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األسس العلمیة التي یجب أخذھا في االعتبار
عند تركیب وتكوین عالئق الدواجن 

الغذائیة واإلضافات الغذائیة العناصر جمیع علي الدواجن عالئق احتواء ضرورة  - ١
.اإلنتاج  مراحل من مرحلة لكل الغذائیة االحتیاجات بجداول وارد ھو لما 

.الغذائیة  لقیمتھا وفقًا الدواجن عالئق تركیب في ستدخل التي العلف مواد اختیار - ٢

.منھا األنسب واختیار باألسواق العلف مواد أسعار دراسة - ٣

منھا للغرض وموافقتھا الدواجن عالئق مخالیط استساغة علي دائمًا المحافظة - ٤
.غذائیة عناصر  من تحتویة بما اإلنتاج مراحل من مرحلة لكل مناسبة تكون بحیث 



للمركزات المنتجة الشركات تعليمات تنفيذ مراعاة - ٥
األخرى واإلضافات العلف مواد مع خلطها عند البروتينية 
.الدواجن عالئق مخاليط لتكوين 

 من والتأكد األعالف مكونات بنظافة االهتمام مراعاة - ٦
والخيوط األتربة مثل غريبة مواد أو شوائب أي من خلوها

عالئق علي الحصول أجل من المعدنية والقطع والمسامير 
.والصالحية الجودة من عالية درجة علي أعالف مخاليط أو 

ودقيقة جيدة بطريقة األعالف مكونات خلط عملية إجراء- ٧
هذه جودة علي المحافظة مع األعالف مصانع أو بالمزارع 
حالة وفي لإلستعمال صالحة تظل بحيث العالئق أو المخاليط 
.جيدة 



العالئق تكوين في المستخدمة الخام المواد توفير مراعاة - ٨
 الموجود التغذية بمخزن شهور ثالثة عن التقل لمدة 

.بالمزرعة

.البعض وبعضها العلف مواد بين التكميلي الفعل مراعاة - ٩

 مواد جرش في المستخدمة المجارش كفاءة مراعاة -١٠
.الخلط عملية في المستخدمة الخالطات وكذا الخام العلف



.العالئق في الدهون أو الزيوت استخدام عند الحذر-١١

 عند إال معاً المعدنية واألمالح الفيتامينات خلط عدم-١٢
.العالئق عمل

 مصدر من أكثر خلط يجب النباتية العالئق حالة في-١٣
.الضرورية اآلمينية األحماض بحساب االهتمام مع بروتيني

إال الحيوان لغذاء يستخدم ال اإلنسان لغذاء يستخدم ما-١٤
.فائضاً كان إذا 

.العالئق عمل عند االقتصادية الناحية مراعاة-١٥

 الهضمية القناة سعة يالئم ما مع العليقة كثافة مراعاة-١٦
.الطائر واحتياج

من تسببه قد لما الحيوانية المركزات استخدام عدم يجب-١٧
.صحية مشاكل 



تركيب وتكوين عالئق الدواجن وتطبيقاتها

الطریقة اإللكترونیة الطریقة الیدویة 
)الكمبیوتر( 



توصیة عامة من خالل دراسة منھج تغذیة الدواجن

 إنشاء ھي بھا یوصي التي الصغیرة المشاریع ومن
األسس علي وقائمة متوسطة بطاقة أعالف مصانع

تجارة وكذا للخریج دخل تدر والتي السلیمة العلمیة 
 .الدواجن ألعالف السلیم والتداول األعالف 
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