
 8102-8102                                                                         نيةالجلسة العملية الثا –تصنيع األعالف وتخزينها 

 د. ماجد موسى                                                                      م. علي الجرعتلي   /    م. خالد القدموسي            
1 

 

ةالعلفالمواد  أخذ عينات
ّ
 وتحضيرها للتحليل المخبري ي

 

  :تحضير مواد العلف للتحليل المخبري  - 
 معرفة القيمة لذلك يجب ،من تكلفة اإلنتاج الحيواني (%50-05) ل ما بينمث  التغذية ت   المعروف أن   ن  م        

لعينة العلفية ا بما أن  و  هذه األعالف خالية من الغش والمواد الضارة بصحة الحيوان. وأن  ، لألعالفالغذائية الحقيقية 
ن ضم  يث ي  ح  ب   العينة هيئة هذهب أواًل ت  ج  غرق وقتًا طوياًل ي  ست  قد ت   اختبارات ةعد  ل   عخض  وذة للتحليل المخبري ت  المأخ  

 .حفظالة د  م   ر في تركيبها الكيميائي خاللحفظها دون تغي  

للحصول على نتائج دقيقة وموثوقة لتحليل مادة غذائية ما، ال بد  من أن تكون العي نة المأخوذة من تلك المادة       
راد ل العي نة الم  ميم نتائج العي نات على كامعم مث لة لكامل الكم ية من الناحية الفيزيائية والكيميائية، وبالتالي ي مكن ت  

 كوناتها.ة م  ف  عر  م  

 وتشمل عملية تحضير األعالف للتحليل المخبري الخطوات التالية:  

 
 ويتم أخذ العي نات للتحليل المخبري على مرحلتين:  

a. :ةنة أولي  عي  تشمل أخذ عينات إفرادية وتكوين  األولى. 
b. :ةعي نة مخبري  تشمل اختصار العي نة األولية إلى  الثانية. 

 
 أوالً: أخذ العينات اإلفرادية وتكوين عينة أولية:

 العلفية وتجانسها، ويزداد عدد العينات اإلفرادية كلما  المادة وكتلة كمية يختلف عدد العينات اإلفرادية حسب
 كانت الكتلة كبيرة. ويختلف حجم العينة اإلفرادية حسب طبيعة الكتلة الغذائية.

 .وتختلف طريقة أخذ العي نات باختالف طبيعة المادة العلفية وطريقة تخزينها 

 

 

أخذ العينة 
المخبرية

ولياً تجفيف العينة أ
وتقدير الرطوبة

األولية بها
طحن العينة

ن حفظ العينة لحي
استخدامها 
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 حجم العينة اإلفرادية لبعض المواد العلفية

 وزن العينة اإلفرادية يةمادة العلفال
 غ 2555 – 1555 أعالف خشنة
 غ 1555 – 055 علف محبب

 غ 555 – 055 حبوب
 غ 055 نخالة

 غ 205 طحين جريش
 غ 120 مسحوق العناصر المعدنية

 

 طرق أخذ العّينات العلفية: -

 :المختلفة يةمواد العلفالالعينات من  أخذ-0

منها  ةتمثياًل صحيحًا لكامل المادة العلفية المأخوذ ةلمث  تكون العينة المأخوذة للتحليل المخبري م   يجب أن      
 وقوامها الفيزيائي. العينة من حيث شكلها الظاهري، وتركيبها الكيميائي

 وهي:عدة شروط يجب تطبيقها للتحليل المخبري وللحصول على العينات الصالحة 

على المواصفات  ف بشكل دقيقالتعر  من مكن نتو  ،ة في النهار حتى تكون الرؤيا واضحةذ العينؤخ  أن ت   نب غيي   (1
 المخز نة.الظاهرية لكامل الكمية 

 خالل)ل أن تؤخذ العينة في الصباح حتى نستطيع إرسال العينة إلى المخبر للتحليل في اليوم نفسه فض  وي   (2
  معرضة للهواء يغير من تركيبها الكيميائي.رك العينة العلفية ت   ألن   أقصى(ساعات كحد  4-6

تتم  في العلف األخضر والسيالج أن   (Carotene) حتوى الكاروتينتحديد م   ند  ع   واالنتباه ذكرب الت  ج  ي   (3
اه من م حتو ة حافظة. ولتحديد ضاف إليه ماد  على العلف الم   عملية التقدير على العلف الطازج، وليس  

