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 السادس الفصل  
 تربية العجالت ورعايتها  

التي  لتحل محل األبقارنات البديلة حتياطي مستمرمن الحيواإإلى  مشاريع تربية األبقارتحتاج        

حقذو  تربيذة  دمذ ضذطرار    ضلذل مذا يإ سذتبعا  طبيعذي   إلاتستبعد من القطيع سواء كان هذاا 

ن صذاح  المشذر ي ينذون أل ، (   اخذل القطيذع   مذن  األبقارمن العجالت هي المشاريع نفسها )

ختصذا   لديذه الرةبذة الدا مذة ضذي تطذوير إلكان من ذ   الخبرة  ا اإذالسيما بحيواناته  ف عر

 . قطيعه نحو األضلل

 خصوصيات  ضلل من الحيوانات التي  زايان  اخل القطيع له مذعلى العجالت م عتما إلا إن      

ا بمذا ذهذ رن خذارج القطيذع يمنذن حصذاضة عجذالت مذ إض  ء اذسن مإ، تلاف من خارج القطيع 

 : أتيذي

    ةيرمعلومذذة البسذذ   التتوضرعبهذذا معلومذذات القطيذذع تنذذونتراة مذذن خذذارج شذذ من العجذذالت الإ 1.

 . نتاجيةإلاقدرتها  عن كاضية

   دة مذن القطعذانذالت المستبعذ ذاي ضي األسواق تنون على األةل  مذن العجذ ذن العجالت التي تبإ 2.

   ذا كانذذ إنتذذاج    متوسذذطة إال إللذذالت تنذذون علذذى األةلذذ  مبخفلذذة ا ،  عذالبا ذذ  ذااب يعرضهذذ ذألسبذذ 

الحا    اضهب بيعها     حياناً هباك تصفية لمشر ي معين  تلتربية العجالالمشاريع مخصصة  ساساً 

 . ينون مختلف

 . ن تناليف شراء العجالت  كثرمن تنلفة تربيتها ضي الغال إ 3.

 .  خا  األمراض إلى القطيع  ار ة جداً إحتمالية إمن األسواق ضأن  تشراء العجالعبد  4.

 

 

  Cattle  before  calving or  parturition      :  قبل الوالدة األبقار

ن مشاريع تربية األبقارالباجحذة يجذ   ن تمتلذت سذجالت مبتومذة   قيقذة تسذجل ضيهذا كذل إ        

 مبها سجالت التلقيح  الوال ة  التذي مذن خاللهذا يمنذن تحديذد موعذد  يعالفعاليات اليومية ضي القط

. عبذد التأكذد مذن حمذل البقذرة يثبذ  اليذو    حس  التلقيح المخص  للبقذرةالوال ة المبتورة لألبقار

قتذراب إ( إلذى يذو  التلقذيح  عبذد ايومذ  280المبتورللوال ة  ذلت بإضاضة تسعة  شهر عشرة  يذا  )

حيث توضذع ضذي  ( ايوم  14-10  مباسبة من تأريخ الوال ة )مدة   البقرة قبل الموعد يج   ن تعز

مبوذر  مذامي لبقذرة حامذل يوضذح  ( 1 - 6 )شذنل  المنان المخصص للوال ة  تراق  بأسذتمرار.

 (  2 - 6 )شذنل . كمذا يبذين  الذبطن متلذخمة  هابطذة تنذوناذ  حدى عالمات قبذل الذوال ةإ هي 

 . بارزةاللببية لللري  األ ر ة متأله بالحلي   إتلخم اللري   -عالمات قبل الوال ة ى إحد
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 حدى عالمات قبل الوال ةإ -مبور مامي لبقرة حامل  ( 1 - 6 )شنل 

 البطن متلخمة  هابطة تنون

                                              

 
 تلخم اللري  امتأله بالحلي   -عالمات قبل الوال ة  إحدى ( 2 - 6 )شنل 

 بارزة اللببية لللري   األ ر ة 
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 New born Caring      :  الوالدةرعاية المواليد عند  

