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  عالئق الدواجنتكوين طرق 
  
  

  National Research Council 1994 القوميمجلس البحوث  

  

  العليقة تختلف من مكان إلى آخر تمثل تكاليف التغذية الجزء األآبر من مشاريع إنتاج اللحم أو البيض وتكاليف تكوين

  : وهناك عوامل مهمة تدخل فى تحديد التراآيب المناسبة تشمل

 . الخامات المتوفرة 
 . أسعار الخامات 
 ) نامي - بادئ ( نوع العلف  
  . المحيطةدرجة الحرارة  
  . وزن التسويق المطلوب 

  : تكوين العليقة فيويجب اإللمام بالمعلومات اآلتية قبل البدء 

  . العليقة الغذائية للطيور وصفات وطبيعة المواد األولية التى ستدخل فى االحتياجاتمعرفة  
  . تحديد مرحلة ونوع اإلنتاج للطيور 
  . ئقتوافر مواد العلف بكميات تكفى لترآيب العال 
  . مراعاة النواحى اإلقتصادية 
 . أن تفى هذه المكونات بكل متطلبات الدواجن من العناصر الغذائية المختلفة 
  . مراعاة جودة العلف بحيث يكون خال من مسببات األمراض والملوثات الضارة 
  . آفاءة الخلط والتصنيع 
  . خلو العلف من الفطريات والسموم الفطرية 

  . متزنة ورخيصة مع سهولة تصنيعها ضع تراآيب العالئق إلى وقت وخبرة واسعة لتكوين عالئقوتحتاج عملية و

  : الكمبيوتر بعد تزويده بالمعلومات اآلتية باستخدامويمكن تكوين العالئق 

 . التحليل الكيماوى لكل مادة علف .1
 . اإلحتياجات الغذائية المطلوبة للطيور فى المراحل المختلفة .2
  . من مكونات العليقة سعر آل مكون .3
  . بعض المحددات على إستخدام بعض الخامات وهناك برامج جاهزة تتبع لهذا الغرض .4
5.  



[ بالوطن العربي  األولموقع الدواجن  ]                                                الدواجن
 

| www.thepoultry.net |                            الموقع على االنترنت                                            2 

 

 : خطوات تكوين العالئق
  
 . إختيار مكونات العليقة - اوال  

  
  : ويراعى اآلتى عند عمل العليقة تحسب نسب آل مكون على حدة - ثانيا  

 . % 70 - 55الكربوهيدرات تتراوح نسبتها بين  
 . % 35 -  10البروتينات النباتية تتراوح نسبتها بين  
إضافة البروتين  مع العلم أنه ليس من الضرورى%  10 - 5البروتينات الحيوانية تتراوح نسبتها بين  

  % 100الحيوانى ويمكن إستخدام عالئق نباتية 
  % 5 -الدهن تتراوح نسبته بين صفر  
  % 4 - 1األمالح المعدنية تتراوح نسبتها بين  

  : عملية الخلط -ثالثا  

بعض مكونات العليقة  يجب أن يراعى خلط المكونات بحيث تتوزع المرآبات الغذائية بنسبة مضبوطة حيث أن
دقائق  5 - 3الخلط ويتراوح زمن الخلط بين  تضاف بأجزاء فى المليون وتتوقف آفاءة الخلط على نوع الخالط وزمن

دقيقة باإلضافة إلى أن  15فتحتاج إلى زمن خلط أآبر يصل إلى  الخالطات األفقية أما الخالطات الرأسية فى
يصل  إضافة المواد السائلة للعلف مثل الموالس والدهون ، وهناك أنواع من الخالطات األفقية الخالطات األفقية تتيح
  . خلطها خاصة اإلضافات الدقيقة يعية للمواد المراددقيقة باإلضافة إلى الخواص الطب 1.5فيها زمن الخلط إلى 

  : مراقبة آفاءة الخلط - ابعار

الفيتامينات واألمالح المعدنية  تعتمد الطرق التقليدية لقياس تجانس الخلط على تحليل عدد من العناصر الدقيقة مثل
نسبة صغيرة مثل ملح الطعام فإذا آانت وقد تستخدم مادة تخلط ب ومقارنة النسب الناتجة عن التحليل بالنسبة المضافة ،

وتستخدم  فيمكن أخذ عدد من العينات ولتكن عشر عينات ويقدر بها نسبة ملح الطعام%  1العلف  نسبة ملح الطعام فى
  . فأقل فهذا يدل على جودة الخلط % 10نتائج تحليل هذه العينات فى حساب معامل اإلختالف فإذا آانت النتيجة 

  : نيععملية التص - امساخ

أحد أشكال العلف  بعد الخلط يتم تصنيع آخر وذلك للحصول على شكل أو ترآيب مرغوب وتعتبر المكعبات
  . والمحببات شكل آخر للعليقة المصنعة

  : مزايا العلف فى صورة مكعبات

 . تقليل الفقد فى العلف 
  للحرارة أثناء التكعيب لبعض العناصر الغذائية نتيجة للتعرض مع حدوث هضم مبدئى -تحسين اإلستساغة  
  . عدم الفقد فى العناصر الغذائية وضمان عدم اإلختيارية للطيور 

