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 تعظيم اإلستفادة من المخلفات الزراعية و إستخدامها في تغذيه الحيوان

 جمال علي الدين الصياد

 جامعة بنها -كلية الزراعة بمشتهر -قسم اإلنتاج الحيواني 

 دواجن دامة فى تغذية الحيوان والالمنسق العام لمشروع لتنمية سيتاء والقليوبية ومرسى مطروح باستخدام المخلفات الزراعية المست
 

 ملخص البحث

يعتبر نقص الموارد العلفيه من المعوقاات الرييساية لتنمياة اإلنتااج الحياواني الاذر يعتبار صااد المصاادر ادساساية للاد   

القاومي فاي مصارن مان ااذا المنطلاق فقاد تركازت جهاود البحاي العلماي إليلااد مصاادر علفياه جديادل ورفاة القيماة الغذايياة 

 المخلفات الزراعياة ل في قيمتها الغذايية والمخلفات بصفة عامةاي البقايا صو النواتج عن نشاط ما.للمخلفات المزرعية الفقير

صسامدل عواوية صو اي منتلاات اانوياة دا ا  منةوماة اإلنتااج الزراعاي والتاي يلاا تعةيمهاا لنساتفادل منهاا بتحويلهاا  لاي 

صعاا أ صو اااذاء لننسااان صو طاقااة نةيفااة صوتصاانيعها لتحقيااق الزراعااة ادفقيااة النةيفااة وامايااة البي ااة ماان التلااو  وتحسااين 

المنتلاات الزراعيااة وتااوفير فاار  عمالاة بالقطاااع الزراعااي وبالتااالي تحسااين الوياة ارقتصااادر والبي ااي ورفااة المسااتور 

 .الصحي وارجتماعي بالريف

 من تعظيم االستفادة من المخلفات الزراعية: الهدف

ارسااتفادل ماان اااذل المخلفااات الزراعيااة بطريقااة مللااى عمناساابة للماازارع واقتصاااديةو سااواء فااى تغذيااة الحيااوان او  -1 

 بتصنعيها  لى سماد عووى او فى الصناعة.

 المنتج اللانوى لها عالمخلفاتو. زيادل د   المزارع بزيادل القيمة الموافة لهذل المحاصي  عند ارستفادل من -2

 ايلاد فر  عم  للشباب باشتراكهم فى عمليات تدوير اذل المخلفات. -3

 الحد من التلو  البي ى الناتج من ارق اذل المخلفات او تركها على شؤاطى الترع والمصارأ. -4
 

 ما يجب مراعاته عند استخدام المخلفات الزراعية الحقليه فى تغذيه الحيوانات

ان ر تحتوى على نباتات سامه او عند معامله المحاصاي  الناتلاه عنهاا ااذل المخلفاات بالمبيادات يلاا انقوااء فتارل  -1

كافيه لزوال تااير مفعولها وان تكون  اليه من العفان اتاى ر يتسابا مماا سابق ايارار للحيواناات المغاذال عليهاا او 

 ل نسان المستهلك لمنتلات اذل الحيوانات.

فه التركيا الكيماوى والقيمه الغذاييه ومدى ااتوايها على العناصر المعدنيه ليسه  استخدامها فى تكوين الع يق معر -2

 وكذا ترتيبها من ايي اراميه ارقتصاديه وادولويه فى اإلستخدام.

نقلهاا لمساافات طويلاة تكون ادولويه فى اإلستخدام للمخلفاات المنتلاه فاى المزرعاه اام التاى بالمنااطق الملااورل صماا  -3

 فيسبا ذلك زيادل فى صسعاراا وبالتالى زيادل تكاليف التغذيه عليها.

يكون  ستخدام المخلفات الزراعيه الحقليه صساسا للحيواناات المنخفواه لننتااج ذات اإلاتياجاات الغذايياه المتواياعه  -4

خدم لألبقار عاليه ادنتااج  ر فاى مرااا   نتاجياه كادبقار البلدى والخليطه واللاموس وادب  والغنم والماعز ور تست

العلا ت ماة مراعاال  ساتخدام مخلفاات معيناه عالياه  -معينه تانخف  فيهاا اإلاتياجاات الغذايياة عص ار موسام الحلياا

 القيمة الغذاييه نوعا ما كسي ج الذرل بدون كيزانو.
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 مقدمة :

لتنمياة اإلنتااج الحياواني الاذر يعتبار صااد المصاادر ادساساية للاد   يعتبر نقص الموارد العلفيه من المعوقاات الرييساية 

القاومي فاي مصارن مان ااذا المنطلاق فقاد تركازت جهاود البحاي العلماي إليلااد مصاادر علفياه جديادل ورفاة القيماة الغذايياة 

 شاط ما.للمخلفات المزرعية الفقيرل في قيمتها الغذايية والمخلفات بصفة عامةاي البقايا صو النواتج عن ن