 اً حوي موادة حافظة ت  في وعاء معدني أو إضافة ماد   العلفية حفظ العينة العناصر المعدنية يجب عدم
 ة.معدني  

 خزينها،تطريقة  :ة عنها من حيثإلقاء نظرة شاملة على المادة العلفية قبل أخذ العينة لتكوين فكرة عام   (4
 اإلجمالية.رائحتها، لونها وكميتها  تجانسها، العام،شكلها الظاهري 

 .نوعاً كم ًا و ية لة لكامل المادة العلفمث  ا العينة األولية بحيث تكون هذه النقاط م  نه  ذ م  ؤخ  التي ست  د النقاط حد  ت   (0

 العينة.ز األدوات الالزمة ألخذ جه  ت   (6
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ة للمادة فبحيث تضم كامل األجزاء المؤل  ز خص واحد وبغاية الحذر ودون تحي  ذ العينة األولية بواسطة شؤخ  ت   (5
 العينة.منها ذ ؤخ  ت  واحدة تتناسب وطبيعة المادة التي  العلفية وبطريقة  

لتفادي  امط األكياس بإحكرب  ت  و  (خشنة، مركزةأعالف )النايلون أ العينة المأخوذة بسرعة في أكياس من عب  ت   (8
 الشوندر،فل ت الرطب،البيرة  )تفلفي مرطبانات إذا كانت  أ العينةعب  ت   وأ ،الموجود في العلف فقدان الماء

نوع  :ليهال عسج  وي   ،ة لذلكد  ع  ق على الوعاء البطاقة الم  لص  وت  ق أغطيتها بالشمع بإحكام غل  ت  و  ،موالس(
لى المادة وبعض المالحظات المشاهدة ع لونها، رائحتها،شكلها  تركيبها،النباتات الداخلة في  العلفية،المادة 
 منه.واسم الشخص الذي أخذ العينة والمكان المأخوذة  العلفية،

إذا كانت كمية العينة األولية كبيرة يمكن اختصارها بخلط جميع أجزاء العينة األولية بشكل جيد وبحذر  (9
يؤخذ  تساوية،مويقسم المربع ألربعة مثلثات  ،)أو دائرة( عرب  م  ش على شكل فر  ت   ثم   منها،جزء  ودون فقد أي  

إلجراء جميع االختبارات كعي نة كغ  1.0- 1يكفي مقدار  وعادةً ). أحد هذه المثلثات بالكامل كعينة مخبرية
 .(المطلوبة

إجراؤها عند  بج  التحاليل التي ي   ىأول في المواد العلفية كمية الكاروتين والحموض العضوية قديري عد  ت (15
 جرى تجفيف العينة حتى تصبح جافة هوائيًا، وإلجراء كافة االختباراتوبعدها ي   ،وصول العينة إلى المخبر

كغ من األعالف  1تقريبًا  يكون وزن العينة غ من العلف الجاف هوائيا . وعادةً 105-155الالحقة يكفي 
 خلفات الصناعات الغذائية.كغ من م   2كغ من السيالج والجذور والدرنات و 1.0والمركزة و الخشنة

 تبن(: –أخذ العّينات من األعالف الخشنة )دريس  طرق -8

ذ ؤخ  اس وت  أ التبن بأكيعب  أو أحيانًا ي   باالت،ا على شكل أكوام أو على شكل إم   التبن عادةً ن الدريس أو خز  ي     
 كالتالي:العينة األولية والمخبرية 

 على شكل كومة  خزونةً م   )الدريس أو التبن( إذا كانت المادة العلفية(Haypile, Haystack ) وزنها حتى
ذ من كل مكان كمية من ؤخ  وي   ،أماكن(األقل من عشرة  )علىمكانًا من الكومة  25ذ من ؤخ  طن ي   20

 .ذ عينات من أربعة أماكن إضافيةؤخ  طن من الدريس زيادة ت   0وعن كل  ،غ205-255العلف وزنها 
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 (دريس على شكل كومة)

   مخزنًا على شكل باالتا عندما يكون الدريس أو التبن أم (Bale)   من الباالت التي  %3ذ حوالي ؤخ  في
طنًا تؤخذ العينة  05طنًا وال تزيد عن  10ا إذا كانت كمية الدريس أكثر من ، أم  باالت 0تقل عن  أال  يجب 

 بالة. 10تقل عن  أال  من الباالت التي يجب  %1األولية من حوالي 
   ألوليةاة أماكن مختلفة لتكوين العينة وتفتح كل بالة ويؤخذ منها من عد   عشوائيًا،ل الباالت المختارة عز  ت 