 فقدت  (الخوار) ضي حالة ملطربة  تنثر من الصياحالبقرة قتراب موعد الوال ة تنون إعبد       

الشهية لألكل  ترتفع  رجة حرارة جسمها ،  يالحظ هبوط البطن مع تقعرمبطقة  على الايل على  

    ره  خر ج السوا ل من ضتحة الحيا. حمراإضاضة لتلخم اللري  إلباجانبي العمو  الفقر  

بعدها توهرمقدمة ر س  ، الف لألطراف األمامية ظاألالوال ة بخر ج مقدمة تبد  عملية      

يمثل الوضع الطبيعي (  3 - 6 )شنل  .  المولو   تستمرالعملية طبيعية لحين خر ج المولد بنامله

 .  لجسم المولو  ضي رحم البقرة قبل بدء الوال ة

البطن   سم عن  10ج  هبا التأكد من قطع الحبل السر   إذا لم يقطع ضيج  قطعه بطو  ي       

 ،  ربطه  من ثم إزالة الموا  المخاطية  األةشية الجبيبية من حو  المبخرين لتسهيل عملية التبفس

ضيمنن تدليت مبطقة الصدرمن الجانبين  عبد بدء عملية التبفس يالحظ  حياناً  التبفس إذا تأخر

قد  الجبيبية التي  ر سه لألسفل لخر ج السوا ل  ما لة مبطقةه ضي ضع هبا يج    ، سعا  الحيوان 

 ةلألسفل لتسهيل عمليحمل الحيوان من األرجل الخلفية  ر سه  قد  خل  إلى الر تين    تنون

ي  اسرإ  هه.  إذا تأخرالتبفس ضيمنن سن  الماء البار  على ر س الحيوان لتببي خر ج السوا ل

ليات ضيستخد  التبفس  ما إذا حدث  لم يستطع الحيوان من التبفس بعد كل تلت العم، عملية التبفس 

 . موتصطباعي ألنقاذه من الإلا

 

                 

 
 

 لوضع الطبيعي لجسم المولو  ضي رحم البقرة قبل بدء الوال ة ( 3 - 6 )شنل 
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حاراً   ن ألن جسمه الزا  رطباً   ، الهوا ية  البر  ة بالتيارات ينون المولو  شديد التأثر           

من تلت العوامل   ضعه  عليه لالت يج  المحاضوة ، عملية التبويم الحرار  للجسم لم تعمل بعد 

يج  على المشرف على عملية الوال ة القيا  بتعقيم   . هوا ية بعيد عن التيارات ال ءضي منان  اضي

% 20 صبغة اليو     ستخدا     ما ة معقمة )كبريتات البحاس ، إب ( 4 - 6 شنل ) الحبل السر 

. بعد   % من  زن األ  10 -7  زن المولو  بينينون .        ما ة  خرى(  لعدة  يا  لمبع التلوث

لالت يج  ةسل اللري  ، مها  الوال ة بساعة تبد  العجو  السليمة بالوقوف  البحث عن ضري 

 . اعة تبويفه من السوا ل  الد  الا   صابه من الوال ة  مساعدة العجل على الرض

 

     
 عملية قص  تعقيم الحبل السر  للمولو  ( 4 - 6 )شنل 

         

 هذاه (  5 - 6 شذنل ) مذن السذوا ل هن األ  ستقبل على مولو ها  تبذد  بتبويفذ إضإذا كان  الوال ة طبيعية     

رضض األ  قبذو  تذ  تحفيزه على الوقوف  الرضاعة ،  ضي  حياناً  خذرى العملية تساعد على تبشيط المولو  

يمتلنون  نعبد الفالحين  المزارعين الايالسيما عبد الوال ة األ لى  هبا تحدث مشنلة للمربي السيما  ليدها 

ضذأن   مذا ضذي الحقذو  النبيذرة،  هاا يترت  عليه توضيرةااء الحيوان بأ  طريقة ،  عدا  محد  ة من األبقار 

 قذد تتطلذ   . الحصذو  مبهذا علذى اللبذأ    الحليذ  بسذهولةخرى يمنذن  لوجو   بقار، المشنلة تنون سهلة 

