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 استنبات العلف األخضر

 

 :مقدمة

مشاكل كبيرة على مستوى األمن الغذائي كان في مقدمتها نقص في العديد من البلدان ظهرت مؤخراً 

افة إلى باإلض ,سعارها بشكل كبيرنتجات الحيوانية مع ارتفاع أالمفي الذي أدى بدوره لنقص األعالف و

د من العديوظهور  الحيوانية المنتجاتفي كمية ونوعية لى تدني إاء أدى نقص األعالف الخضر ذلك فإن

 قطعان الحيوانات.صحية في المشاكل ال

وتطبيق تقنيات جديدة للحصول على أهذا األمر دفع العديد من البلدان للبحث عن مصادر جديدة لألعالف 

 , ومن هذه التقنيات تقنية استنباتحةمع االستفادة القصوى من وحدة المسا ة من البذورممكن يةأعلى إنتاج

للحصول على علف أخضر عالي القيمة الغذائية ويلبي  (Hydroponic) العلف األخضر بدون تربة

االحتياجات الغذائية للحيوان على مدار العام من خالل إنشاء وحدات )أو غرف( لالستنبات تكون فيها 

من الجدير ذكره أنَّ هذه  البذور لالستنبات. جميع الشروط البيئة مضبوطة ومحسوبة حسب احتياجات

تخدم منذ قديم الزمن حيث أنَّ مستنبت القمح اس التقنية استخدمت سابقاً في تحضير المستنبتات العالجية

. العديد من المستنبتات العالجية تستخدم حالياً في أالف عام 4000من قبل أباطرة الصين واليابان قبل 

س , دوار الشمالقمح, الفصة, الفجل, العدس, فول الصوياالشعير,  اتمستنبتك العديد من دول العالم

وتوضع  1:1ويمكن استنبات هذه البذور منزلياً عن طريق إضافة الماء للبذور بنسبة  ,والفاصولياء وغيرها

ارة رفي مكان تتوفر فيه الحرارة واإلضاءة المطلوبة مع إضافة الماء كلما لوحظ جفافاً فيها, حيث أن الح

ويشير  درجة مئوية لدى أغلب البذور المعروفة 22 – 15التي تحتاجها أغلب البذور لالستنبات هي 

  .الواجب توفرها لالستنبات المنزلي لبعض أنواع البذور ( إلى الشروط 1الجدول )
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 .البذور أنواع لبعض المنزلي لالستنبات توفرها الواجب  الشروط: (1) الجدول

ً  (Grain Sproutsتعتبر براعم الحبوب )  للحصول على العلف األخضر من أفضل الحلول المعتمدة عالميا

 . في تغذية الحيوانات التغلب على مشاكل نقص األعالف الخضراء الطبيعيةالذي يساهم في و

امينات والعناصر والفيت لبروتين والنشاءانسبة تحسين  يساهم فيبراعم إنَّ استنبات البذور للحصول على ال

النشطة وغيرها وهذا ما يساهم في تحسين القيمة الغذائية لهذه البذور بالمقارنة مع  المعدنية واألنزيمات

 . حبوب الجافةال

 

 :الشعير المستنبت فوائد تقنية

القيمة الغذائية لتغذية الحيوانات على مدار العام دون التقيد بمواسم  يخضر عالأتوفير علف  -1

الشعير يتم بطريقة سهلة وبكميات يومية محددة حسب الحاجة استنبات  نَّ أزراعية محددة حيث 

 طول العام.
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ذرة البرسيم شتاء وال)الحيوانية عالف بزراعة األيتم إشغالها  يرض الزراعية التاألفي فير تو -2

 ً  يتعطيمكن أن متر مربع فقط  60 - 50مساحتها  يالت غرفة استنبات الشعير نَّ أ ( حيثصيفا

من البرسيم  مربع متر 70000نتاج إر مستنبت فى السنة وهو ما يعادل طن شعي 180 يحوال

ً القمح شتامحاصيل أخرى كزراعة ب يراضيمكن استغالل هذه األبالتالي و ما م ء والذرة  صيفا

يقة كما االستنبات بهذه الطر الستراتيجية.ا من هذه المحاصيل ياالكتفاء الذاتتحقيق  فييساعد 

 (. 1ال يحتاج إلى تربة )الشكل 

 

(: شعير مستنبت جاهز لالستهالك من قبل الحيوان دون الحاجة إلى تربة خالل عملية 1الشكل )

 االستنبات.