وتعرأ المخلفات الزراعية علي صنهاا كا  ماا يناتج بصاورل اانوياة  ا ل عملياات  نتااج المحاصاي  الحقلياة وصانااء وبعاد 

الحصاد صو صاناء عمليات اإلعداد للتسويق صو التصنية لهذل المحاصي  كما يشم  صيوا فو ت الحيوان والدواجن قبا  الاذب  

   .ات تصنية وافظ منتلات اذل الحيوانات والدواجنصو   ل عمليات الذب  ن و  ل عملي
 

  المخلفات الزراعية

اي منتلات اانوية دا   منةومة اإلنتاج الزراعي والتي يلا تعةيمها لنساتفادل منهاا بتحويلهاا  لاي صسامدل عواوية صو 

ذاء لننسااان صو طاقااة نةيفااة صوتصاانيعها لتحقيااق الزراعااة ادفقيااة النةيفااة وامايااة البي ااة ماان التلااو  وتحسااين صعاا أ صو ااا

المنتلاات الزراعيااة وتااوفير فاار  عمالاة بالقطاااع الزراعااي وبالتااالي تحسااين الوياة ارقتصااادر والبي ااي ورفااة المسااتور 

 .الصحي وارجتماعي بالريف

 

  :أنواع المخلفات الزراعية

 

  :ال: المخلفات الحقلية وهي جميع المخلفات التي تنتج علي مستوي الحقل وتقسم إليأو
 

  مخلفات حقلية من أصل نباتي )مخلفات محاصيل( :   
 

واي جمية المخلفات التي تنتج صاناء اصاد صو جماة صو يام المحاصاي  الحقلياة صو صانااء  عاداداا للتساويق ومعةام ااذل       

علاي  المخلفاات الزراعياةستوى الحق  ولدى المزارعين ويمل  اذا النوع من المخلفات الكم ادكبر من المخلفات تنتج علي م

ها الخاام فاي تغذياة اإلط ق نوجمية المخلفات من اذا النوع فقيارل فاي الباروتين وفاي قيمتهاا الغذايياة  ذا اساتخدم  بصاورت

قش ادرزن وصتبان القم  و الشعير والفول والعادس والبرسايم والحماصن واطاا الاذرل ن وقاوا  الحيوان ومن اذل المخلفات 

 ل  الذرل ن وعروش نباتات المحاصي  البستانية والخور.

الزراعياة ر يساتفاد ار  ملياون طان مان المخلفاات30ينتج بعد اصاد المحاصي  الحقلية والخوروات والفاكهة اكلر مان 

%منها فى تغذية الحيوان والباقى يحرق او يترك على شواطىء الترع والمصاارأ مساببا تلاو  بي اى او كوسايلة 25بحوالى

 رنتشار ارمراض وارفات الزراعية.

 

 ) :مخلفات حقلية من أصل حيواني )مخلفات حيوانية    
 

  ل تواجداا بالمزارع صو محطاات اإلنتااج وتشام  الفوا ت الحيواناات واي عبارل عن فو ت الحيوانات والدواجن     

 ."عرو  الحيوانو ن وزرق وفرشة الدواجن

 

% و ن كاان صكلار مان نصاف 20وتتميز اذل المخلفاات بارتفااع محتواااا مان الباروتين الخاام اياي تصا  نسابته  لاي ااوالي

اساتخدام ااذل المخلفاات فاي صعا أ الادواجن و ن كاان يمكان  العناصر الموجودل بالمخلفات مواد اير بروتينية مما يحاد مان

 .استخدامها في صع أ الملترات
 

 

   ثانيا: مخلفات التصنيع الزراعي
 

واى ك  ما ينتج بصاورل عرياية صو اانوياة صانااء عملياات افاظ صوتصانية المحاصاي  الزراعياة لألااراض المختلفاة ساواء 

  :أنواع عديدة منهام  اذل المخلفات كان  اذل المحاصي  نباتية صو ايوانية وتش
 

 

 مخلفات التصنيع الزراعي نباتية المصدر 

ملاا  مخلفااات المعاصاار ومصااانة اسااتخ   الزيااوتن ومخلفااات المطاااان والصااوامة ن ومخلفااات الموااارب مخلفااات 

 ومخلفات التلميد والحفظ والعصاير للخور والفاكهه.  صناعة السكر والنشا والللوكوز
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 التصنيع الزراعي حيوانية المصدر  مخلفات  

وتشم  مخلفاات الملاازر والسالخانات ملا  مساحوق الادمن والعةاامن والقارون والحاوافر و محتوياات الكارش ومساحوق 

اللحومن والريشن ومخلفات مصانة ادلبان ومنتلاتهاا ملا  الشارش الماال  صو الحلاون ومخلفاات افاظ وتصانية ادساماك ملا  

 .مسحوق السمك

 

 : مخلفات عرضية ومختلطةثالثا 

ايااي توجااد ملموعااة ص اارى ماان المخلفااات ماان صصاا  زراعااي ور يمكاان  د الهااا ياامن المخلفااات الحقليااة صو مخلفااات 

التصنية الزراعي واى مخلفات صسواق اللملة والمطااب  والمطااعم وااي عباارل عان  لايل مان المخلفاات المتعاددل والقيماة 

  -لذالك تطرقنا :  .  كليرلالغذايية لها اير اابتة وتخوة لعوام

 

 تعظيم االستفادة من المخلفات الزراعية الحقليه فى تغذية الحيوان .
 