              . طبيعيذاً  تذه علذى التذبفسرتدخل المشرضين لمسذاعدة المولذو  علذى التذبفس ضذي حذا  عذد  قدعملية الوال ة 

 .( 6 - 6شنل )
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  قيا  البقرة  ى جسمهالحظ  السوا ل الجبيبية عل -المولو  حا   ال ته مباشرة  ( 5 - 6 )شنل 

 بلعقه  تبويفه
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 ته  رتدخل المشرضين لمساعدة المولو  على التبفس ضي حا  عد  قد ( 6 - 6 )شنل 

  بيعياً ط على التبفس

 

 Colostrums    : رضاعة العجول على اللبأ  

قتراب موعد إ هو عبارة عن الحلي  الا  يتشنل ضي اللري عبد   : ) السرسوب( اللبأ          

الطبيعي  يا   له خصا ص تختلف كثيراً عن الحلي    5-3 قصيرة التتجا زمدة الوال ة  بعدها ب

 :  من هاه الخصا ص 

 

     عنذس الحليذ  الطبيعذي %27إلذى نسبة عالية من الموا  الصلبة النلية قذد تصذل على  هؤحتواإ 1.

 . %13 الموا  الصلبة النلية عن نسبة تتجا زضيه  ال الا 

     بمذا موجذو  ضذيوبيذولين( مقارنذة لالن -مذن البذر تين )األلبذومين   ضعافعلى خمسة  هؤحتواإ 2.

 . الحلي  الطبيعي

     مقارنذة بمذا موجذو  D ثالثة  ضعاف من ضيتامين  Aمن ضيتامين  ف ضعاعلى خمسة  هؤحتواإ 3.

 . بالحلي  الطبيعي

 . على نسبة  قل من سنرالحلي  مقارنة بما موجو  ضي الحلي  الطبيعي هؤحتواإ 4.

  خاصة النالسيو   الفسفور.لمعا ن ا عالية من على نسبة هؤحتواإ 5.

 . على نسبة عالية من الدهون هؤحتواإ 6.

 .صفرارإللبيض ما ل   لونه نخفاض نسبة الالكتوز( إل) قل حال ة من الحلي  طعمه  7.

 . على الرايبوضالضين  النولين  الثيامين يحتو  8.

   . الهلميجهازلل ة مببه ما ة مليبة 9.
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  مباشرة  الحلي   اللبأ ضي اليو  األ   بعد الوال ةي  الفرق بين ترك ( 1 - 6 )جد      

 الحلي  % اللبأ % ما ةال

 87.5 75.43 ماء

 3.8 5.4  هن

 3.3 15.08 بر تين كلي

 4.7 3.31 سنر الحلي  

 0.7 1.30 عباصر معدنية 

  Kopecky  ،.1977    

  

 منونات اللبأ  الحلي        بين مقارنة ( 2 - 6 )جد        

 الحلي  اللبأ المنونات 

 3.15 3.0  هن )%(

 3.25 14.3 بر تين كلي )%(

 منونات البر تين :

 كازين )%(

 البومين )%(

 البومين مصل الد  )%(

 كلوبيولين المباعة )%(

 

5.2 

1.5 

0.13 

5.5 

 

2.6 

0.47 

0.04 

0.09 

 4.6 3.10 الكتوز )%(

 0.75 0.97 رما  )%(

 8.0 42.0 )مينر  ةرا  / ةرا   هن(  Aضيتامين 

 0.6 0.9 )مينر  ةرا  / ةرا   هن(  Dضيتامين 

 20 100 )مينر  ةرا  / ةرا   هن( Eضيتامين 

     1986.العطار ةري  ، 

    

ذا كانذ  الذوال ة إنذه امن اللر ر   ن يتغاى المولذو  بعذد  ال تذه مباشذرة علذى اللبذأ حيذث      

ضأن المولو  بعد حوالي ساعة يبد  بالبحث عن ضري  مه  إذا لم يستطيع الوصو  ضيجذ   ، طبيعية 