 

التي تحتاجها هذه المحاصيل حيث تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه   يمياه الر فيتوفير  -3

الرملية  يراضطن من البرسيم فى األ 1نتاج أنَّ إحيث عند زراعتها في األراضي الزراعية, 

ً  240000لى حوالى إ يحتاج ي فمن الشعير المستنبت  الواحد نتاج الطنبينما إ ليتر مياه يوميا

ً  400لى إيحتاج فقط ت الغرف المخصصة لالستنبا طن من  1نتاج إ نَّ , أي ألتر مياه يوميا

 شعير المستنبتمن الطن  1نتاج إضعف ما يحتاجه  600لى كمية مياه تقارب إالبرسيم يحتاج 
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كغ علف  500فإلنتاج  %98باختصار يمكن توفير المياه بنسبة حوالي  باستخدام هذه التقنية.

 تر مياه كحد أقصى. لي 800أخضر يومياً نحتاج فقط إلى 

  

ج نتارباح مشاريع اإلأزيادة  يوبالتال من نفقات تغذية الحيوانات %70 - 50 حواليتوفير  -4

 .يالحيوان

 

 الشعير الاستنبات  غرفة نَّ أحيث  ,خرىأنتاجية إر العمالة واستخدامها فى مشاريع توفي -5

 . دارتهاإفرد واحد يمكنه تشغيلها وكثر من ألى إتحتاج 

 

لعلف ا استنباتسمدة العضوية والكيماوية لعدم الحاجة الستخدامها فى غرف توفير قيمة األ -6

 األخضر. 

 

فاع ارت يوسهولة هضمه وبالتاللشعير المستنبت ال هضم اممعإلى ارتفاع  تشير الدراسات -7

تصل نسبة هضم الشعير . فاخ عند الحيواناتنحاالت ال ظهور وقلةمعدل االستفادة منه 

ل التحويل امكما يصل مع الحبوب الجافة يف %80ال تتجاوز بينما  %90ي لى حوالإتنبت المس

 .حبوب الجافةفى ال %60ال يتجاوز بينما فى الشعير المستنبت  %80 يلى حوالإ

  

تصل  بالمقارنة مع الحبوب الجافة حيث من البروتين أعلىنسبة ت على المستنب يحتوى الشعير -8

  .%20هذه النسبة حتى 

 ، اتالبروتين من المحتوى يعال ، مرتفع غذائية قيمة ذوويعتبر العلف المستنبت االخضر 

 بسبب  Phytochemicalsأخرى نباتية كيميائية ومركبات ،اإلنزيمات لفيتامينات،ا , السكريات
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 وذلك طويلة نمو عملية في مخزونها إستهالك وعدم العلفية التركيبة ضمن والبذور الجذور بقاء

و المعادن   A, E, C, B Complexتزداد كميات الفيتامينات حيث  . العلف هذا حياة دورة لقصر

 الدراسات بعض تشيرحيث  .أيام من عملية االستنبات 7ضعف خالل  20 حوالي لىإبنسبة تصل 

 بنسبة B6 فيتامين نسبة زادت بينما المستنبتات في %10 بنسبة B1 فيتامين نسبة ازدياد إلى

 أو األنزيمات على المستنبتات هذه احتواء إلى إضافة %600 بنسبة أسيد والفوليك و 500%

  .ذلك وغير المعدنية والعناصر األكسدة ومضادات الخمائر

 

دات مبي أيلى الرش بإاإلغالق  المحكمةاالستنبات ير المستنبت داخل غرف ال يحتاج الشع -9

ملوثات كيميائية تضر بصحة الحيوانات كما  ي خالي من أييعتبر غذاء عضوذلك بحشرية و

و نتيجة أالمجاورة بمبيدات كيميائية ضارة ملوثات نتيجة رش الحقول  ينه ال يتعرض ألأ

ضر التى تزرع فى خمحاصيل العلف األ يتلوث الهواء كما يحدث فى باقادم السيارات ووع

 .الحقول المكشوفة

 

عن زراعة وحصاد ونقل العلف أو أثناء تقديمه  لهدر الناتجالتقليل من هدر العلف كا -10

 للحيوان وغير ذلك.

