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 الطرق اآلمنة للتخلص من مخلفات الحيوانات النافقة:

 
 .  Sanitary Landfillالدفن الصحي •
 ف ثم الدفن الصحي. يراري أو تعقيم باستخدام األوتوكلتطهير ح •
الترميد من خالل الحريق الكامل للمخلفات خاصة الخطرررم مررن خررالل محررارو كصيرررم وخاصررة تركرر  خررار  •

الحقرررول الحيوا يرررة ا فرررتراة فررري محرترررة كصيررررم وتحررر   ر رررة حررررارم   تقرررل  رررن الحظررا ر ويم رررن لعرررد  مرررن 
 م.900ْ-1200ْ

 إ راء المعالجة الكاملة للغازات الناتجة.  •
 رش المخلفات بصعض الكيماويات التي تتفا ل معها وتقضي  لى تأثيرها السام  . •
م مع 138ْبصخار ماء في  ر ة توضع المخلفات في ماكينة توية لطحنها ثم يتم تسخين هذه المخلفات  •

زيا م الضغط لمدم سا ة و لى ذلك  حصل  لى موا  مطحو ة معقمة يم ن استعمالها في الصنا ة وهي  
 بالطصع آمنة بيئيًا. 

يمنع إلقاء أي  ثة أو بقايا الثروم الحيوا ية النافقة أو المعدومة بجوار مشاريع الثروم الحيوا ية أو المزارع  •
 في الطرو العامة أو العراء.  أو ا ستراحات أو

 
 التخلص السليم من الطيور النافقة والمعدومة وبقايا المسالخ بالطرو السليمة من خالل:

أمتار يتم فيها  فن  ميع الطيور النافقة يوميا بعد  قلها من   3أمتار فى تطر  3 مل حفرم بعمق  -1
يوا ات الملقام فى الحفرم تغطية  الحظا ر بطريقة التجميع فى أكياس  ايلون ويتم تغطية هذه الح 

 كاملة بالجير الحي أو المطفئ.  
طريقة الحرو: وهى طريقة أكثر أما ا ويتم ا ستفا م من الرما  المتصقي بعد الحرو كأسمدم   -2

لتحسين خواص التربة. حيث يتم بناء محرتة من الطابوو الحراري من  ورين يفصل بينهما  
العالية حيث يعتمد  مله  لى وتو  الديزل ويقوم بتحويل الطيور   تضصان من الفو ذ المقاوم للحرارم

النافقة إلى بو رم من فدم الحرارم وبهذا  ضمن التخلص التام من  ميع مسصصات األمراض.فى كل 
مزر ة بطريقة الحرو الثنا ي بحيث يتم الحرو األولى بوضع الحيوا ات النافقة  اخل فرن  

تم تقلي  الحيوا ات المحترتة للتأكد من إتمام ا حتراو بدر ة  ا حتراو الذي يتم بالديزل. وي 
 % ويتم  مع الرما  المتخلف وتجميعه فى أكياس لنقلة إلى الجهات المستفيدم منه كأسمدم. 100

وكذلك يتم التخلص ضمن هذه المحرتة من العصوات الفارغة وبقايا لأل وية واللقاحات الصيطرية،   -3
 مخلفات غرفة تجميع وفرز بيض الما دم، مخلفات المسالخ. 
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 الرعاية الصحية للعجول 

اكل الر اية الصحية للعجول تشمل التغذية الجيدم، الفرفة المناسصة، النظافة، التهوية، منع حدوث المش
 الصحية والمتابعة الدتيقة للعجول.

 خالل سا ات من الو  م: 
 تأكد من أن العجل يتنفس  -1

يج  تنظيف أ فه وفمه من المخاط.  ربما من المناس  تنكيس رأس العجل إلى األسفل، أو تلصه لعرردم 
 ثوان لينزل المخاط من فتحتي أ فه وفمه لمدم تصيرم.  

