئم  بقولىبقولى  علفعلف  یوجدیوجد  الال  عندماعندما  خصوصًاخصوصًا



::إختیار المخالیط إختیار المخالیط   

ھناك عدد من اإلعتبارات یجب مراعاتھا عند إختیار إثنین أو أكثر من نباتات ھناك عدد من اإلعتبارات یجب مراعاتھا عند إختیار إثنین أو أكثر من نباتات ••
:  :  مخلوطمخلوطالعلف وزراعتھا معًا فى العلف وزراعتھا معًا فى 

المناخیة المناخیة ظروف ظروف الالأن تكون جمیع األنواع المكونة للمخلوط متالئمة مع أن تكون جمیع األنواع المكونة للمخلوط متالئمة مع ١١..
..فى المنطقةفى المنطقة  ةةالسائدالسائدوالبیئیة والبیئیة 

  ––للدریس للدریس   --  للرعىللرعى((ط ط ووخلخلممأن تكون مالئمة للغرض الذى یزرع من أجلھ الأن تكون مالئمة للغرض الذى یزرع من أجلھ ال٢٢..
).  ).  ألغراض متعددةألغراض متعددة  --  لسیالجلسیالجلل



..ھذه النباتات ذات فترة حیاة واحدة أى معمرات أو حولیاتھذه النباتات ذات فترة حیاة واحدة أى معمرات أو حولیات  أن تكونأن تكون  - - ٣٣

طبیعة نمو متباینة حیث تكون النباتات طبیعة نمو متباینة حیث تكون النباتات   ھذه النباتات ذاتھذه النباتات ذات  أن تكونأن تكون  - - ٤٤
  اتاتذذووذات النمو القائم ذات النمو القائم تلك تلك المفترشة النمو أكثر مناسبة للخلط مع المفترشة النمو أكثر مناسبة للخلط مع 
..لسیقان القائمة القویةلسیقان القائمة القویةات اات االسیقان الضعیفة المتسلقة مناسبة مع ذالسیقان الضعیفة المتسلقة مناسبة مع ذ

فى مواعید نضجھا ، أو على األقل فى مواعید نضجھا ، أو على األقل   ةةتوافقتوافقممھذه النباتات ھذه النباتات   أن تكونأن تكون  - - ٥٥
ففى ففى . . العلف البقولىالعلف البقولى  عنعنیزھر العلف النجیلى فى وقت متأخر نوعًا یزھر العلف النجیلى فى وقت متأخر نوعًا 

طع طع ققنوعیة جیدة عندما یبدأ نوعیة جیدة عندما یبدأ   وومخالیط الدریس نحصل على علف ذمخالیط الدریس نحصل على علف ذ
النجیلي فى المراحل األولى لإلزھار وتكون الحبوب بینما النجیلي فى المراحل األولى لإلزھار وتكون الحبوب بینما العلف العلف 

.  .  ونونلبقول فى المراحل األولى لتكوین القرلبقول فى المراحل األولى لتكوین القریقطع العلف ایقطع العلف ا



المزایا الرئیسیة لمخالیط العلفالمزایا الرئیسیة لمخالیط العلف
:  Forage quality  :Forage qualityنوعیة العلف نوعیة العلف   --١١

  ھوھو  والنجیلیةوالنجیلیة  البقولیةالبقولیة  األعالفاألعالف  مخالیطمخالیط  منمن  النوعیةالنوعیة  جیدجید  علفعلف  علىعلى  الحصولالحصول••
..الدریسالدریس  محاصیلمحاصیل  فىفى  خصوصًاخصوصًا  المخالیطالمخالیط  لزراعةلزراعة  الرئیسىالرئیسى  الھدفالھدف

  األنسجةاألنسجة  لبناءلبناء  البروتینالبروتین  للحیوانللحیوان  یوفریوفر  أنأن  علىعلى  العلفالعلف  قدرةقدرة  بالنوعیةبالنوعیة  نقصدنقصد••
  المختلفةالمختلفة  الحیویةالحیویة  للعملیاتللعملیات  والدھونوالدھون  الكربوھیدراتالكربوھیدرات  الطاقةالطاقة  وموادومواد  والنمووالنمو

    ..المتجانسالمتجانس  للنموللنمو  الضروریةالضروریة  المعدنیةالمعدنیة  والعناصروالعناصر



ForageForage  العلفالعلف  نوعیةنوعیة  --  ١١ qualityquality::