 عذن طريقذة حلذ  األ  صذطباعية إلتتبذع طريقذة الرضذاعة اض ما ضي الحقو  النبيذرة  ، إليه  إرشا ه

  علذى تعذو  ضع اللبذأ ضذي  عذاء يحتذو  علذى حلمذة مطاطيذة توضذع ضذي ضذم المولذو   بعذدها ي

 ال ته ، بسب  خصا صه التي اآلتية من الرضاعة. يوضر اللبأ ضوا د مهمة جداً للمولو  ضي الساعات 

                                            من  هم تلت الفوا د : ( 2 - 6 )  ( 1 -  6   )جد ذكرت سابقاً 

ضذاضة إلذى  نذه ينسذ  المولذو  المباعذة ضذد كثيذر مذن إلاللبأ على موا  سهلة الهلم با يحتو  1.

ي عطاء المولذو   كبركميذة مبذه ضذ إلالت يج   ، حتواءه على النلوبيوليبات ببسبة عالية إلاألمراض 

 . الساعات األ لى بعد  ال ته

 للجهاز الهلمي  يساعد المولو  على التخلص من البقايا الموجو ة ضيه من الغااء ضي مببهاً د يع 2.

(  هاه تنون سمينة القوا   ذات لون   Mecontumالمرحلة الجبيبية  التي تسمى )العق

 .  خلرةامق
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الحديثة ةير قا رة نون المواليد ل باإلسها  اصابتهإنخفاض نسبة السنر ضي اللبأ تقلل من إن إ 3.

ضي الحقو  الصغيرة   عبد الفالحين  .  اضي بداية حياته بصورة جيدة على هلم الناربوهيدرت

، مه ضي األيا  األ لى ليرضع بحريته  يأخا كفايته من اللبأ ال ترك المولو  مع ل المزارعين يف

اً ثالث مرات على األقل يومياً  بالنمية التي يصطباعإ ما ضي الحقو  النبيرة ضيرضع المولو  

% من الوزن الحي للمولو  .  إذا لم يتوضر  10  ساس   النمية على سالشبع    تححتى يتبا لها 

ذلت ضيمنن تركي  بديل له عن طريق تعارإذا   ، ن األ  ضيج  الحصو  عليه من بقرة  خرى اللبأ م

لترمن الماء المعقم مع قليل من زي   لثثاف إليه لترحلي  كامل مل ثلثيخفق بياض البيض مع 

ألن  ، ولين الموجو  ضي اللبأ ين ضا دة بياض البيض هو بديالً عن النلوبإعطى للمولو  ، ثم يالخر ي 

تصي  الجهاز ن األلبومين الموجو  ضي البياض له ضعل ملا  لألحياء المجهرية التي يمنن  

   . الهلمي للمولو 

نونه ، ل ساعة األ لى من عمره 24خال  (  7 - 6 شنل(تبا   المولو   اللبأ   ية همسب   إن        

الا  يحتو  على  (كلوبيولين -كاما)النلوبيوليذن السيما يحتو  على نسبة عالية من البر تين 

كلوبيولين ضي اليو  اال    - ناماالمتصا  إلمولو  يستطيع الجهازالهلمي لن إجسا  الملا ة  ألا

 األمعاء إنزيماتن إض األ  بعد اليو   إذا تأخرمتصا  االجسا  الملا ة إه  بالتالي من حيات

  .  بالتالي يفقد االستفا ة من تلت الخاصية للبأ ميبية الدقيقة تحلل النلوبيولين الى حوامض 

 

          
 سواء كان  رضاعة طبيعية   ( لسرسوبلبأ )التبا   المواليد الحديثة  ( 7 - 6 )شنل 

 صطباعية إ

  

 سذتخدامهاإ يمنن تجميذدها ضالحقو  النبيرة  عبد توضر كميات من اللبأ زا دة عن الحاجة    ضي     

منن المربذي مذن لذم يذت ت اللر رية على  ن ال تزيد ضترة التجميد عن ثالثة  شذهر،  إذاضي الحاال