  . وتتدخل بعض العوامل فى تحديد مواصفات المكعبات من حيث ترآيبة العلف

النواحى اإلقتصادية عند المقارنة  جب مراعاةوأسلوب إستخدام البخار والحالة العامة لمعدات التصنيع والمبردات ، وي
   . بين العالئق الناعمة والمكعبة

 



[ بالوطن العربي  األولموقع الدواجن  ]                                                الدواجن
 

| www.thepoultry.net |                            الموقع على االنترنت                                            3 

 

  : أنواع العلف الذى تنتجه مصانع األعالف
  
  : علف آامل - والا

  . الالزمة لتكوين عليقة متزنة يحتوى على آل المرآبات الغذائية
  
  : مرآزات بروتينية - انياث

الفيتامينات ( آيف يمكن خلط مكونات العلف مع المكونات الصغرى وهى  يواجه صغار منتجى الدواجن مشكلة آبيرة
الكبيرة  لذلك تتجه معظم الشرآات) مضادات األآسدة  -منشطات النمو  -مضادات الكوآسيديا  - واألمالح المعدنية

ية تضاف إلى مرآزات عالية القيمة الغذائ إلى خلط هذه المكونات الصغرى مع البروتينات النباتية والحيوانية لتنتج
   % 10 -  5 العالئق بنسب مختلفة

 
مرونة آافية فى ترآيب العالئق ويغطى اإلحتياجات من الفيتامينات واألمالح  إستخدام المرآزات البروتينية يمنح

ة من فى العليقة المكون عند دمجه) الليسين  - المثيونين ( والكالسيوم والفوسفور واألحماض األمينية األساسية  المعدنية
  . وآذلك جزء من الطاقة %  5.2 - 2فى حدود  الذرة والصويا ، آما أنها توفر نسبة من البروتين فى العليقة

  
مسحوق  -مسحوق السمك ( تحتوى على مصادر غنية بالبروتين الحيوانى  والمرآزات البروتينية عبارة عن مخاليط

) الموالس  خميرة -جلوتين األذرة  - آسب فول الصويا ( ومصادر غنية بالبروتين النباتى ) والعظم  اللحم أو اللحم
داى آالسيوم  -مسحوق العظم  ) مصادر الكالسيوم والفوسفور) الليسين  -المثيونين ( وأحماض أمينية أساسية 

 واألمالح المعدنية وملح الطعام ومضادات الكوآسيديا واألآسدة باإلضافة إلى الفيتامينات) الحجر الجيرى  -فوسفات 
  % 12فى المرآز والتزيد الرطوبة عن %  30ويجب أال تقل نسبة البروتين الخام عن  -النمو  والفطريات ومنشطات

  : أنواع المرآزات

  % 10 - 5مرآزات تضاف بمعدل  
 . مرآزات لدجاج التسمين 
  . مرآزات لدجاج البيض 

وفيما  - فى محتواها من البروتين  المرآزات النباتية التى تكون منخفضة وفى اآلونة األخيرة إتجه البعض إلى إستخدام
  )2الجدول رقم % (  10يضاف بمعدل  بروتين%  52يلى مثال لمرآز بروتينى لدجاج التسمين 

   



[ بالوطن العربي  األولموقع الدواجن  ]                                                الدواجن
 

| www.thepoultry.net |                            الموقع على االنترنت                                            4 

 

  % 10 يضاف بمعدلبروتين %  52الجدول التالى يوضح مرآز بروتينى لدجاج التسمين 

 

 
 )بريمكس(مخلوط الفيتامينات واألمالح المعدنية  - الثاث

 % 1والفيتامينات والمكونات الدقيقة مضافة إلى مواد حاملة وتضاف بنسبة التزيد عن  يحتوى على األمالح المعدنية
الفيتامينات وتقلل من عمرها  فاعلية هذه ومن المعروف أن إضافة األمالح المعدنية إلى الفيتامينات تقلل من

المخاليط فى عبوتين منفصلتين إحداهما تحتوى على الفيتامينات  اإلفتراضى نتيجة تأآسدها لذلك البد من من إنتاج
إال  واليتم خلط العبوتين) األمالح والكولين آلوريد ويستحسن وضع الكولين فى عبوة منفصلة  واألخرى تحتوى على

  . صنيع وبذلك تضمن سالمة ترآيز وفاعلية الفيتاميناتفى وقت الت

  : ويوجد أنواع من مخاليط الفيتامينات واألمالح المعدنية

  . بريمكس ألمهات التسمين - بريمكس لدجاج التسمين  
 . بريمكس لدجاج البيض 
 . بريمكس للرومى 
 . بريمكس للبط 
  . بريمكس لألرانب 
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  :مثال لمخلوط أمالح معدنية وفيتامينات لدجاج التسمين يلى وفيما

 

