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:الملخص    
أجریــت هــذه الدراســة بهــدف تقیــیم ســیالج نبــات الــذرة األخضــر بــالكیزان المعامــل بــالملقح البكتیــري 

Sil-All(4x4)  ،بـــایونیر وكـــذلك دراســـة تـــأثیر اســـتخدامه فـــي عالئـــق الجـــاموس الحـــالب  ١١٣٢
بمفـــرده أو  جتـــم دراســـة جـــودة الســـیالج المصـــنع مـــن الـــذرة الطـــاز . علـــى األداء اإلنتـــاجي للجـــاموس

حیــث تــم دراســة . إلیــه نــوعین مــن الملقــح البكتیــري المحتــوي علــى بكتریــا حــامض الالكتیــكمضــافا 
التحلیـــل الكیمـــاوي واللـــون والحموضـــة وحـــامض الالكتیـــك واألحمـــاض الدهنیـــة الطیـــارة ونیتـــروجین 

اســتخدمت الكبــاش لتقــدیر . االمونیــا وكــذلك معامــل هضــم المــادة الجافــة والمــادة العضــویة معملیــا
كمـا تـم أیضـا دراسـة . ضم والقیم الغذائیة ونشاط الكرش لالنواع المختلفة مـن السـیالجمعامالت اله

فــي  ١:١مــن الســیالج المــذكورة بعالیــة مــع العلــف المركــز بنســبة  ةتــأثیر اســتخدام األنــواع المختلفــ
اسـتخدم واحـد وعشـرون جاموسـة حالبـة فـي . عالئق الجاموس الحالب علـى إنتـاج اللـبن ومكوناتـه

كجـــم حیـــث  ٥ ±كجـــم  ٥٠٠الخـــامس وكـــان متوســـط وزن الجســـم الحـــي  -یـــب الثالـــثموســـم الحل
درســـت أیضـــا معـــامالت ).  جاموســـات فـــي كـــل مجموعـــة ٧(قســـمت إلـــى ثـــالث مجـــامیع متماثلـــة 

وكانـــت أهـــم النتـــائج . الهضـــم والقـــیم الغذائیـــة والغـــذاء المـــأكول والكفـــاءة االقتصـــادیة لهـــذه العالئـــق
  :المتحصل علیها

أظهـــر الســـیالج المصـــنع مـــن نبـــات الـــذرة الكامـــل مـــع اإلضـــافات زیـــادة معنویـــة فـــي نســـبة 
البـــروتین الخــــام وحــــامض الالكتیـــك ومجمــــوع األحمــــاض الدهنیــــة الطیـــارة وانخفــــاض فــــي محتــــوى 

تحســـنت معـــامالت هضـــم كـــل مـــن . نیتـــروجین االمونیـــا مقارنـــة بالســـیالج المصـــنع بـــدون إضـــافات
لخــام والكربوهیــدرات الذائبــة وكــذلك القــیم الغذائیــة للطاقــة والبــروتین مــع المــادة العضــویة والبــروتین ا

العالئق المحتویة على السیالج المصنع باإلضـافات مقارنـة بالعلیقـة المحتویـة علـى سـیالج مصـنع 
أظهـــر محصـــول اللـــبن وكـــل مكوناتـــه زیـــادة معنویـــة مـــع العالئـــق المحتویـــة علـــى . بـــدون إضـــافات

بالعلیقة المحتویة علـى سـیالج بـدون إضـافات وكانـت النتـائج افضـل مـع سیالج باإلضافات مقارنة 
ولــم یكـــن هنــاك أي تـــأثیر معنــوي علـــى . بـــایونیر ١١٣٢الســیالج المحتـــوي علــى الملقـــح البكتیــري 

أظهــرت نتــائج الكفــاءة االقتصــادیة زیــادة . الغــذاء المــأكول والكفــاءة الغذائیــة بــین العالئــق المختلفــة
محتویة على سـیالج باإلضـافات مقارنـة بالعلیقـة المحتویـة علـى سـیالج بـدون معنویة مع العالئق ال



. بــــایونیر ١١٣٢إضــــافات وكانــــت النتــــائج افضــــل مــــع الســــیالج المحتــــوي علــــى الملقــــح البكتیــــري 
بــایونیر عنــد  ١١٣٢نســتنتج مــن هــذه التجربــة انــة یمكــن اســتخدام الملقــح البكتیــري بنجــاح وخاصــة 

الكامــل حیــث یقلــل مــدة التخمــر ویحســن مــن نوعیــة الســیالج ویزیــد عمــل الســیالج مــن نبــات الــذرة 
  .انتاج اللبن

 