موت األ  الوالدة ضذيمنن المحاضوذة علذى المواليذد  تربيتهذا توضيراللبأ من كل الوسا ل السابقة  عبد 

( حيذث تبذين ضذي Antibioticsعطاءها جرعذات عاليذة مذن الملذا ات الحيويذة )إتربية طبيعية ب

ها لذ د الذوال ة ثذم تخفيعذ ب يا   5تراسنيلين لمدة تكلور ملغرا  من  250عطاء إن إحدى التجارب إ

ضذي حذين نفقذ  جميذع العجذو  التذي ، % 3 وق التزيذد عذن فذ بنسذبة الملغرا  يومياً ضأن  125إلى 

بيبما كان  نسبة الهالكات ضي المجموعذة التذي  عطيذ  اللبذأ  ، حرم  من اللبأ  الملا ات الحيوية 

عطاء اللبأ ضي الساعة اآل لى من  ال ة المولو   بنميذة إ شارت نتا ج الدراسات الى  همية %.  10

 24    20    16    12    8    4م باليو  مقارنة بتغايتذه بعذد كغ 1كغم    0.5كغم مقارنة مع  2
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تذأخر ب ( 8 - 6 )شذنل الحسذ   الذد  تراكيز األجسا  المباعية ضذينخفل  إذ إ، ساعة بعد الوال ة 

   . عطاء اللبأ بعد الوال ةإ
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  قات مختلفةلتر بأ  0.5 ,2.0,1.0تأثيرتغاية العجو  على اللبأ بنميات  ( 8 - 6 )شنل 

 

     New born  suckling  methods   : رضاعة المواليد ائق طر

نتقل إلى التغاية على إ يا  ينون العجل قد  5 - 3بين نون رضاعة اللبأ التي تمدة نتهاء إبعد         

ها    من ما من األ  نفسإعليه حصل (  الا  يWhole milk) (Normal milkالحلي  النامل )

  بقار خرى  تتم هاه بطريقتين :

 .  الرضاعة الطبيعية  1.

 . صطباعيةإلالرضاعة ا    2.

 

  Natural  suckling      : الرضاعة الطبيعية  

ونة ب هي الطريقة التقليدية التي خلق هللا سبحانه  تعالى عليها  ةل  مواليد الحيوانات الل       

ضع حلمة اللري بفمها  بطريقة تخلخل اللغط  طريق  ا مباشرة عنهما التي تأخا حلي  

بتنرارالعملية يستمر  الشفتين يخرج إلى ضم المولو   هناا ساطة  حصرالحلي   اخل الحلمة بو

. تتبع هاه الطريقة عبد الفالحين  المزارعين  ضي  (10 - 6و 9 - 6)شنل  جريان الحلي 

تدليت     (التحبينبوجو  المولو  بجببها  تسمى ) الحيوانات المحلية خاصة التي التعطي حليبها إال 

(  تشجيع البقرة على صطباعيإ)تحفيز ا رارالحلي إ تبشيفه ليتحفزعلى  اللري  ةسله بالماء

 التي الزال  مالزمة لألبقارالمحلية بسب  عد  إجراء التحسين  للحيوان  البريةاأل رار هي الصفة 

تنون هاه الصفة معد مة عبد األبقاراألجببية المتخصصة  بيبما تنا ، نتخاب عليها إلالوراثي  ا

مه  اإذا كان مع السيما متى يشاء   يرضع ونتاج الحلي . من محاسن هاه الطريقة  ن المولإب

خلطه جيداً مع اللعاب   إلىطويلة  هاا يؤ   مدة من الحلي   ببطئ  على  أخا كفايتهي  ستمرارإب

الرضاعة الطبيعية تزيد من   ن قد تبين من التجارب  ، مما يسهل عملية هلمه بصورة  ضلل 

  الوزن المتحصل عليه     ن معد، صطباعية إلالعجل من الحلي  مقارنة بالرضاعة اإضا ة معد  
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ببفس كمية صطباعية إلمن الرضاعة الطبيعية  ضلل من الوزن المتحصل عليه من الرضاعة ا