   

 فطرية ة وما يرافقها من سمومعالف كالتعفن والرطوباألتخزين التخلص من مشاكل  -11

 زةعالف المركالتبن واألتخزين مستودعات توفير ات وغيرها. كما تساهم في فالتوكسينكاأل

 بأنواعها ومايرافقها من أمراض قد تنقلها القوراض التي يمكن أن تتواجد في مخازن األعالف.
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الحيوانات الزراعية  يمكن استخدام العلف األخضر المستنبت في تغذية جميع أنواع  -12

 واألرانب والدواجن وغيرها.  (2)الشكل  كاألبقار واألغنام والخيول

 

 (: استخدام العلف المستنبت األخضر في تغذية الخيول. 2الشكل )
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 غرفة االستنبات: في تصميمالواجب توفرها الرئيسية  لعناصرفيما يلي بعض ا

تخدام أدق المعايير الهندسية في تصميم هذه الغرفة تم اسي استنبات البذور أو غرفة عند تصميم وحدة

لتحقيق الكفاءة العالية في استخدام الطاقة واستغالل المساحة للحصول على الكمية المثلى من العلف 

الفطور أو غيرها من المسببات المرضية التي يمكن أن تؤثر سلباً على األخضر المغذي و الخالي من 

 . صحة الحيوان

 مايلي:  االستنبات غرفة تصميمعادة في يستخدم 

سب حجم بأبعاد مختلفة حيس ستيل مقاوم للصدأ ستانلبالستيكية أو معدنية صواني تستخدم عادة  -1

  ., وتحوي هذه الصواني على ثقوب دقيقة لتفريغ الماء الزائد منهاالغرفة وطاقتها اإلنتاجية

 عدم هدرها. ة في استخدام الطاقة ولضمان الكفاء داخلينظام تهوية يستخدم فيها  -2

 يتم و من وحدة االستنبات أي مكان م نظام الري بطريقة تضمن عدم تراكم الماء الساكن فيصم  ي   -3

مما يساعد في الوقاية من تشكل الفطور والتعفنات المختلفة في تصريف الماء الزائد بشكل مباشر 

 العلف األخضر المستنبت.

 عن حاجة تم تصميم نظام الري بطريقة تضمن االستخدام األمثل للماء وعدم هدر الماء الزائدي -4

 هرالجدير ذك منأنه , حيث لى خزانات الريإعادة معظم الماء الفائض إتم تحيث  النبات أو البذور

يعاد استخدام من الماء المستخدم في هذه التقنية بينما  %10حوالي   فقط الحبوب تستهلك نَّ أ

  ليعاد استخدامه من جديد.  تبقي من الماء إلى الخزاناتمال

 

بينما  7لى أكثر من إيزيد من قلويتها م المياه يجب التنويه إلى أنَّ استخدام المواد المعقمة لتعقي -5

كحد أقصى, وبالتالي يجب التقليل  7إلى  6( بين PHدرجة حموضته )تحتاج براعم الحبوب لماء 

في حال اتباع تعليمات االستخدام بشكل من استخدام المواد المعقمة قدر اإلمكان أو االستغناء عنها 
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يل من المادة المعقمة )كلور مثال( للتخلص من أي فطريات صحيح. يتم نقع الحبوب في ماء مع القل

  .موجودة في الحبوب

 

 16للحصول على إنتاج أمثل، يجب أن تكون حرارة ماء الري مماثلة لحرارة الجو داخل الغرفة ) -6

 أنَّ  حيث خزان الماء لتعديل الحرارة في الشتاء إلىن اإضافة سخ يمكنولتحقيق ذلك , (م˚20 –