كغ بينما ال يتعدى حجم العينة  15ويصل إلى  كبيرًا،مكن أن يكون حجم العينة األولية وي   ،باستخدام مسبر
 قًا.سابر العينة األولية بالطريقة التي ذكرت ص  خت  كغ ولذلك ت   1.0المخبرية المطلوب للتحليل المخبري 

   غ  255-105ذ منها تقريبًا ؤخ  ط جيدًا وي  خل  سم ثم ت   2-1ع العينة العلفية ألجزاء بطول ط  ق  وفي المخبر ت
 التي تم أخذ العينة المخبرية بها.لتقدير الرطوبة األولية بالطريقة نفسها 
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 طرق أخذ العّينات من األعالف الخضراء: -3

   باتي ا لمعرفة تركيبها الكيميائي بالتحليل المخبري أو لمعرفة تركيبها الناألعالف الخضراء إم  ذ العينة من ؤخ  ت
نتاجية وحدة المساحة للحقل   المختبر.وا 

   رفة إذا كان الهدف مع ة لتغذية الحيوان أو من الحقل مباشرةً د  ع  ويمكن أخذ العينة من األعالف الخضراء الم
 ر.التركيب الكيميائي للعلف األخض

   ذ تقريبًا ؤخ  ت  و  النبات،دى من على ر الن  طاي  وت   الشمس،وبعد شروق  حو،ص  العينات من الحقل في يوم ذ ؤخ  ت
فة من الحقل ختل  في أماكن م   ²م1ضع مربع خشبي أو معدني مساحته و  ب  واحد نقاط من كل هكتار  15
ومن معرفة متوسط إنتاجية المتر المربع  ن.وز  ي   سم من األرض ثم   0-3ما بداخله على مسافة  ذ كل  ؤخ  وي  

 الحقل.الواحد يمكننا حساب إنتاجية 

 
   الذكر،قة صر بالطريقة السابخت  ط العينة الرئيسة جيدًا وت  خل  وفي هذه األجزاء المأخوذة من أماكن مختلفة ت 

ل رس  حكام وت  بإ  ق الكيس غل  وي   بالستيكي،وتوضع في كيس  كغ (2-1.0)ألخذ عينة مخبرية وزنها تقريبًا 
ط العينة خل  سم، وت   2رعة إلى أجزاء بطول س  ع ب  قط  وصول العينة إلى المخبر ت   ند  وع   المخبر. العينة إلى

 بها.غ لتقدير الرطوبة األولية ( 855-055)نها ذ م  ؤخ  وي   تجانسها،جيدًا حتى يتم 
   مهما  15 يقل عدد النقاط عن ويجب أال  ، ختلفة من الحقل لتكوين العينة األوليةعينات من نقاط م  ذ ؤخ  ت

ل أن، من العلف األخضر لتكوين العينة األولية ( كغ15-0ويتم جمع حوالي )، كانت مساحة الحقل  ويفض 
ويجب ، وبةربط جيدًا لتقليل فقدان الرطها في كيس من البالستيك ي  وضع  توزن العي نة مباشرة  بعد أخذها ب  

ينة إلى كيس وتنقل الع، ي أكياس البالستيك لفترة طويلة حتى ال تتخمر تبقى عينة العلف األخضر فأال  
 ل إلى المخبر.نق  ت  ثم  من الورق 
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 :طريقة أخذ العينات من السيالج -4

   األولية  غيرات الفيزيائية والكيميائية التي تطرأ على المادةتؤخذ عينات أثناء تحضير السيالج لدراسة مدى الت
فال السيلو وبعد إق، نات إفرادية أثناء تحضير السيالجذ عي  ؤخ  وفي هذه الحالة ت   ،خالل حفظها وتخزينها

عند و  س في عدة نقاط على كامل المساحة وعلى جميع األعماق.غر  العينات بواسطة مسبر خاص ي  ذ ؤخ  ت  
فرادية وتكوين اإلوبعد خلط العينات  عينات إفرادية من نقاط مختلفة وارتفاعات مختلفة.ذ ؤخ  ت  فتح السيلو 

رات هور تخم  ظ في الثالجة لمنع ظحف  ط بإحكام وت  رب  ع في كيس من البالستيك وت  وض  العينة األولية التي ت  
 ل إلى المخبر.نق  جديدة وت  

