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المواصفات القياسية لمواد العلف
الخام ومواد العلف المصنعة

-:الدرس من الھدف
القیاسیة المواصفات علي التعرف في الطالب قدرة تنمیة ھو
تغذیة في المستخدمة المصنعة العلف ومواد الخام العلف لمواد

.الدواجن 



المجال - :أوالً المجال - :أوالً

األعالف بمواصفات القياسية المواصفات هذه تختص
عالئق تركيب في المستعملة الخام العلف ومواد المصنعة 
.واالختبار الفحص طرق وكذلك الدواجن 

األعالف بمواصفات القياسية المواصفات هذه تختص
عالئق تركيب في المستعملة الخام العلف ومواد المصنعة 
.واالختبار الفحص طرق وكذلك الدواجن 

التعاريف- :ثانياً التعاريف - :ثانياً

-:المصنعة األعالف )أ(
تغذیة في المستخدمة المعدنیة الحیوانیةأو أو النباتیة العلف مواد من مخلوط أي بھا ویقصد

.الدواجن أو الحیوان 
-:الخام العلف )ب( 

.مباشرة الطائر تغذیة في تستخدم أو .المصنعة األعالف إنتاج في تستعمل مادة كل بھ ویقصد



المواصفات - :ثالثاً

أعالف في الغذائیة العناصر بعض من االحتیاجات یوضح األتي والجدول
- :المصنعة الدواجن

٧ ٣ ١٦ علف دجاج رومي

٥ ٣ ٢٤ علف كتاكيت نامية رومي

٧ ٣ ١٨-١٦ علف دجاج بيض

٥ ٣ ٢٨ علف كتاكيت رومي

٥.٥ ٥ ١٧ علف استكمال تسمين للدواجن

٦ ٣ ١٧ علف كتاكيت نامية

٥.٥ ٣ ٢٠ علف كتاكيت تربية

٥.٥ ٥-٣ ٢٢ علف تسمين كتاكيت

لأللياف الخام% للدهن الخام% للبروتين الخام% نوع العلف

%.١٢في جمیع األعالف السابقة یجب أال تزید نسبة الرطوبة عن 



تنظیم شأن في الصادر ١٩٥٧ لسنة ٢١ رقم الوزاري القرار•
 یجب التي والمواصفات وصناعتھ الحیواني العلف تجارة
الحدود أضیق في إال العلف مواد من مادة كل عنھا تختلف أال
.مغشوشة أو تالفة الغذائیة المادة تعتبر وإال 
 المواصفات ھذه معرف یمكن النظري المذكرة إلي وبالرجوع *

.كاملة

المواصفات القیاسیة لمواد العلف الخام وكذا ) ب(
المواصفات القانونیة لھذه المواد



الحبوب ومنتجاتھا) أ(

صورة توضح حبوب الذرة والشعیر وكیفیة حفظ العینات



نخالة القمح الخشنةنخالة القمح الناعمة



)رجیع األرز(رجیع الكون 



حبوب وكسب فول الصویا 

حبوب عباد الشمس
البروتینات النباتیة–ب 



مواد علف حیوانیة) ج(

مسحوق الدم المجفف



مسحوق السمك

مسحوق اللحم المجفف



مسحوق عظم



عبوة عینة زیت كبد الحوت



مواد معدنیة) د(

صورة توضح عینة كربونات الكالسیوم البیضاء



هل من أسئلة؟. انتهي الدرس العملي الثاني عشر
Thanks