 .ء بحرارة معتدلة يقلل من فترات عمل المكيف داخل الغرفةاستخدام الما

دار )أي على مكامل على الطاقة الشمسية  جزئي أو بشكل استنبات تعمل بشكل هناك نظام وحدات

 ةحرية البرمجمع مع ميزة الربط مع تيار الشبكة الكهربائية في حال توفرها,  (ساعة 24الـ 

ثم البطاريات, ثم المولدة , مثالً تيار الشبكة ثم ألواح الطاقة, الستخدام أولويات مصادر الطاقة

 .فظة على البطاريات أطول فترة ممكنةوبذلك يتم المحا )التي تعمل على الديزل أو على البنزن(

 

 :شعير علفي استنبات ةوحدنموذج تصميم 

وب والطاقة اإلنتاجية هناك العديد من النماذج المتنوعة لتصميم غرف االستنبات بحسب الحجم المطل

 يحتوي على مايلي:المطلوبة ونوعية المواد المستخدمة في التصميم وفيما يلي أحد هذه النماذج والذي 

طوابق  7لف من أكل حامل يت , مقاوم للرطوبةاللمنيوم من مادة األمصنوعة  2عدد  يحوامل للصوان . 1

 . (3)الشكل  ستنباتاال حسب قياس غرفةب يحمل عليه عدد من الصوانيكل طابق 
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 (: إحدى نماذج تصميم غرفة استنبات العلف األخضر.3الشكل )
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حبوب  غك 1الواحدة  ةيزرع فى الصينيبحيث سم  70× سم30 ينيةستنبات الشعير قياس الصال يصوان .2

 خالل مدة جاهز لالستهالك من قبل الحيوان كغ شعير مستنبت 7والتي تعطي إنتاج يقدر بحوالي شعير 

 .(4)الشكل  أيام 7

 

 . مثقبة مستخدمة في عملية استنبات العلف األخضر(: صواني بالستيكية 4الشكل )

 . الشعيرحبوب غسل ونقع الستخدامه في  ةبرميل مع مصفا .3

 لتر.  60يتسع كل منها لـ  ةصغير يةبراميل بالستيكثالثة  .4

ة عادإو لتأمين ضخالمقاوم للصدأ  س ستيلستالمصنوعتان من ال حصان 1مضختين قدرة كل منها    .5

 . المغذي السائل ولضخ الفائض الماءتجميع 

 .  ةلزوم عمليات الزراع يةعبوات بالستيك أربع .6

 . االستنبات غرفةلضبط الحرارة والرطوبة حسب حجم مكيف  .7

 . ة االستنباتوخروج الهواء من وإلى غرفتسمح بدخول  2دد ات هواء عطفاش .8

 .  الداخلية والخارجية يزات شبكة الري والصرفتجه .9
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 .الرذاذتجهيزات دارة  .10

 . مناسبة للعمل في الوسط الرطبلمبات نيون لإلنارة  .11

 . فى الغرفة ةجهاز لقياس درجة الحرارة والرطوب .12

 .التحكم ودارات الحساسات. 13

قبل تقديم  م البذور أو العلف المستنبت الناتجممكن استخدام جهاز للتعقيم باألشعة فوق البنفسجية لتعقي. 14

 العلف للحيوانات.  

 

 الواجب اتباعها: ألمورهناك العديد من االبذور  استنباتبالبدء قبل 

وث نمو الفطور وحدسباب أحد أبوب المكسرة فالحبوب المكسرة هي تصفية البذور من الشوائب والح -1

 التعفنات.