  فر،)حاألشكال المختلفة  والمحفوظة في أماكن تسمى السيلو ذيحضر السيالج من األعالف الخضراء 
ذ العينة من السيالج للتحليل المخبري بعد أربعة أسابيع من انتهاء عملية حفظ ؤخ  ت   صوامع(، خنادق،

 األقل.السيالج على 

 .تتحدد طريقة أخذ العينة بحيث تكون ممثلة للمادة المخزونة تمثياًل دقيقًا 

   سيلو  ع العينة األولية منجم  يتم جمع العينة األولية من السيالج باستخدام مسابر خاصة ألخذ العينات وت
تيكية ي الطبقة البالسغط  بعد كشف الطبقة التي ت   باشرةً قاط ألخذ أجزاء العينة األولية م  مغلق من عدة ن  

نقاط تغرس فيها المسابر،  15هذه النقاط عن  قل   ت  ال  سم، ويجب أ 0مل ثقوب في هذه الطبقة بقطر وع
، كما يجب م من سطح أو قاع السيلو 1 ى مسافةاألجزاء المأخوذة عل وعند أخذ أجزاء العينة يجب استبعاد

تؤخذ م ف 2من  ا إذا كانت طبقة السيلو أقل  م على األقل من جدار السيلو، أم   1عد أخذ أجزاء العينة على ب  
 .غ 055وذة في المرة الواحدة عن كمية األجزاء المأخ تقل  ال  العينة من كامل طبقة السيلو، ويجب أ

   تلفة خع العينة من جانبه المفتوح ومن أماكن وارتفاعات م  جم  فت   التغذية،المفتوح المستخدم في  ا السيلووأم
ذ منها خ  ؤ عضها جيدًا وي  ط مع ب  خل  وبعد جمع أجزاء العينة األولية من األماكن المختلفة ت   سكين،بواسطة 

كام حق الكيس بإ  غل  وي   كي،بالستيكغ. وتوضع في كيس  (1.0-1)عينة مخبرية بالطريقة المعروفة بحدود 
اف إليها ضولتفادي فساد العينة المأخوذة ي   المخبر.ل العينة إلى رس  وت   الهواء،ه قدر اإلمكان من فراغ  بعد إ  

أو يمكن استخدام خليط من الكلوروفورم  الكلوروفورم،من محلول الفورمالين أو  %0فورًا مادة حافظة 
 ف،لتجفإلى المخبر  باشرةً ل م  نق  وت   السيالج،كغ من  1الخليط لكل مل من هذا  0( فيضاف 1:1)والتولوين 

ذا لم ي  ظحف  ثم ت   ت إجراء التحاليل ظ بالتجميد حتى يحين وقحف  مكنًا في نفس اليوم يجب أن ت  ن تجفيفها م  ك  ، وا 
 .الكيميائية لها
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 عينة من الشوندر العلفي والبطاطا وتقدير الرطوبة األولية فيها: أخذ-5

  عند أخذ العينة من هذه األعالف يجب أن تكون الجذور والدرنات المأخوذة ممثلة للكمية الكلية تمثياًل
سم إلى ثالثة جذر أو درنة تقريبًا، وتق 155صحيحًا بما في ذلك أحجام الجذور، لذلك تؤخذ عينة أولية 

 من كل حجم بطريقة عشوائية %15، ثم يؤخذ من كل قسم من األقسام الثالثة تقريبًا أقسام بحسب أحجامها
 .ىبعد خلط الجذور لكل قسم على حد

  ،وتنقل العينة األولية إلى المخبر، وتنظف من التراب، وتغسل بالماء، وتنشف جيدًا بقطعة من القماش
1) ويؤخذ من كل جذر أو درنة شريحة طولية تعادل

4
1) أو (

8
على حسب حجم العينة األولية المأخوذة ) (

ع هذه الشرائح إلى شرائح رقيقة جدًا بسكين قط  بعدها ت   ،(كغ 1.2-1دينا عينة مخبرية وزنها ل بحيث يتكون 
ن لتقدير ز  و ، وت  وزن ع في صينية معروفة الوض  ، أو على خيط متين ثم ت  توضع على قضيب زجاجي حاد  

دقيقة إلى ساعة  35ة د  م   °م 95-85ع الصينية والعينة في الفرن في البداية بدرجة وض  وزنها األولي، ت  
 ف  ها تج  رك  ت   لفض  ج من الفرن وبسبب غنى جذور الشوندر بالسكر ي  خر  وبعدها ت   األنزيمات،إليقاف عمل 