..  النوعیةالنوعیة  فىفى  والنجیلیةوالنجیلیة  البقولیةالبقولیة  األعالفاألعالف  بینبین  فرقفرق  ھناكھناك  ••
  أقلأقل  ولكنھاولكنھا  والفسفوروالفسفور  والكالسیوموالكالسیوم  البروتینالبروتین  علىعلى  أكثرأكثر  تحتوىتحتوى  البقولیاتالبقولیات••

..الطاقةالطاقة  موادمواد  علىعلى  إحتواءإحتواء
..الطاقةالطاقة  بموادبمواد  للحیوانللحیوان  إمدادةإمدادة  فىفى  النجیلىالنجیلى  العلفالعلف  یتفوقیتفوق  بینمابینما  ••



:  Forage quality  :Forage qualityنوعیة العلف نوعیة العلف   --١١

  الخلیطالخلیط  یكونیكون  حیثحیث  معًامعًا  والنجیلیةوالنجیلیة  البقولیةالبقولیة  النباتاتالنباتات  خلطخلط  أثرأثر  یتضحیتضح••
..غذائیةغذائیة  مكوناتمكونات  منمن  یحتاجھیحتاجھ  بمابما  الحیوانالحیوان  إمدادإمداد  فىفى  توازنًاتوازنًا  أكثرأكثر

  نتیجةنتیجة  النجیلىالنجیلى  النباتالنبات  فىفى  البروتینالبروتین  نسبةنسبة  إرتفاعإرتفاع  ةًًةعادعاد  علیھعلیھ  یترتبیترتب  كماكما  ••
..البقولیاتالبقولیات  ررجدوجدو  إفرازإفراز  منمن  النیتروجینالنیتروجین  لتوفرلتوفر

  معمع  خلیطخلیط  فىفى  ههوجودوجود  عندعند  أفضلأفضل  تكونتكون  النجیلىالنجیلى  للعلفللعلف  الغذائیةالغذائیة  القیمةالقیمة••
..منفردًامنفردًا  زرعزرع  لولو  عماعما  بقولبقول



:  Forage quality  :Forage qualityنوعیة العلف نوعیة العلف   --١١

  البروتینالبروتین  منمن  العلفالعلف  محتوىمحتوى  بینبین  النسبةالنسبة  الغذائیةالغذائیة  بالنسبةبالنسبة  یقصدیقصد••
..  الطاقةالطاقة  موادمواد  إلىإلى  المھضومالمھضوم

::یلىیلى  كماكما  المھضومةالمھضومة  المكوناتالمكونات  نسبةنسبة  أساسأساس  علىعلى  تحسبتحسب••
  منمن  الخالیةالخالیة  الموادالمواد  نسبةنسبة  ++  الخامالخام  األلیافاأللیاف  نسبةنسبة((  //  البروتینالبروتین  نسبةنسبة

    ٢٥٢٥..٢٢  ××  ))رریثییثیاإلاإل  مستخلصمستخلص  نسبةنسبة  ++  النیتروجینالنیتروجین



    ::Forage quantityForage quantity  لعلفلعلفاا  كمیةكمیة  --٢٢

القاعدة العامة ھى تفوق المخلوط على الزراعات المنفردة عندما تكون القاعدة العامة ھى تفوق المخلوط على الزراعات المنفردة عندما تكون ••
..ظروف البیئة غیر مناسبة تمامًا لألنواع الداخلة فیھ ظروف البیئة غیر مناسبة تمامًا لألنواع الداخلة فیھ 

فى حالة كھذه فان ھناك نوع من التعویض بین مكونات المخلوط بحیث أن فى حالة كھذه فان ھناك نوع من التعویض بین مكونات المخلوط بحیث أن ••
    ..حاصلھ یكون أفضل مما لو زرعنا األنواع كل على حدهحاصلھ یكون أفضل مما لو زرعنا األنواع كل على حده

أما إذا كانت الظروف البیئیة مناسبة لنوع معین فان خلط ھذا النوع بأى أما إذا كانت الظروف البیئیة مناسبة لنوع معین فان خلط ھذا النوع بأى ••
سترتب علیھ إنقاص حاصل العلف الناتج بسبب سترتب علیھ إنقاص حاصل العلف الناتج بسبب   ))أقل منھ مالئمةأقل منھ مالئمة((نبات أخر نبات أخر 

..عملیة الخلطعملیة الخلط



::Forage quantityForage quantity  لعلفلعلفاا  كمیةكمیة  --٢٢

البرسیم الحجازى والبرسیم البرسیم الحجازى والبرسیم ((فى كثیر من البقولیات المعمرة مثل فى كثیر من البقولیات المعمرة مثل ••
فان كثافة النباتات فى الحقل تتناقص تدریجیًا سنة بعد فان كثافة النباتات فى الحقل تتناقص تدریجیًا سنة بعد ) ) األبیضاألبیض