 مكنفي UV الـ وحدةستخدام لم تتوفر إمكانية للتعقيم بان إو UVاستخدام أشعة الـ قيمها بفلترة المياه وتع -2

 .درجة مئوية 30بحيث التزيد درجة حرارة المياه عند نقع البذور عن  غلي المياه وتركها حتى تبرد

 تنقع نأ بشرط ساعة 24 تتجاوز ال لمدةالبذور  نقع مدة تكون أو فصل الشتاء باردةال مناطقفي ال -3

 12 لمدة جديد ماء لىإ نعيدها ثم ومن واحدة ساعة لمدة الماء من نخرجها وبعدها ساعة 12 لمدة البذور

لتجنب  ساعة 12 عن النقع مدة تزيد ال نأ فيجب الصيف فصلفي  وأ الحارة المناطق في ماأ. أخرى ساعة

  .في البذور المستنبتة نحدوث العفتقليل والفطري وبالتالي  البكتيري النشاط زيادة

 سم.  10سطح البذور بحوالي مستوى يكون ارتفاع الماء فوق يجب أن عند نقع البذور  -4

العديد  هناكو خاص تعقيمنفسها وذلك بنقعها في محلول  لبذوراتعقيم مرحلة أتي تبعد االنتهاء من النقع  -5

نقع في حيث تهيبوكلوريت الكالسيوم أو هيبوكلوريت الصوديوم  مثل من المواد المستخدمة في التعقيم
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ن أل بشكل جيد بالماءيتم غسل البذور وبعدها  دقائق وال تزيد عن عشر دقائق 5لمدة ال تقل عن البذور 

يؤدي و ةمن جه البذور إنباتعملية و هيبوكلوريت الصوديوم يضر ببقاء أثار هيبوكلوريت الكالسيوم أ

ً  يمكن إضافة ألثاره الضارة على صحة الحيوان. نبات البذورالالزم إلزيادة الوقت ل واد م استخدام أيضا

ذور مع مراعاة غسل الب بالماء المخفف وكسجيناأل وأ اليودأو السائل  الكلور بذور مثلأخرى في تعقيم ال

ي تعقيم فاستخدام تقنية التعقيم باألشعة فوق البنفسجية فضل الممن لكن و ,بشكل جيد بعد انتهاء التعقيم

    لى منتجاتها.البذور لتجنب أي أثر للمواد الكيميائية الضارة على الحيوانات أو ع

 

 :في استنبات البذور المخصب الحيوياستخدام 

 

 حيويال المخصب يضافحيث في عملية استنبات البذور  انتشر مؤخراً استخدام المخصبات الحيوية 

البذور وبالتالي يمكن أخذ هذا األمر بعين االعتبار نسبة إنبات ة في زياد وجد أنَّ له أثر حيث مغذي كمحلول

المستخدمة والطاقة اإلنتاجية للوحدة  وعدد الصواني عدد الرفوفعند حساب حجم وحدة االستنبات و

  من العلف األخضر. بحسب حجم قطيع الحيوانات وحاجته اليومية

لنمو  سبةمنا بيئة وجود عدم ضمانوبالتالي  ستنباتاال عملية قبل رالبذو تعقيمكما يلعب دوراً هاماً في 

ً ومن جهة  االستنبات غرف نتاجيةإ تخفيض لىإ تؤدي التي لتعفناتالفطور وحدوث ا  على صحة ثوثر سلبا

 .الحيوانات

 يؤدي المخصب الحيوي العديد من الوظائف منها:

, يةمين, األمحما  األعضويةلا محما إلنبات البذور كاأل ةعلى توفير عوامل النمو المثالييعمل  -1

, منظمات النمو(, Bو A )وخاصة فيتاميناتفيتامينات , الكحول, اللهييهات, األسكرياتال

 . نييماتواأل
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من  بالشكل القابل لالمتصاصامحتياجات النبات من العناصر المعهنية الصغرى  توفير يسايم في -2

  وبخاصة األزوت والفوسفور والبوتاسيوم. جذور النبات قبل 

 . عمليات الحيوية داخل نسيج الورقةتنشيط العلى  الحيوي المخصبيعمل  -3

 . رضيةممسببات الالر وعهم توفير بيئة مناسبة لنمو وتعقيم البذله أثر فعال في  -4

بالمقارنة مع أكثر  %15بمعهل وزيادة إنتاجيتها  البذور تحفيي نمويعمل المخصب الحيوي على  -5

 6 إلىيام أ 7من  ختصار وتقصير دورة اإلنتاج )أو دورة االستنبات(وبالتالي االمحاليل التقليهية 

 أيام. 