عاد إلى ك ت  بعد ذل م  ث   حنها،ط  ب صع  ه في حال تجفيفها في درجات الحرارة العالية ي  ألن   المخبر،في جو 
 .فيهالرطوبة األولية حسب اتمامًا ت   جف  ى ت  حت   °م 60-65بدرجة حرارة  جف  الفرن لت  

 :أة بأكياسعب  طريقة أخذ العينات من األعالف المركزة الم   -6
   تؤخذ  .ذ من األكياس وعدد العينات اإلفرادية حسب عدد األكياسؤخ  يختلف عدد العينات اإلفرادية التي ت

رادية للحصول على عينات إف نتصف الكيسب بصورة مائلة في م  ضر  العي نات باستخدام مسبر خاص ي  
 .شكلها ومظهرها لمحتويات الكيسلة ب  ث  م  م  
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   إذا كان عدد  :ذ منها العينة كالتاليؤخ  د عدد األكياس التي سوف ت  حد  أة بأكياس ي  عب  ة العلف م  إذا كانت ماد
 .الثانيذ على األقل من خمسة أكياس بأخذ العينة من كيس وترك ؤخ  األكياس أقل من عشرة أكياس ي  

   أكياس  0 كيس يكون عدد األكياس التي يجب أخذ العينة منها هي 155-15ا إذا كانت عدد األكياس أم
 .من عدد األكياس %0زائدة 

   من عدد  %0أكياس زائد  15كيس فيكون عدد األكياس هو  155ا إذا كان عدد األكياس أكثر من أم
 .األكياس

   لى كيس من األع ل  أماكن من ك   ةس من ثالثالعينة بواسطة المج   ذؤخ  إذا كانت األكياس محفوظة بالعراء ت
عينة من كل كيس من مكان واحد ذ الؤخ  نة في مكان محمي ت  ز  خ  ا إذا كانت األكياس م  أم   واألسفل،والوسط 

 .فقط
   ومن عدة  عديدة نة من أماكنذ العي  ؤخ  نة بدون أكياس على شكل أكوام ت  ز  خ  ا إذا كانت األعالف م  أم

خبرية نة منها عي  ذ م  ؤخ  ط جيدًا وت  خل  وت   عديدة ع أجزاء العينة األولية المأخوذة من أماكنجم  ، ت  تارتفاعا
 .ل إلى المخبررس  كغ، وتعبأ في كيس بالستيكي، وت   2تقريبًا 

   عن باقي  لفص  حدد عددها وت  ، ي  ذ منها عيناتؤخ  ف فال ت  ل  صيبت بعض األكياس بالرطوبة أو أي ت  إذا أ
 األكياس.

   2.0وزن العينة عن   يقل  غ على أال  205طن  ل  ذ من ك  ؤخ  وفي حالة األكساب إذا كانت على شكل ألواح ي 
ا ، أم  كغ 1، وتختصر هذه العينة إلى حوالي ذه األلواح بكسارة إلى قطع صغيرة، وتخلط جيداً ر هكس  . ت  كغ

 كغ. 5.0كيس تؤخذ كمية عاشر  من كل  خزونة في أكياس فإذا كانت األكساب م  
   قل   ي  ال  لوسط ومن الكيس الثالث من األسفل، وهكذا على أذ من األول من األعلى ومن الثاني من اؤخ  في 

 .كغ 2.0وزن العينة عن 
  معروف تحفظ هذه األعالف في أكياس، اللحم والعظم كما هو اللحم السمك،أخذ عينة أولية من طحين، 

: من األعلى والوسط ماكن من كل كيس، ويؤخذ من ثالثة أمن األكياس %15لعينة األولية من فتؤخذ ا
، وألخذ عينة مخبرية للتحليل المخبري يكفي عينة كغ 1.0ل كمية العينة األولية عن تق أال  واألسفل على 
 مك  حع في مرطبان وي  وض  وفة، وت  عر  لعينة األولية بالطريقة الم  ن اذ م  ؤخ  غ ت   105-155مخبرية حوالي 

 يةولالرطوبة األ رقد  ت  ال  عادةً و . اقة المكتوب عليها كافة البياناتنة إلى المخبر مع البطل العي  رس  ، وت  إغالقه
عها نات وحفظها بوضحن العي  ن ط  مك  حيث ي   هوائيًا،ة في حالة األعالف المركزة التي تكون غالبًا جاف  

  .°م150جفيف على درجة ى بتقدير الرطوبة الكلية فيها بالت  ف  كت  ، وي  الحالي
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 :طريقة أخذ العّينات من األعالف المركزة غير المعبأة بأكياس )دكمة( -7

ة أة بأكياس )دكمة( حسب كمعب  زة غير الم  رك  ذ من األعالف الم  ؤخ  دد العينات اإلفرادية التي ت  يختلف ع      ية ماد 
 .كامل الكتلة الغذائيةتختار نقاط أخذ العي نات بشكل عشوائي بحيث تمث ل  العلف.