 الهدف من تعظيم االستفادة من المخلفات الزراعية: 

ارسااتفادل ماان اااذل المخلفااات الزراعيااة بطريقااة مللااى عمناساابة للماازارع واقتصاااديةو سااواء فااى تغذيااة الحيااوان او  -1 

 سماد عووى او فى الصناعة. بتصنعيها  لى

 زيادل د   المزارع بزيادل القيمة الموافة لهذل المحاصي  عند ارستفادل من المنتج اللانوى لها عالمخلفاتو. -2

 ايلاد فر  عم  للشباب باشتراكهم فى عمليات تدوير اذل المخلفات. -3

 على شؤاطى الترع والمصارأ.الحد من التلو  البي ى الناتج من ارق اذل المخلفات او تركها  -4
 ج

 ما يجب مراعاته عند استخدام المخلفات الزراعية الحقليه فى تغذيه الحيوانات

ان ر تحتوى على نباتات سامه او عند معامله المحاصاي  الناتلاه عنهاا ااذل المخلفاات بالمبيادات يلاا انقوااء فتارل  -1

اتاى ر يتسابا مماا سابق ايارار للحيواناات المغاذال عليهاا او كافيه لزوال تااير مفعولها وان تكون  اليه من العفان 

 ل نسان المستهلك لمنتلات اذل الحيوانات.

معرفه التركيا الكيماوى والقيمه الغذاييه ومدى ااتوايها على العناصر المعدنيه ليسه  استخدامها فى تكوين الع يق  -2

 اإلستخدام. وكذا ترتيبها من ايي اراميه ارقتصاديه وادولويه فى

تكون ادولويه فى اإلستخدام للمخلفاات المنتلاه فاى المزرعاه اام التاى بالمنااطق الملااورل صماا نقلهاا لمساافات طويلاة  -3

 فيسبا ذلك زيادل فى صسعاراا وبالتالى زيادل تكاليف التغذيه عليها.
 

نتااج ذات اإلاتياجاات الغذايياه المتواياعه يكون  ستخدام المخلفات الزراعيه الحقليه صساسا للحيوانات المنخفوه لن - 4

كادبقار البلدى والخليطه واللاموس وادب  والغنم والماعز ور تستخدم لألبقار عاليه ادنتااج  ر فاى مرااا   نتاجياه 

العلا ت ماة مراعاال  ساتخدام مخلفاات معيناه عالياه  -معينه تانخف  فيهاا اإلاتياجاات الغذايياة عص ار موسام الحلياا

 الغذاييه نوعا ما كسي ج الذرل بدون كيزانو.القيمة 
 

 :طرق االستفادة من المخلفات الزراعية

   أوال: إنتاج األعالف غير التقليدية
 

يوجد العديد من التكنولوجيات التي يمكن من   لها تحوي  المخلفات النباتياة  لاي صعا أ ايار تقليدياة بعاد  ياافة العناصار 

 : المغذية لها واي

 المغذيات السائلة استخدام -1
 

%و مصدر معدني للفسفور والكبري  وصم ح معدنية 2,5%و يوريان ع91واي تعتمد علي المورس واو عبارل عن ع     

% وتتم اذل العملية بتسخين الماء و ذابة الكمية ال زمة من اليوريا في 5نادرل وفيتامين ص ن د مة مقدار من الماء اوالي 

طن من  4ويذاب مخلوط ادم ح المعدنية بالفيتامينات بنفس الطريقة علي ادر ام تواأ جميعا  لي كمية معلومة من الماء 

المورس الخام في جهاز الخلل ن وبعد عشر دقايق تنق   لي تانك تخزين المغذر الساي  ن وترجة صامية اذل التكنولوجيا  لي 

قصه من صم ح وفيتامينات وبروتين  ام ويمكن القول صن ك  صن العلف الذر يواأ  ليه اذا المحلول يمد الحيوان بما ين

  .نصف لتر من المورس صوالمفيد تعادل تقريبا نصف كيلو جرام من العلف المركز
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  قوالب الموالس الصلبة -2
 

% 60-40يتم تصنية قوالا الماورس كبادي  لسااي  المفياد لتساهي  توزيعاه علاي صاغارالمربين ويتكاون ااذا القالاا مان     

% وكذلك  يافة مواد كيماوية تساعد علي تلماد القالاا  لاي درجاة 10 – 5% يوريان ومل  طعام بنسبة 20- 10مورسن و