 .  رضاي العجو إلة إلى  يد  عاملة لرضاعة الطبيعي التحتاج ا، الحلي  المتبا لة 

 

 
 الوال ة الرضاعة الطبيعية للمواليد الحديثة ( 9 - 6 )شنل 

 

 
 يلع المولو  حلمة اللري بفمه  بطريقة تخلخل -الرضاعة الطبيعية  ( 10 - 6 )شنل 

                              هناافمه الشفتين يخرج الحلي  لساطة  اخل الحلمة بو الحلي   حصر اللغط

 يستمرجريان الحلي  بتنرارالعملية

 

 :  من مسا ئ الرضاعة الطبيعية ما يلي

   ن األخرى  هاا يؤ   إلى تشوه  يفلل العجل على األةل  رضاعة بعض حلمات اللري  1.

 . ةذبعد الرضاع   اآلليذجراء الحلإق الحلمات مما يؤثرعلى عملية ذل اللري  عد  تباسذشن    

 . نتاج البقرةإمعرضة نن ذ  المتبا لة من العجل  بالت اليميمن الصع  تقديركمية الحل 2.
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 هعبد ةياب ي عطاء الحلإ نممتباي البقرة إيزيد من قد ستمرارإمه ب ن  جو  العجل مع إ 3.

 . حالة تحفيزمستمر يضباإلضاضة إلى  ن األ  تبقى 

 . مراض نتيجة تلوث اللري  الحلمات باأل ساخحتما  إصابة العجو  باألإ 4.

 

  Artificial suckling      :   صطناعيةإلاالرضاعة 

       -6   12 - 6  11 - 6 شنا أل)اصطباعياً بعيداً عن األ  إرضاي المواليد إ هي عملية        

تستخد    .  رةستخدا    اني يوضع ضيها الحلي   يعو  العجل على الشرب مبها مباشإ  بسطها (  13

ألن الرضاعة الطبيعية تنون ةيرعملية  ،صطباعية ضي حقو  تربية األبقارالنبيرة إلاالرضاعة 

الطريقة يوضركميات من الحلي  تز   بها األسواق ألن  ةل  ستخدا  هاه إن إقتصا ية  إ ةير

ضا ض   لالت ينون هباك ،  لحلي نتاج إاألبقارالموجو ة ضي هاه الحقو  هي  بقارمتخصصة ضي 

 . كبيرمبه

  ما يلي : صطباعيةإلامن  هم ميزات  ضوا د الرضاعة  إن       

 .تقديركمية الحلي  التي تقد  للعجو  حس  الوزن  العمر يمنن 1.

 . نتاج البقرة من الحلي إمعرضة  يمنن 2.

 . المحاضوة على الحلمات  اللري من التشوه 3.

 . تباي  سالي  البواضة ضي الرضاعةإعبد  صابة باألمراض خاصةألتجبي  العجو  من ا 4.

 .  لغسله ضي كل  جبة حل  اً تساعد الحالبة على تبشيط اللري  المحاضوة على نواضته نور 5.

      

  صطباعية :إلضي الرضاعة ا إتباعهاالشر ط الواج    

 . ْ ( 38 ن تنون  رجة حرارة الحلي  مقارنة لدرجة حرارة حلي  األ  )حوالي  1.

  ن تنون األ اني المستعملة نويفة  معقمة حتى ال تنون مصدر لتلوث الحلي   إصابة  يج  2.

 . العجو  باألمراض    

 . اليو بمتسا ية مرتين    ثالثة مرات   بفتراتيج   ن تنون مواعيد الرضاعة ثابتة  3.

    منوناتذه  عبد تسخين الحلي  إلى  رجة حرارة عالية    لفترة طويلذة يذؤ   إلذى ضقدانذه بعذض 4.

 . ضي المعدة رنين  التحلل بأنزيم العالبر تين ص لجعل باإلضاضة

     المحاضوة على حموضة الحلي  ضمن الحد   المقبولة ألن زيا تها يؤ   إلذى حساسذية المعذدة 5.