 المخصب استخهام بهونأو مع استخهام استنبات الشعير  غرف تاجيةنإمعهل ( 1)رقم يوضح الجهول 

 تعقيم البذور. مغذي وفي كمحلول الحيوي

 

 (عمترمرب)قياس غرفة االستنبات 

 يوم/ ال نتاجية غرف االستنباتإ

  استخهام المخصب الحيويمع   استخهام المخصب الحيوي وند

 كغ 160 كغ 140 9

 كغ 193 كغ 168 12

 كغ 429 كغ 373 24

 فيو مغذي كمحلول الحيوي المخصب استخهام معالشعير دون أو  استنبات غرف نتاجية(: إ1جهول )

  البذور. تعقيم
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 التركيب الكيميائي للعلف األخضر المستنبت:

بذور  2/3بذور عهس و  1/3من  كون مال المستنبت األخضر للعلف الكيميائي التركيب (2) جهولاليبين 

 .شعير

 المكونات الغذائية الرئيسية

 29 الخام )%(البروتين 

 8.95 الرطوبة )%(

 85.5 الرطوبة الثانوية )%(

 21.31 األلياف الخام )%(

 8.1 الهين الخام )%(

 6.61 الرماد الخام )%(

 13.13 المادة الجافة )%(

 34.98 الكربوييهرات )%(

 4910 كغ 1الطاقة الخام لكل 

( )محسوبة ppmالعناصر المعهنية )

 على أساس المادة الجافة(

Na 45 

Zn 38 
Mn 46 

Cu 4.5 

Mo 0.5 

Co آثار 

Pb آثار 

العناصر المعهنية الكبرى )% من 

 المادة الجافة(

N  3.2 

P2O5 0.44 
K2O 0.86 

MgO 0.183 

 األميالز, البروتياز, البيروكسيهاز, الليباز األنييمات النشطة

 (iu/kgالفيتنامينات )

 E 66.5فيتامين 

 B12  1.55فيتامين  

 B2 159فيتامين   

 C 339فيتامين   

 525 الكلوروفيل

 44.8 بيتا كاروتين

بذور  2/3بذور عهس و  1/3من  كون مال المستنبت األخضر للعلف الكيميائي التركيب: (2)الجهول 

 .شعير
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 األهمية االقتصادية الستنبات العلف األخضر:

سنورد بعض األمثلة عن األهمية األقتصادية الستخدام العلف األخضر المستنبت في تغذية األبقار واألغنام 

 نهما من أكثر الحيوانات االقتصادية استخداماً في التربية في القطر العربي العربي السوري. كو

  :الحيوانات تغذيةاستخدام الشعير المستنبت في عند  -1

ً  حليب كغ 20التي تنتج وسطياً حوالي  لبقرةا  يومياً ماعدا علف مركز كغ 12.5 إلى حوالي تحتاج يوميا

 سنوية كلفةب إلى علف مركب  البقرة هذه تحتاج يأ. دنىأ حد س.ل 2500 حوالي مايعادلأي  التبن

 . س.ل 900000

كغ حليب  20األخضر المستنبت في تغذية االبقار, تحتاج البقرة التي تنتج حوالي  شعيرأما عند استخدام ال

دء بقار عند بتدريجياً في تغذية األ ه/يوم شعير مستنبت )مع مالحظة إدخالكغ 40 - 35 قصىأ كحديومياً 

  الحديثة تنباتاالس بوحدة منتج مستنبت شعير غرامكيلوواحد  لكل يةالتقدير القيمة(. استخدامه للمرة األولى

ر . إنَّ استنبات هذه الكمية من الشعي(والهدر ةالصيان تكاليف متضمنة) الشمسية الطاقةعلى  تعمل والتي

ل.س وبالتالي  1000كغ حبوب شعير إلنباتها ويبلغ ثمنها حوالي  6يحتاج إلى حوالي كغ(  40المستنبت )