 
 تطهير الحصل السري  -2

 ظ خرو   م من الحصل السري؛ بوضع تطعة تطن  لى موتع "النرزف" كافية إليقافه.  ُيالح   -أ
في معظم األحيان يتصقى  دم سنتيمترات فقط من الحصل السري متصاًل بالعجل، ويج   صر  -ب    

%( أو  7أي كمية من الدم خار ًا، تصل  ملية تغطيسه في المطهر، والذي هو  صارم  ن محلول اليو  )
 هر آخر. أي مط
في  مر يومين، يج  فحص الحصل السري مرًم أخرى للتأكد من  ظافته وأ ه غير ملته .  في   - 

 ذلك الوت ، تكون منطقة السرم طرية ولينة.  
 العجول المريضة )المصابة بالتهاب الحصل السري( تظهر  ليها  المات الخمول.    - 
 منطقة السرم ربما تكون مؤلمة للعجل  ند اللمس ومنتفخة أيضًا.    -هر 
هناة خطورم التهاب السرم من أن يتحول إلى تسمم  موي )و و  ب تيريا في الدم( والتي تكون   -و

  تا جها الوفام في أغل  األحيان.   
وأن يتم تطهير الحصل   يم ن تجن  حدوث مثل هذه النتا ج الخطيرم بأن تلد الصقرم في م ان  ظيف -ز

 السري بعد الو  م بأسرع وت  مم ن.
 تجفيف العجل )اختياري(  -3

إذا ما تّم  و  م العجل في بيئة بار م، خاصًة في فصل الشتاء، وهناة رياح توية، فإن العجل ي ون 
  حماية العجل رضة للمرض بسر ة.  لكن إذا ما تم تجفيف العجل وإبقاءه بعيدًا  ن الرياح الصار م، يم ن 

حتى لو ا خفض   ر ة الحرارم بش ل كصير.  يم ن تجفيف العجل بعد الو  م بقماش إن ُوِ د، أو بحزمة  
 تش من الفرفة النظيفة. 
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 ترتيم العجل  -4
ترتيم وتعريف العجول. ويتم تسجيل  ميع الصيا ات المتعلقة بالعجول في سجالت  ا مة أيضًا.    

 بعض الطرو لعملية الترتيم: 
 طوو حول الرتصة أو سلسلة و ليها رتم.  -أ
 تطعة بالستي ية أو معد ية تعّلق في األذن. -ب
 الوفم بالحصر  - 
 الثلج الجاف(. –وسم بالتجميد )استخدام ثا ي أكسيد الكربون  - 
 رضا ة اللصأ  -5

كغم في الو صة الواحدم.    2.5كغم إلى  1.25كمية اللصأ التي يحتا ها العجل في معظم األحيان من 
% من وزن العجل،  5  يج  أن يتجاوز كمية اللصأ في الو صة حجم معدم العجل الوليد، وهي حوالي 

تتم رضا ة اللصأن ثالث إلى أربع مرات خالل كغم.  يج  أن  40كغم من اللصأ لعجل وز ه  2حوالي 
 اليوم األول من الو  م. 

 وضع العجل في حظيرم مستقلة  -6
 الحظا ر يج  أن تكون  افة وتحميه من التيارات الهوا ية وتمنع  نه التالمس مع الحيوا ات األخرى. 

   خالل األسابيع األولى بعد الو  م
 الر اية الصحية الروتينية  -1

 يج  غسل أ وات التغذية )الحلمة والقنينة( بعد كل استخدام وبش ل  يد.    -أ
 يج  تنظيف وتطهير حظا ر العجول بعد  قلها إلى م ان آخر مصافرًم.     -ب
 يج  إبقاء هذه الحظا ر فارغة لمدم ثالثة إلى أربعة أسابيع تصل وضع  جول أخرى فيها.  - 
  حظ  المات المرض األولى  -2

 فقدان العجل الشهية يعني أن هناة مش لة صحية وهذه أول  الماتها.     ند -أ
تس  ر ة حرارم العجل وا زل العجول التي بدت  ليها  المات المرض مصافرًم )فقدان الشهية،   -ب

 الضعف،  ينان غا رتان، الخ(. 
 إزالة القرون  -3
أسابيع(.  كلما كصر  مر العجل، بواسطة المزيل الكهربا ي،   6أيام إلى  10يم ن إزالة القرون )خالل   

 أو الما م الكاوية. 
 اتصاع بر امج التحصين  -4

، فيروس  Corona virusهناة العديد من اللقاحات المتوفرم ضد اإلسهال الذي يسصصه فيروس كورو ا 
 .    E. coliيا وأيضًا الص تير  Roto virusروتو 
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  ند الفطام 

 ا ًم ما يتم فطام العجول استنا ًا إلى: العمر، الوزن الحي، وكمية المركزات المأكولة يوميًا.  العلف  
كغم من  0.7أيام.   ندما يستطيع العجل أكل  10إلى  5الصا ئ يج  أن يتم تقديمه للعجل في  مر 

 م.   العلف الجاف أو أكثر يوميًا ولمدم ثالثة أيام، هذا العجل وصل لمرحلة الفطا
 