 .  األمعاء عبد تغايتها للعجو 

    الحيذوان الحذي% مذن  زن  10 -8 مذن ا ة ع  تحديد كمية الحلي  حس   زن العجل  تحس 6.

 . كي ال تصاب باألضطرابات الهلمية

    ستعما  الحلي  المبستر ضي تغاية العجذو   مذن خصا صذه تقليذل األصذابة بذاألمراضإيمنن  7.

 . كما يمنن األحتفاظ به لعدة  يا  إذا لم يتعرض للتلوث

    صذاب الحيذوانإلذى نذوي  خذرمن العلذف تذدريجياً  لعذدة  يذا  كذي الي  نتقذاإلا يج   ن ينذون 8.

 . ضطرابإلبا
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 باعية للمولو  ضي الحقو  الصغيرةطصإرضاعة  ( 11 - 6 ) شنل

 
  عاء ذ  حلمة  احدة  -باعية للعجو  طصإرضاعة  ( 12 - 6 )شنل 
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 للعجو  بوعاء متعد  الحلمات ضي الحقو  النبيرة  إصطباعيةرضاعة  ( 13 - 6 )شنل 

 

سها إلى  العجو   بعض الحيوانات اللبونة األخرى بعد  ال تها ترضع رؤ  نمن المعر ف      

صطباعية تنون العملية  إللالت ضان ضي الرضاعة ا ،  تلد معها ةزيرها  هاه ةبحثاً عن ةاا  األعلى

 ءلالت ضأنه يحتاج إلى شي،     ن العجل يج   ن يخفض ر سه إلى األسفل  ، ضي الغال  معنوسة 

 .  من التدري  قبل  ن يتعو  على هاه الطريقة

العامل  يلعهيرة  من ثم وناء عن طريق حصره ضي  حد ز ايا الحإلالعجل على الشرب من اعو  ي

صبعه ضي الحلي   يلعه ضي ضم العجل ثم يلغط برضق على ر سه لحين  ابين ركبتيه  يبلل 

من   هاصبعالعامل  يرضعالحلي  العجل  تا قي ن  ضي األناء  بمجر  صوله إلى الحلي  الموضوي 

 ضع اليد بطريقة  خرى  هو اللغط على الر س برضق مع     ،  تهيشرب بحري هالفم  يترك

ألصبع  اضوق سطح الحلي   بمجر   ن يلعق العجل  حد األصابع خراج إناء الحلي   إضي األخرى 

ضع حلمة مطاطية تطفوعلى سطح    هباك طريقة  خرى  هي ، الحلي   يشرب تدريجياً  يتا ق

الحلي    عبدما يبد  بلعق الحلمة يتا ق ضم العجل إلى الحلمة يوصل الحلي   ببفس الطريقة السابقة 

   . . يج  تنرار العملية مرات عديدة لحين تعو  العجل عليها  يبد  بالشرب

ن العملية تنون إذات الحلمة المطاطية ض األ انيصطباعية إلستخدم  ضي الرضاعة اا ما إذا        

 سهل حيث توضع الحلمة ضي ضم العجل  بمجر  تا قه الحلي  يبد  بالرضاعة  التحتاج إلى جهد  

 . ًالحقا سببيبها مسا  ها  ضوا دهاطريقة  لنل ننكبير ل

 

   Calves  nutrition  and  weaning : تغذية العجول وفطامها 

ها الحلي  النامل الا  يؤخا من ضري  ؤعطا إ ن التغاية المتبعة للعجو  حديثة الوال ة هو إ         

          قياسية مقدارها ثالثة  شهرلمدة خا    ما ة مبه  تستمر  البقرة  يقد  للعجو    ن إضاضة   

  - 8   كمية الحلي  المقدمة للحيوان على  ساس  زنه الحي  يقدربحواليس تح ،   سبوعاً(12)

الحلي  بما ة  خرى ستبد  إ السابقة ألقل من ثالثة  شهر  المدة  ختصرتإحدث  ان   إذا% 10

 تي :آلق باا ريلاح تلت الطإضتسمى الطريقة بالفطا  المبنر للعجو   يمنن 
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 ب الكامل :ي التغذية على الحل 1.

