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 الخالصة

 
 -بدمو بكلیة الزراعة حیوانِيالنتاِج اإلقسِم  مزرعة في الدراسةأجریت ھذه  

 مركز وانِيحیالنتاِج وث اإلمعھد بحب ببني سویف  ؛ وفي محطة سدسجامعة الفیوم  
مصربة زراعالوزارة البحوث الزراعیة    . 

 
 –حلفا بر(  ُتقّیَم تأثیراَت َبْعض النباتاِت الطبیِة الُمَجفَّفةإلي  ھذه الدراسِة تھدف

ِة ادعلى قابلیِة ھضم الم )استبدال من العلیقة الخشنة(كإضافات ) العرقسوس –الدمسیسة 
؛ القیمة الغذائیة ومحصول معامالت ھضم المواد الغذائیة معملیا؛ نشاط الكرش؛ الجاّفِة 

.اللبن ومكوناتھ  
 

 –حلفا بر(نتیجة لذلك فأن العالئق المحتویة علي النباتات الطبیة المستخدمة 
 أنھاكانت اقتصادیة وحسنت من اداء الجاموس الحالب حیث ) العرقسوس –الدمسیسة 

اللبن والكفاءة االقتصادیة  وإنتاجالغذائي  حسنت الھضم والقیم الغذائیة وكفاءة التحویل
عرقسوس كاستبدال من ٪5المحتویة علي (سوس العرق نبات خاصا العلیقة التي بھا

   .)كاستبدال من العلیقة الكلیة عرقسوس ٪2العلیقة الخشنة أي 
  