 ل.س فقط.  360000الكلفة السنوية للبقرة الواحدة حوالي  تبلغ

 و سموم نم التغذية سوء عن الناتجة واالستقالبية المرضية المشاكل من الناتج التوفيريضاف إلى ذلك 

 بالشعير بيعيط بشكل تتواجد التي الفيتامينات بعض ونقص األنفحة وانزياح وتخمه حليب وحمى كيتوزيس

 . المستنبت

 

ا   بكلفة مركب علف إلى كغ 2 – 1.5 لحليبالنعجة التي يبلغ إنتاجها اليومي من ا حتاج, فتغنامعند األأم 

ً  س.ل 300 تقديرية ا عند استخدام العلف األخضر المستنبت في تغذية األغنام فإن النعجة التبن مع يوميا . أم 
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)نحتاج إلى  قصىأ كحد ر مستنبت كغ/يوم شعي 4إلى  حتاجالتي تنتج الكمية المذكورة أعاله من الحليب ت

ً  س.ل 120 – 100حوالي  تكلفةغ حبوب شعير الستنباتها( وبالتالي تبلغ ال600حوالي   فقط.  يوميا

 

 شعير: 2/3عدس و  1/3استخدام علف مستنبت أخضر مكون من عند  -2

ً  30الحلوب التي تنتج البقرة  ً  كغ علف مركز 15تحتاج يومياً إلى  كغ حليب يوميا *  15 عرهاس) يوميا

, وبالتالي تصبح التكلفة اليومية (ل.س 280=  70*  4كغ تبن ) 4باإلضافة إلى  س(ل. 2400=  160

ثلث عدس وثلثين األخضر )تنبت استخدام العلف المسأما عند  س.ل. 2680لتغذية البقرة الواحدة للبقرة 

 .المستنبتكغ من هذا العلف  20إلى فإنها تحتاج  كغ حليب/يوم 30البقرة التي تنتج تغذية في ( شعير

و  (سل. 280بسعر حوالي كغ عدس ) 1نبت فإننا نحتاج إلى على هذه الكمية من العلف المستلحصول ل

 (سل. 140=  70*  2كغ تبن ) 2لهذه التكاليف سعر  ويضاف (سل. 346=  173*  2)شعير كغ  2

رة الحلوب الكلية لتغذية البقاليومية تصبح التكلفة وبهذا . ضل استخدامها في تغذية البقرةفالتي من الم

أنه عند إلى التنويه  ويجب ,(سل. 766=  346+  280+  140هي )كغ حليب  30دة التي تنتج الواح

فية لاستخدام هذا النوع من التغذية ليس هناك حاجة إلضافة الفيتامينات والعناصر المعدنية أو المركزات الع

  .ر الحلوباألبقا إلى

 كان األخضر دام العلف المستنبتخبوضوح أن  استبين الطريقتين السابقتين في التغذية, نالحظ بالمقارنة 

 باستخدام العلف المركز.  التغذية التقليدية بالمقارنة مع مرة 3.5أكثر اقتصاديةً بمقدار 

غذية تعن العلف الجاف أثناء  االستغناء بالكاملال يمكن تشير إلى أنه  بعض الدراساتمن الجدير ذكره أن  

  . شكل علف جافعلى من غذائه  %30 -20لى إان يحتاج العلف األخضر حيث أن الحيوعلى الحيوانات 

 



 المحاضرة السابعة استنبات العلف األخضر [Type here]د. ماجد موسى

17 
 

ا   تكلفةبعلف مركز ) 1.5 – 1ى كغ حليب/يوم تحتاج إل 2.5 – 1.5عند األغنام, فإنَّ النعجة التي تنتج أم 

 70*  0.7بتكلفة كغ تبن/يوم ) 0.7 – 0.6في اليوم الواحد, باإلضافة إلى  (ل.س 240=  160*  1.5

ً باستخدام ا ل.س 289بالنتيجة تكل ف النعجة الحلوب الواحدة . (ل.س 49=  لطريقة التقليدية في يوميا

 التغذية.