يورياان كماا صن لعاق الحياوان لهاذل القوالاا  %20الص بة واذل التكنولوجيا لها مزايا اذايياة واقتصاادية اياي ياتم اساتخدام 

  .بكميات صغيرل منتةمة من العناصر الغذايية واي تنشل بكتيريا الكرش علي فترات طوال اليوم يومن  مداد الحيوان

 

 فرم األعالف الخشنة )المعاملة الميكانيكية( -3
 

زية القصان بآرت الدراس العادية صو الكهربايياة من عيدان الذرل اللافةن والدراولن وزعا المخلفات الزراعيةيتم تقطية      

صو التي تدار باللرار واذا يلعلها صكلر استسااة وقابلياة للهوامنومن الممكان صن تحا  محا  تابن القما  فاي ع ياق التسامين 

له فوايد عديدل مل  عدم اساتغ ل مساااات كبيارل فاي تخازين المخلفااتن وساهولة نقا   راعيةالمخلفات الزوادلبانن وتقطية 

 .المخلفاتن وتقلي  تكاليف نق  اذل المخلفاتن وارتفاع القيمة الغذاييةن وعدم  ادار المخلفات الحقلية
 

 معاملة المخلفات بمحلول اليوريا -4
 

ات الحقلية بواساطة ماكيناة الادراس العادياة اام تار  ااذل المخلفاات فاي طبقاات وإلجراء المعاملة يتم صور تقطية المخلف     

كلام تابن صو قاش  100لتر ماء واذا المحلول يرش علي 50كلم يوريا في 4وترش بمحلول اليوريا الذر يتم تحويرل بإذابة 

ة تسارب اااز ادمونياا الاذر صو اطا ام ياتم كابس المخلفاات المعاملاة بادرجا  اام تغطاي ااذل الكوماة بالب ساتيك اتاى تمنا

صسبوع ام يرفاة الغطااء مان مكاان ص اذ العلاف المعاما  وياتم  3-2سيتكون من تحلي  اليوريا وتترك الكومة مغطال تماما لمدل 

 .التغذية عليه تدريليا
 

  معاملة المخلفات بغازاألمونيا -5
 

رفة القيمة الغذايية لهذل المخلفات وياتم ذلاك بترتياا  ااز ادمونيا ينتج في مصر بوفرل وعند اقن المخلفات به يؤدر  لي    

طنن ام تغطي الكوماة بغطااء مان الب ساتيك ماة  اكاام التغطياة مان كا  10طن صو 5بارت القش والتبن في كومه ذات الم 

فاة الغطااء ياوم صايفا وا ااة صساابية شاتاءن وير 14-10جانان ام يحقن ااز ادمونيان وتترك الكومة مغطال بالب ستيك لمدل 

  .الب ستيك ويترك القش صوالتبن للتهوية لمدل يومين ام يتم تغذية الحيوان
 

 معاملة المخلفات باإلشعاع -6

يتم معاملة المخلف باإلشعاع بلرعات امناه مان صشاعة جاماا للاتخلص مان مواادات التغذياه ولكان يعااب عليهاا اناه كلماا 

و صشار  لي صن المعاللة 2007كفاءل ارقتصاديه للمخلف. عالصياد وص رون زادت اللرعات ارشعاعيه ادر الي التقلي  من ال

كيلااو جاراى لتفاا  الزيتااون  قااد صدت الااى  فا  محتااوال ماان الللوكوسااينورت الوااارل وصن  20اإلشاعاعية بلرعااة مقااداراا 

اء الدم وصن المعاملاة بهاذل صا لة مح  الدريس فى ع يق اررانا لم يكن لة صى تأاير يار على النوااى الفسيولوجية وكيمي

 كيلو جراىو يحقق كفاءل انتاجية واقتصادية عالية. 20ع
 

 السيالج -7

 ماهو السيالج :

السي ج او العلف ار وار المحفاوف فاى معازل عان الهاواء اياي تحاد  تخمارات ر اوايياه للساكريات الموجاودل فاى 

كميات تكفى لوقف النشاط البكتيرى الوار مماا يسااعد علاى العلف ار ور مما يؤدى الى انتاج اموى ال كتيك والخليك ب

 المحافةه على القيمة الغذايية للعلف ار ور.

ويعد السي ج افو  طريقة اقتصادية لحفاظ العدياد مان المخلفاات الزراعياة الخواراء ومخلفاات التصانية الزراعاى ماة 

 تحسين قيمتها الغذايية.