مثال لمخلوط أمالح معدنية وفيتامينات لدجاج التسمين

  . آيلو جرام لكل طن علف 3يضاف المخلوط بمعدل 
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  : جودة العلف

إحتوائه على العلف من  هى مدى مطابقة العلف المصنع للمواصفات الموضحة على الكارت الموجود على شيكارة
األخرى ، عالوة على مدى إحتوائه على الخامات  البروتين والدهن واأللياف والفيتامينات والعناصر المعدنية

المدونة على الكارت مع األخذ فى اإلعتبار أن يكون نوع العلف مناسبا لنوع  المستخدمة فى التصنيع طبقا للبيانات
  )بيض - ج لحم إنتا( وعمره ونوع اإلنتاج المطلوب  الطائر

  : وعند تقييم جودة العلف يجب التأآد من النقاط التالية

 . يجب التأآد من أن جميع الخامات المستخدمة مطابقة للمواصفات .1
 . عدم وجود مواد غريبة فى الخامات أو العلف المصنع .2
 . يجب أن تكون الحبوب أو المواد األخرى المصنعة مطابقة من حيث حجم وشكل الحبيبات .3
 . أن يتم التصنيع طبقا للترآيبة المطلوبة .4
 . عدم وجود خلط بين نوع من األعالف ونوع آخر .5
األخرى نتيجة للتخزين أو  عدم وجود أى نقص فى القيمة الحيوية للفيتامينات أو أى من المكونات الدقيقة .6

  . التصنيع أو التداول
 . تالمكعبات أو المحببات ذات أحجام مناسبة ومطابقة للمواصفا .7
 . عدم وجود أى تلوث بالبكتريا أو الفطريات أو اإلصابة بالحشرات .8
  . أن يكون الوزن مطابقا للمعلن عنه .9

  .تكون العبوات جيدة ونظيفة .10
  . مطابقة لمتطلبات السوق أو المربين .11

ومراقبة التحليل المعملى  تشمل مراقبة الجودة فى تصنيع األعالف على العديد من النقاط الهامة بخالف عمليات
معدات التصنيع  -ظروف تخزين وتداول الخامات  - العلف المصنع -الخامات ( الجودة داخل المصنع تشمل مراقبة 

أن تحتوى آل عبوة من المصنع على آارت مدون عليه البيانات الخاصة  ، ويجب) والشروط الصحية داخل المصنع 
  . منه ومواصفات العلف التحليل الكيماوى له عند أخذ عينةأن تطابق البيانات الخاصة بمكونات  بالعلف ، آما يجب

بروتين خام وطاقة ممثلة  % 23وفيما يلى مثال يوضح آيفية ترآيب عليقة بادئ لدجاج التسمين تحتوى على 
  . آجم عليقة/آيلو آالورى 3200

 

 مثال يوضح آيفية ترآيب عليقة بادئ لدجاج التسمين
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  : علما بأن

 . آجم/ ك .ك 3350والطاقة الممثلة %  8.5نسبة البروتين فى الذرة  
 . آجم/ ك .ك 2230والطاقة الممثلة %  44نسبة البروتين فى آسب فول الصويا  
 . آجم/ ك .ك 3720والطاقة الممثلة %  60نسبة البروتين فى جلوتين أذرة  
 .جنيه 127.4= آجم من العليقة  100حيث أن سعر ال  
  . جنيه 1274=  10*  127.4= طن فإن سعر ال 

 : طريقة الحساب
  : حساب نسبة البروتين) أ 

 . الخام من البروتين%  4.65=  100/  8.5* 54.7= أذرة صفراء %  54.7نسبة البروتين فى  
  . بروتين خام%  10.12=  100/  44*  23= آسب فول الصويا %  23نسبة البروتين فى  
  . من بروتين خام% 8.10=  100/  60* 13.5= جلوتين %  13.5نسبة البروتين فى  

  : حساب الطاقة الممثلة) ب 

آجم / ك .ك طاقة ممثلة 1832.45=  100/  3350*  54.7أذرة صفراء %  54.7الطاقة الممثلة فى  
 . عليقة

آجم / ك .ك طاقة ممثلة 512.9=  100/  2230*  23= آسب فول الصويا %  23الطاقة الممثلة فى  
  . عليقة

. آجم عليقة  / ك.طاقة ممثلة ك 502.2=  100/  3720*  13.5= جلوتين %  13.5الطاقة الممثلة فى  
  . آجم عليقة/ ك .ممثلة ك طاقة 360.8=  100/  8800*  4.1= زيت أذرة %  4.1الطاقة الممثلة فى 

 -الميثونين ( األمينية األساسية  حماضوتتبع نفس الطريقة السابقة لحساب نسبة الكالسيوم والفوسفور المتاح واأل
  ) الليسين
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   : الطيور الداجنة فى عالئق االستخداميوضح تحليل بعض مواد العلف شائعة ) 3(الجدول رقم 

 

) 3(الجدول رقم 

  .الفوسفور الكلى تقريبا 1/3الفوسفور المتاح للدواجن من المصادر النباتية 
  

 )من المعرفة بين يديكعالم (