أخرى ألسباب كثیرة ویتبع ذلك تناقص الحاصل تدریجیًا فى مثل ھذه أخرى ألسباب كثیرة ویتبع ذلك تناقص الحاصل تدریجیًا فى مثل ھذه 
..الظروف الظروف 

وجود نبات نجیلي معمر مصاحب للبقول یساعد على شغل المساحات وجود نبات نجیلي معمر مصاحب للبقول یساعد على شغل المساحات ••
.  .  الخالیة لموت البقول وبالتالى المحافظة على إنتاج العلف من التدھورالخالیة لموت البقول وبالتالى المحافظة على إنتاج العلف من التدھور

ھذا یفسر السبب فى أن ھذه المخالیط ال تتفوق فى السنة األولى ولكن ھذا یفسر السبب فى أن ھذه المخالیط ال تتفوق فى السنة األولى ولكن ••
..یظھر تفوقھا فى السنوات التالیة فقطیظھر تفوقھا فى السنوات التالیة فقط



نقص حاصل المخالیط قد یعوضھ فى معظم األحیان توازن القیمة نقص حاصل المخالیط قد یعوضھ فى معظم األحیان توازن القیمة ••
الغذائیة للعلف الناتج من المخلوط بالنسبة للعلف الناتج من زراعة الغذائیة للعلف الناتج من المخلوط بالنسبة للعلف الناتج من زراعة 

..البقول أو النجیل فقطالبقول أو النجیل فقط



::للمخالیطللمخالیطإضافیة إضافیة مزایا مزایا ••

خصوصًا عندما ال خصوصًا عندما ال   ضمان الحصول على إنبات أفضل فى حالة المخالیط ،ضمان الحصول على إنبات أفضل فى حالة المخالیط ،  - - ١١
فى ھذه الحالة قد یتأثر فى ھذه الحالة قد یتأثر   ..تتوافر الظروف البیئیة مع ما یناسب اإلنبات الجیدتتوافر الظروف البیئیة مع ما یناسب اإلنبات الجید

إنبات نوع ما بینما من المحتمل أال یتأثر إنبات أنواع أخرى بنفس الدرجة إنبات نوع ما بینما من المحتمل أال یتأثر إنبات أنواع أخرى بنفس الدرجة 
..وبالتالى فان الخلیط یعطى كثافة نباتیة أفضل دائمًاوبالتالى فان الخلیط یعطى كثافة نباتیة أفضل دائمًا



وجود النباتات النجیلیة مع البقولیات فى مخالیط الرعى یقلل من وجود النباتات النجیلیة مع البقولیات فى مخالیط الرعى یقلل من   - - ٢٢
..حدوث النفاخ حدوث النفاخ 

النفاخ یحدث بصورة أكبر عند رعى الحیوان ألعالف بقولیة صغیرة النفاخ یحدث بصورة أكبر عند رعى الحیوان ألعالف بقولیة صغیرة   
ولكن وجود النجیلیات معھا یقلل من أثر البقول فى إحداث النفاخ ولكن وجود النجیلیات معھا یقلل من أثر البقول فى إحداث النفاخ 

نتیجة لرفعھا لنسبة المادة الجافة وتقلیلھا لنسبة البروتین ومواد نتیجة لرفعھا لنسبة المادة الجافة وتقلیلھا لنسبة البروتین ومواد 
..التخمر فى العلفالتخمر فى العلف



قلة إنتشار الحشائش فى مخالیط البقولیات والنجیلیات بالنسبة لما قلة إنتشار الحشائش فى مخالیط البقولیات والنجیلیات بالنسبة لما   - - ٣٣
..یحدث عند زراعة البقولیات منفردة یحدث عند زراعة البقولیات منفردة 

وخصوصًا فى البقولیات المعمرة مثل البرسیم الحجازى حیث تبدأ كثافة وخصوصًا فى البقولیات المعمرة مثل البرسیم الحجازى حیث تبدأ كثافة   
النباتات فى التناقص تدریجیًا ومادة الحقل إذا لم یوجد علف نجیلى النباتات فى التناقص تدریجیًا ومادة الحقل إذا لم یوجد علف نجیلى 

معمر مصاحب لھا لیشغل المساحات الخالیة فان الحشائش تقوم بھذا معمر مصاحب لھا لیشغل المساحات الخالیة فان الحشائش تقوم بھذا 
..الدور ویترتب على ذلك من نقص الحاصل كمًا ونوعًاالدور ویترتب على ذلك من نقص الحاصل كمًا ونوعًا



تمارینتمارین