الاذر سايتم تحويلاة  لاي ساي ج بحياي يحتاور علاي نسابة مان رطوباة  ويتم عم  السي ج عان طرياق اصااد المحصاول

م 2سم وارتفاع 30سمن ويتم وية المحصول في صورل طبقات سمك ك  طبقة  5عاليةن ام تقطية النبات بطول ر يزيد عن 

ة بالب ساتيك لتر ماء لك  طنن اام تغطاي الكوما15لتر مواأ  ليه  15ام تكبس جيدان ويتم  يافة المورس لك  طبقة بمعدل

  .مة وية صاقال علي سط  الكومةن وص يرا يتم فت  الكومة بعد شهرين وتغذية الحيوان علي السي ج تدريليا

http://kenanaonline.com/users/daltexegy/tags/12795/posts
http://kenanaonline.com/users/daltexegy/tags/12795/posts
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 االستفادة من قش االرز فى تغذيه الحيوان

مليااون طاان قااش ارز ااناااء موساام اصاااد 3.5مليااون فاادان بمحصااول اررز تنااتج مااا يقاارب ماان1.5ياازرع مااا يقاارب ماان 

يستفاد بمعةم اذل الكميه ايي يحارق جازء منهاا او تتارك فاى الحقاول مساببه تلاو  بي اى وكمصادر رنتشاار المحصول ور 

 ارفات الزراعيه وماوى للف ران.

 

 تصنيع قش االرز الى السيالج :

 اهمية سيالج قش االرز:  

ها ماة ااتفااف بلفااأ ابوبهاا ونوال104وساخا102وساخا101تتميز بع  اصاناأ اررز المساتنبطة ااديلا ملا  ساخا 

النباتات باورقها  وراء وبها محتوى مناسا من الرطوبة والكربوايدرات الذايبه لعم  ساي ج جياد منهاا بارياافه الاى ان 

 طن ملموع  ورى بعد اصاد الحبوب.3:2الفدان ينتج من

يااا اليااه ااناااء %عندايااافة اليور8:7نساابة ماان  عياادان اررز الخوااراء محتااوى البااروتين فااى القااش الااى  ويرفااة سااي ج

 %فى السي ج.50-40%فى القش الى نسبه من40التصنية وكذلك المركبات الغذايية المهوومه من

لذلك يمكن استخدام سي ج قش اررز الخوراء فى التغذية الصيفيه كبدي  للتبن الذى ارتفع  اسعارل فى الفتارل ار يارل 

وفير جازء مان العلاف المركاز الغاالى الالمن مماا ياوفر جازء كبيار مان ارتفاعا ملحوفا وبدرجة ر ت يم قيمته الغذايياة ماة تا

 تكاليف التغذية.

اما فى فص  الشتاء فانه يمكن اا له مح  جزء من البرسيم بدر مان ارعتمااد الكلاى علاى البرسايم للمسااعدل فاى تاوفير 

فير جازء مان مساااة رسايم فقل.وكاذلك لتاوعليقة متزناه تاؤدى الاى زياادل فاى انتاجياة الحيواناات بالمقارناة بالتغذياة علاى الب

البرسيم لزرعتها بالقم  مما يقل  من الكمياات المساتوردل منه.اياافة الاى ذلاك فاناه ساوأ يقلا  مان التلاو  البي اى بادر مان 

ارقه او تركه على الترع والمصارأ ليكون مأوى للف ران ومصدر رنتشار ادفات الزراعية وكاااد مساببات الحراياق فاى 

 الريف المصرى.
 

 من عيدان الذرة الشامى: االستفادة

ملياون 4.5مليون طن عيدان  وراء تحتوى علاى ماا يقارب مان15مليون فدان تنتج ما يقرب من1.1يزرع ما يقرب من

طن مادل جافة ور يستفاد بمعةم اذل الكمية ايي يحارق جازء منهاا ويتارك البااقى فاى الحقاول مساببا تلاو  بي اى وكمصادر 

 لف ران.رنتشار ارفات الزراعية وماوى ل

والقيمة الغذايية لحطا الذرل الشامى اللاأ تتساوى تقربيا مة القيمة الغذايية لتبن ان لم يكان اكلار قلاي  ولاذا فاناه يمكان 

 ارستفادل منه كبدي  لتبن القم  فى تغذية الحيوانات الملترل.

او بعااد معاملتااه باليوريااا او ويمكاان تغذيااة اطااا الااذرل اللاااأ بعااد فرمااه بماكينااة دراس محصااول القماا  باادون معاملااه 

ارمونيا او بيولوجياا او بعاد تصانيعه الاى ساي ج اياي تتمياز الهلان وارصاناأ المساتنبطة ااديلا باان الحباوب فيهاا تنواج 

فسيولوجيا وما زال  العيدان  وراء وبها نسبة من السكريات والرطوبة تناسا عم  سي ج جيد وقد اابتا  تلاارب التقيايم 

كلام يياوم ياوفر 15لمخلاف بمعهاد بحاو  ارنتااج الحياوانى ان تغذياة اربقاار الح باة والتاى تصا  انتاجهاا الاىالغذايى لهذا ا

%من كميات العلف المركز كما اابت  التلارب ايواا اناه يمكان اا لاه محا  جازء مان البرسايم بادر مان ارعتمااد علاى 25

 البرسيم فقل فى التغذية الشتوية دون نقص فى ارنتاج.
 

