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 االبقار تغذيةمعالف 

 للتعبئةابسط الحظائر هي المتضمنة حوض تغذية في السياج للسماح بوصول سهل -

الماشية لديها ميل لرمي العلف إلى األمام أثناء األكل ، لذلك وضع جدار أمامها كما هو  -

 المشكلةموضح في الشكل  ، سيقلل من هذه 

، سمنت  4: 2: 1 بنسبةيجب أن يكون المزيج ، في صنع المعالفاستخدام الخرسانة عند  -

نتيجة للمواد الكيميائية ورطوبة قريبًا االضعف تتدهورالخرسانة حصى على التوالي  ، رمل 

 .العلف ولعاب البقرة

األبقار سوف تضغط على الحاجز قبل وأثناء االكل ، لذلك يجب أن تكون السكة الرئيسية  -

 األرضمثبتة بإحكام على األعمدة الرأسية ، التي يتم تثبيتها في 

 الطينمتر بطول العلف سيقلل من تراكم  2.5ساحة خرسانية بعرض  -

فوق مستوى قدمي م لم 400إلى م لم 100يجب أن يكون قاع حوض التغذية على مستوى  -

 األماميةالبقرة  

انسكاب العلف ألن البقرة عليها أن ترفع رأسها قبل أن تنسحب من حاجز من القد يقلل  -

 الصغيرالحوض 

بسيط مبني فوق حوض التغذية و المنطقة التي تقف فيها األبقار لألكل ستوفر الظل وتشجيع سقف  -

 التغذية أثناء النهار في الطقس الساطع وحماية العلف من أضرار المياه في فترات األمطار
 

 

 









سم لكل بقرة  70سم الى  60يخصص من طول الحوض مسافة من  -  

بقرات في  3إلى  2يجب أن يكون حجم الحوض الصغير مناسبًا ل  -

 المرة الواحدة

بالغ حيوانً  50يجب توفير حوض واحد لكل في االحواض الكبيرة  -    

لترات في الدقيقة لكل بقرة تشرب في وقت  8-5معدل التدفق األدنى 

 واحد

-300للحوض الصغير بعرض ( مرتفع ) يفضل أن يتم عمل خطوة  -

لكي تصعد الحيوانات بسهولة للشرب ، . ملم على طول الجبهة 400

 كما هو موضح في الشكل

حيوانًا وبارتفاع  60-50تتطلب الحيوانات الفتيه حوض ماء لكل  -

لترات في الدقيقة لكل حيوان  5-4وبمعدل تدفق ال يقل عن .  سم  60
.يشرب في وقت واحد   





 مخازن االعالف 

يعتمد حجم المخزن على اعداد الحيوانات وعموما يحتاج الحيوان تقريبا  -

كيلوغرامات من التبن أو علف آخر لكل حيوان في يوم التخزين 3-5  

ومع ذلك ، فهي ليست . سيالج العلف الجيد هو علف ممتاز للماشية -

الصغيرة ألنه من الصعب صنع  الحيازاتمناسبة بالنسبة ألصحاب 

، يتطلب األمر صومعة جيدة لصنع سيالج ،  السيالجكميات صغيرة من 

وبالنسبة ، جدران الصومعة يجب أن تكون سلسة ومحكمة اإلغالق ، جيد 

بحيث  4: 1للصومعة األفقية ، فإن يجب أن تنحدر الجدران حوالي 

باحكامأكثر إحكاما عندما تستقر وتغطى بغطاء البالستك  السيالجعبوات   

    
