 عدد العّينات اإلفرادية حسب كّمية مادة العلف )دكمة(
 الحّد األدنى لعدد العّينات كّمية ماّدة العلف )طن(

 8 3أقل من 
3-0  15 
6-15 10 
11-25 25 
21-35 20 
31-45 35 
41-65 30 
 45 فما فوق  61

 

 :ثانياً: اختصار العينة األولية إلى عينة مخبرية

ألولية على ع العينة اوض  ت  ، و ا باستخدام آلة خاصة أو يدوياً يتم اختصار العينة األولية إلى عينة مخبرية إم          
 ."طريقة األرباع"ق طب  ط جيدًا وت  خل  سطح نظيف وجاف وت  

ذ العينة ؤخ  ت   ،أقسام متساوية 4م المربع إلى قس  وي   )أو دائرة( ش العينة على شكل مربعفر  ت   :طريقة األرباع -
يختلف و  ر العملية حتى نحصل على عينة مخبرية بالكمية المطلوبة.كر  ت  ، المخبرية من كل جزأين متقابلين

 جمع العينة المخبرية حسب طبيعة المادة العلفية.

 

 عينة مخبرية

 استبعاد

 تقسيم طولي

 تقسيم عرضي
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 (وزن العّينة المخبرية حسب طبيعة المادة العلفية)
 وزن العينة المخبرية المادة العلفية
 كغ 0 أعالف خضراء

 كغ 3 سيالج
 كغ1 دريس أتبان

 غ 505 أعالف مركزة خالئط جافة –حبوب 
 غ 05 مركزات العناصر المعدنية والفيتامينات

 ميلي ليتر 055 مواد سائلة وشبه سائلة )موالس(
 وحفظها:طحن العينات  -
منخل قطر  ل فينخ  في هاون مخبري، وبعدها ت   دق  تطحن العينة الجافة هوائيًا في مطحنة مخبرية خاصة، أو ت     

ة المتبقية تزيد الكمي ر هذه العملية حتى الخرى، وهكذا تكر  عاد طحنه مرة أ  ي   المنخل وما يتبقى فوق  (مم 5.0)ثقبه 
 .خلط هذه البقايا مع العينةبعدها ت   ،من وزن العينة %2فوق المنخل عن 

صفه المرطبان بالعينة ألكثر من ن ئمل ويجب عدم م حكم،تحفظ العينة العلفية المطحونة بمرطبان زجاجي مغلق    
يل وتحفظ بعدها العينة إلجراء التحال المخبري،لكي نستطيع خلط العينة جيدًا عند أخذ أي كمية منها للتحليل 

 عليها.المطلوبة 

 :بطاقة العينة لصقثالثاً: 
 ا يلي:م ن عليهاو  د  ي  طاقة ق عليه ب  لص  ت  ئتها في وعاء خاص عب  نة وت  نتهاء من تحضير العي  االبعد   

 المادة العلفية. اسم-1

 وتاريخ أخذ العينة. مكان-2

 العينة. وزن -3

 المادة العلفية المأخوذ منها العي نة. حجم-4

 آخذي العينات وتواقيعهم. أسماء-0

 رابعاً: تحضير العيّنة للتحليل المخبري:
  باشرًة العينات الجافة هوائيًا متصل العينات إلى المخبر على صورة جافة هوائيًا أو على صورة رطبة، ت طحن

جاجات قاتمة اللون م حكمة اإلغالق. أم ا العينات التي أ في ز  عب  ملم(، وت   1في مطحنة مخبرية وبأحجام معينة )
 ح صالحة للطحن والحفظ.صب  م تجفيفها أواًل حتى ت  تحتوي على نسبة رطوبة مرتفعة فيت  

  ساعة(، ثم  توزن  48-24( ولمدة )°م 65-05درجة حرارة )يتم تجفيف العينة في فرن يدفع تيارًا هوائيًا وعلى
 سجل الوزن الجاف األولي، وبعد ذلك تعامل العينة معاملة العينات الجافة هوائيًا. العي نات وي  

 