كلمييوم قلا  مان كمياة العلاف المركاز بمقادار 15دام سي ج عيدان الذرل فى تغذية اربقار الح بة والتى تدر اوالىاستخ

 %.29%ومن تكاليف التغذية بمقدار25
 

 االستفادة من حطب الذرة الرفيعة: 

حيواناات ملياون طان اطاا جااأ يمكان تغذياة ال1.8ينتج عن زراعة ااذا المحصاول بمحافةاات جناوب الاوادى ااوالى

عليها فى تلك المناطق بعد فرمهاعتبنواو بعد تصنيعها ساي ج اياي ان ارصاناأ والهلان المساتنبطة ااديلا لهاذا المحصاول 

 تنوج ومازال  العيدان  وراء وبها نسبة من الرطوبة والسكريات المناسبه لعم  سي ج جيد كما فى االة الذرل الشامى.
 

 سكر:االستفادة من مخلفات محصول قصب ال

مليون طان عيادان ويحتاوى قصاا الساكر علاى 16الف فدان بمحصول قصا السكر ينتج عنها 333يزرع ما يقرب من 

%بلاس جاأ والقيمة الغذايية لهذل المخلفات على اسااس 15%نموات  وريةونعزعازية القصاوو30%عاوراق جافهن10

 %مركبات اذايية مهوومة.21%و15%ن44.5طازج او
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 بنجر السكر فى تغذية الحيوان: االستفادة من عروش

ملياون طان عاروش 1.5ينتج ااناء اصاد محصول بنلر السكر فاى الفتارل مان فبرايار واتاى شاهر يونياه ماا يقارب مان 

 الف فدان. 186طازجه وذلك من زراعة ما يقرب من

ر رييساى ور ايص ويحلم المربى من تغذية ايواناته عليهاا وذلاك لتواجاد ااذا المخلاف ماة تاوافر البرسايم لدياه كمصاد

لتغذيه الحيوانات باريافة الى ادو  اارت اسهال كليرل فى قطعان ارانام واربقار نتيلة للتغذية الخاط ة علياه مماا يناتج 

عنااه تاارك كميااات كبياارل ماان اااذا المخلااف علااى التاارع والمصااارأ مسااببا تلااو  بي ااى وكعاماا  مساااعد فااى انتشااار ارفااات 

لمحتاوى العاالى مان الرطوباة لهاذا المخلاف ياؤدى الاى سارعة تعفناه ويلعلاه بي اه صاالحه وايي ان ا  وارمراض الزراعية

 لتكاار البكتريا الوارل المسببه ل مراض.

ولذا يلا اراتمام بهذا المخلف وتشلية المزارعين على استخدامه فى تغذيه الحيوانات ورسيما ان الدراسات التى تم  

هاد بحاو  ارنتااج الحياوانى اابتا  اناه ذو قيماة اذايياة عالياه وان اساتخدامه فاى عليه تح  الةروأ المصرية بمحطات مع

 تغذيه الحيوانات يوفر جزء كبير من العلف المركز الغالى اللمن مما يقل  كليرا منة تكاليف تغذيه اذل الحيوانات.
 

 فى حالة تقديم هذا العروش طازجة للحيوانات يجب: 

لحق  لتلف جزييا او يمكن التغذية عليها بعد الحصاد مباشرل ولكن بعاد  لطهاا باالقش كماا تدبيلها بتركها عدل ايام فى ا• 

 يحد  فى االه الحشة ارولى للبرسيم.

التدرج فى التغذيه عليه لفترل طويله تص  الى اسبوعين مة عدم ارعتماد عليه فقل فى التغذيه اواستخدام كميات كبيرل • 

 كلم ييومو.10البرسيمعفى ادودمنه كما يحد  عند التغذية على 

جارام للبقارل فاى الياوم برشاه علاى العاروش عناد 100جرام فى اليوم ل اناام و25ينص  بايافة الحلرالليرى بمعدل• 

 التغذية عليه وذلك لت فى تااير اركسارت.

 ا ل شاهر ويمكن تلفبف عروش بنلر السكر عنادما تكاون الةاروأ اللوياة مناسابة وذلاك فاى العاروات التاى تحصاد 

ابري  ومايو ويونيه ايي تترك فى الحق  وتقلا على فترات كما يحاد  عناد عما  درياس البرسايم وبعاد تماام اللفااأ 

 تخزن فى مكان جاأ لحين استخدامه فى التغذية.

 

ل عندد ويالحظ ان القيمة الغذائية لعروش بنجر السكر الجافة تقارب القيمة الغذائية لدريس البرسيم ولذا يجب ان يعام 

 التغذية عليه معاملة الدريس.

اراتمام بوجود الماء بصفه دايمه امام الحيوانات التى تتغذى على عروش بنلر السكر اللافاة اياي ان محتاوال الكبيار • 

 من ارم ح يلع  الحيوان يحتاج لشرب كميات كبيرل من الماء.