كغ علف  6 – 5كغ حليب/يوم تحتاج إلى  2.5 – 1.5جة الحلوب التي تنتج عالن نَّ إناحية أخرى, فمن 

 35=  70*  0.5تكلفة التبن كغ تبن ) 0.5ضافة إلى باإل ,(شعير ثلثينعدس و ثلث أخضر مستنبت )

 5ي أ) العلف األخضر المستنبت التي تحتاجها هذه النعجة الحلوب من كميةالهذه  للحصول على. (ل.س

العدس كلفة ت .(كغ 0.6) وشعير (كغ 0.3) عدس :كغ من خليط البذور 0.9إلى  فإننا نحتاج (كغ 6 –

وبالنتيجة فإن التكلفة . (ل.س 104=  173*  0.6أما تكلفة الشعير فهي ) (سل. 84=  280* كغ  0.3)

 223ذات اإلنتاج اليومي من الحليب المذكور أعاله بما فيها تكلفة التبن هي  جة الحلوبعلتغذية النالكلية 

ً  ويجب .(سل. 223=  104+  84+  35أي س )ل. أنه عند استخدام هذا النوع إلى  اإلشارة هنا أيضا

غنام يقة األإلى عل لفيةمن التغذية ليس هناك حاجة إلضافة الفيتامينات والعناصر المعدنية أو المركزات الع

 . نظراً لغنى العلف المستنبت األخضر بهذه العناصر الغذائية الحلوب

نالحظ أن استخدام العلف المستنبت األخضر في التغذية أكثر بين هذين النمطين من التغذية المقارنة ب 

تي تتغذى حية للحيوانات الاإليجابي على الحالة الصاقتصاديةً من الطريقة التقليدية يضاف إلى ذلك األثر 

ادات ة ومضالنشطنزيمات فيتامينات والعناصر المعدنية واألعلى العلف المستنبت األخضر نظراً لغناه بال

 كما ذكرنا سابقاً.كسدة وغيرها األ

ا  االعتماد  نخضر المذكور أعاله ولكن ال يمكن استخدام هذا العلف المستنبت األفي تسمين الخراف, فيمكأم 

ً  1.4 – 1.3كغ يحتاج إلى  40الذي يزن فالخروف بشكل كلي. عليه   160*  1.4) كغ علف مركز يوميا



 المحاضرة السابعة استنبات العلف األخضر [Type here]د. ماجد موسى

18 
 

 وبالتالي تصبح التكلفة (ل.س 21=  70*  0.3بقيمة ) /يومكغ تبن 0.3إلى ضافة باإل (ل.س 224= 

  /يوم.ل.س 245لخروف التسمين الواحد المذكور أعاله هو الكلية 

 احد الذيوفإن الخروف ال ,كون من ثلث عدس وثلثين شعيرعند استخدام العلف المستنبت األخضر المما أ

 70*  0.3بقيمة ) /يومكغ تبن 0.3باإلضافة إلى  كغ علف أخضر مستنبت 4 – 3كغ يحتاج إلى  40يزن 

كغ من مزيج الحبوب  0.6لى حوالي إنحتاج فإننا كغ علف أخضر مستنبت  4 – 3 إلنتاج .(سل. 21= 

ا تكلفة  (ل.س 56=  280*  0.2العدس )تكلفة . (كغ شعير 0.4كغ عدس +  0.2أي المذكور سابقاً ) أم 

 146الكلية لتغذية خروف التسمين  تكلفةالجة تصبح بالنتي. (ل.س 69=  173*  0.4الشعير فتساوي )

  س/يوم.ل.

بين الطريقتين السابقتين في التغذية, نالحظ أن استخدام العلف المستنبت األخضر المذكور أعاله بالمقارنة 

 مدة يشير الباحثون إلى أن  لكن و الطريقة التقليدية في التغذية.بالمقارنة مع  %60كان أكثر وفراً بمقدار 

ستخدم بالمقارنة مع الطريقة التقليدية التي ي عند استخدام العلف المستنبت األخضر قد تكون أطولالتسمين 

 فيها العلف المركز في التسمين. 

 

 

 

 انتهت المحاضرة

 