ه للتغذياة ور يقادم الساي ج للعلاول الريايعه وكاذلك قب  استخدام السي ج فى التغذياة يلاا ا تباار جودتاه وصا ايت• 

       ل بقار ااناء عملية الحليا.
 

 االستفادة من مخلفات الخضروات والفواكة:

مليون طن ااناء التسويق والتخزين وساي ج 2مليون طن فاكهة و وروات سنويا يفقد اوالى 14.1,7.1ينتج اوالى     

كون متوازن من ايي ااتوايه علاى العناصار الغذايياه وعاالى اللاودل رناه عاادل ماا تشام  اذا النوع من المخلفات عادل ما ي

 على العديد من الخوروات والفواكه الدا لة فى تصنيعه و اصة مخلفات ارسواق 
 ج

 االستفادة من نباتات الغاب:

اك وعلى شؤاطى التارع والمصاارأ تنمو اذل النباتات طبيعيا بكميات كبيرل فى بحيرات شمال الدلتا ومزارع ارسم     

%باروتين 5.7%مركباات اذايياة مهواومة و52طن علف ا ور بقيماة اذايياة تصا  الاى10وتص  انتاجية الفدان منه الى

 مهووم.
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 ولكن عند التغذية يجب مراعاة االتى:

صاناعى والمحتوياة  ان ر تكون الملارى المايياة النامياة فيهاا ااذل النباتاات مختلطاة بمياال صارأ صاحى او صارأ -1

على نسبة كبيرل من العناصر اللقيلة رنهاا تماتص ااذل العناصار اللقيلاه مان المياال وتتلماة بانسالتها مساببه ايارار 

 صحية للحيوانات اذا اذي  عليها.

تكون اذل النباتاات عناد التغذياة المباشارل عليهاا باالرعى مصادرا رصاابة الحيواناات بالطفيلياات وارماراض  اصاة  -2

 ديدان الكبدية التى تنتشر يرقاتها فى مل  اذل الملارى والمسطحات المايية.ال

وافو  وسيلة للوقاية من ذلك او تقديمها للحيوانات فى صورل ساي ج اياي ان عملياة السايللة تقواى علاى الطفيلياات 

 واراياء الدقيقة التى قد تكون عالقة على اسط  اذل النباتات.

م ايي انه بزيادل تقادم ااذل النباتاات فاى العمار تقا  قيمتاه 1,0النباتات والتغذيه عليه او  اررتفاع المناسا لحش اذل -1

 الغذايية.
 

 وبناء علي ذلك تطرقنا للمشروع العلمي التطبيقي القومي للتنميه .

 تحت عنوان:

فددي التنميددة إسددتخدام المخلفددات الزراعيددة ومخلفددات التصددنيع الزراعددي فددي تغذيددة الحيوانددات المزرعيددة للمسدداهمة  

 الزراعية المستدامة في محافظات سيناء والقليوبية و مطروح.
 ج

 المنسق العام للمشروع

 ص.د. جمال علي الدين الصياد

 جامعة بنها. -كلية الزراعة بمشتهر  -قسم اإلنتاج الحيواني  -صستاذ تغذية الحيوان المتفرغ 
 

 نائب المنسق العام للمشروع

 ص.د. امدر محمد  طاب

ريايس مللاس  دارل اللمعياة  -جامعاة عاين شامس  -كلية الزراعة -قسم اإلنتاج الحيواني  -تغذية الحيوان المتفرغ  صستاذ

 المصرية للتغذية وادع أ.
 

 الجهات المشاركة

  جامعة عين شمس. -قسم اإلنتاج الحيواني بكلية الزراعة 

 .قسم اإلنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة ادزار 

 ج الحيواني بكلية الزراعة البي ية بالعريش.قسم اإلنتا 

 . قسم اإلنتاج الحيواني بالمركز القومي للبحو 
 

 الجهات المنفذة

  جامعة بنها. -كلية الزراعة بمشتهر -قسم اإلنتاج الحيواني 

  كلية الزراعة البيئية بالعريش جامعة قناة السويس. -قسم اإلنتاج الحيواني 

 جامعة عين شمس.-كلية الزراعة  -عالف الجمعية المصرية للتغذية واأل 
 

 أهداف المشروع

  يلاد مصادر علفية جديدل اير تقليدية. .1

 تقلي  تكلفة الع يق والحد من اإلرتفاع المستمر في صسعار ادع أ. .2

 الحد من  ستيراد مكونات علفية مما يوفر العملة الصعبة. .3

 المحافةه علي البي ة من التلو . .4
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سية المتلددل في عملية تلفيف المواد الخام مما يفت  صفاق  ستخدام التكنولوجياا الصاديقة للبي اة  ستخدام الطاقة الشم .5

 وادق  تكلفة.

  يلاد فر  عم  جديدل للشباب. .6

 تقلي  المسااة المستخدمة في زراعة البرسيم مما يسم  بزيادل المسااة المنزرعة بالقم  . .7

 رانا في  ستخدام الدريس في تكوين الع يق.تقلي  المنافسة بين الحيوانات الكبيرل واد .8
 

 اإلطار العام للمشروع

 يشم  المشروع  جراء ما يلي:

 أ. حصر المخلفات علي مستوي محافظات شمال وجنوب سيناء  والقليوبية ومطروح ومن تلك المخلفات ما يلي:

 . ورد الني 

 .محتويات الكرش من الملاذر 

 فوة اللودلعالفرزلو. تف  الزيتون ونور البل  واللمار منخ 

 .مخلفات مصانة اداذية والتصنية الزراعي 

 وتتضمن عملية الحصر تحديد أنواع المخلفات وكميتها وأماكن تواجدها.          

 

 ب . طريقة تجفيف المخلفات:

لنشاار يااتم  سااتخدام الطاقااة الشمسااية فااي عمليااات التلفيااف باادر ماان الطاقااة الكهرباييااة تااوفيرا للنفقااات وكمحاولااة 

 التكنولوجيا صديقة البي ة.

 

 ج . التحليل الكيماوي للمخلفات المختبرة وتقدير قيمتها الغذائية.

 

 د . طرق معاملة المخلفات لرفع وتحسين قيمتها الغذائية: 

 .المعام ت الميكانيكية 

 .المعام ت البيولوجية 

 .المعام ت الكيميايية 

 

 ي الصغيرالتطبيق المزرعي الحقلي علي مستوي المرب

 -ويشم  ذلك ما يلي:

 .د ال المخلفات المحسنة في ع يق ادانام والماعز وايوانات  

 .التسمين وايوانات اللبن وادرانا 

  الندوات والتوعية البي ية عان اإلساتخدام ادملا  بأنواعهاا المختلفاة وياتم ذلاك علاي مساتور النوعياات المختلفاة مان

 م صوتلمعهم وبشك  دورر.المربين والمزارعين في صماكن تواجدا

 

 أليات التنفيــذ:

  يتم تنفيذ العم  بالمشروع من   ل فرق العم  في ك  محافةة من محافةاات التطبياق وذلاك بماا يات يم ماة صناواع

وكميات المخلفات المتااة بالمنطقة وبالتالي تحديد طرق التعام  مة تلك المخلفات سواء باإلستخدام المباشر لهاا صو 

 ء التلفيف الشمسي لها صو بتحويلها  لي سي ج. بعد  جرا



 جمال علي الدين الصياد

 123 

  قد يحتاج ادمر في بع  صنواع المخلفات  لي  ستخدام بع  المعام ت المشاار ليها ساابقا و اصاة المبساطة منهاا

  ميرلو. -بكتيريا-مل  الرش بمحلول اليوريا صو  يافة بع  الكاينات الحية الدقيقة عفطر

 ات علي مستور الحق  مباشرل وذلك علي الكميات المتناارل لادر المازارعين صوقاد وقد يتم التعام  مة بع  المخلف

يااتم التعاماا  مااة المخلفااات علااي مسااتويات صكباار بعااد تلميعهااا ويااتم ذلااك علااي مسااتور شاابة صااناعي ايااي تشاام  

ج صعا أ العمليات ال زمة من التلفيف والتقطية ام اللرش صو الطحن ام الخلل مة بع  اإلياافات العلفياة و نتاا

 متكاملة علي صورل مطحونة صو علي اي ة مكعبات صو مصبعات.

  ومما رشك فياة صن صسالوب التعاما  ماة المخلفاات يختلاف مان ناوع مخلاف  لاي ص ار وعلاي اساا طبيعاة المنطقاة

 المتواجد بها وكلافة المخلف بتلك المنطقة.

 

 التمويل المطلوب للتنفيذ:

 األتية: يشمل التمويل المطلوب للتنفيذ البنود

o :المعدات واددوات والمستلزمات 

 صوعية ب ستيكية لكمر  –وادات طحن وجرش للمخلفات وللخامات  –وادات تقطية المخلفات       

 المخلفات والسي ج.      

o و ملفف شمسي وفقا للمقايسة المرفقة.2عدد ع 

o : مصروفات التشغي 

 عم  المكمورات.صاطية ب ستيكية ل -كيماويات  - امات صع أ       

o صجور عمال 

o .مصروفات  نتقال صعواء فريق العم  لموقة التطبيق 

o  اوافز ومكاف ات دعواء فريق العم  من الباالين المساعدين والعمالة فقل ايي صن منسقي المشروع ر يتعاطون

 صر مكاف ات وذلك ملانا لوجه هللا ام الوطن.

o وات والنشرات اإلرشادية.صدوات مكتبية وكتابية إلعداد التقارير والند 

 

 يتكون المشــــروع من عشر محاور  ولكل محور أستاذ متخصص ومساعديه

 المحور األول

بعنوان: المخلفات الزراعية وإستخدامها في األعالف غير التقليدية كوسيلة لحمايدة البيئدة مدن التلدود وسدد جدزء مدن 

 الفجوة العلفية
 ج
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