سذبوعاً(  تحسذ  كميذة ا 12ثالثة  شهر)مدة  هي الطريقة التقليدية ضي ضطا  العجو   تستمرل       

ن كميذات إ%  يالحذظ ضذي هذاه الطريقذة  10 - 8الحلي  للمولو  علذى  سذاس  زنذه الحذي  تقذدر

ذا كان  زنذه عبذد المذيال  إض،  مع زيا ة  زن الحيوان  الحلي  المقدمة للمولو  تتزايد بمر رالوق 

كغذم تقسذم علذى  جبتذين  4% من  زنه تنون 10 كمية الحلي  المقدمة على  ساس ن إض، كغم  40

كغم ضي اليو   هناا   5تنون سن كمية الحلي  إكغم ض 50صباحية  مسا ية  عبدما يرتفع الوزن إلى 

 .  لمقرر للفطا  )   قطع الحلي  عبه(و اً لحين  صو  الحيوان إلى العمراعص

سبوعين لتعويده عليها  لني  إالخشبة ضي      يج   ن تقد  للمولو  الموا  العلفية المركزة        

  يتخلص من حاالت األسها  التي يمنن  ن يصاب بها. ، رتيتحو  إلى حيوان مج

 

 التغذية على الحليب الكامل والحليب الفرز : 2.

 هو الحلي  الباتج من مصانع األلبان  الا  يؤخا مبه الدهن  ( Skim milk)الفرز الحلي         

تغاية  هاه الما ة  تجفف على األةل   تستخد  ضي  خاؤمن ضلالت المصانع  تد  الما ة الباقية تع

بالماء  (Dried skim milk) المجففالعجو  بمفر ها    مع الحلي  النامل. يااب الحلي  الفرز

ذا  ريد زيا ة الما ة الصلبة ضي المحلو  ضيج  زيا ة إ جزاء ماء   9حلي  ضرز إلى  ببسبة جزء

ألنه يفتقرإليها بسب  سحبها  ،  إلى المحلو  A  D جزاء الحلي  الفرزإلى الماء مع إضاضة ضيتامين 

ة مدالحلي  النامل بالحلي  الفرزتدريجياً  إلى يستبد  ضي هاه الطريقة  مع الدهن عبد التصبيع 

لعلف المركز العلف يقد  ا نيج    .معيبة ثم يرضع الحلي  النامل  تبقى التغاية على الحلي  الفرز

. يمنن  ن تستمر الرضاعة ضي  لعجل على تبا لهمااسبوعين لتعويد إالخشن الجيد البوعية ضي     

عجو  بعمر   ن العديد من     ا ر با تبتج جديربالاكر  كثر.  سبوعاً    12هاه الطريقة إلى 

الفطا  معتمدة ضي تغايتها على الحلي  النامل    مع الحلي  الفرز    بدا ل الحلي   بد ن تقديم     

نتاج عجو  ذات نوعية متميزة من اللحو  تسمى العجو  المفطومة على  إل عالف مركزة    خشبة 

 اً عتما إد الفطا  نتاج عجو  الجاموس عبإل ضي مصرإشتهرت هاه الطريقة  ، ( Vealالحلي  ضقط )

 على تغاية العجو  على الحلي  لحين ضطامها  تسمى " البتلو ".

 

 (  Starter ) :  ءعلى الحليب الكامل مع عليقة البادي التغذية  3.

ا يقد  الحلي  النامل هبع ضيها  سالي  عديدة  ضيتق الفطا  المبنر تا  هاه الطريقة من طر      

و  عليه  بالت يمنن قطع  تعلي سبوعين(إمبنراً )     ء يلاً البا  عمارمبنرة  يقد  إبللحيوان 

                    مع العلف الخشن الجيد البوعية. البا  ءتبا   العلف تالحلي  عن العجو   تركها 

 .  ( 3 - 6 ) جد   

سد   لتعويض الحيوان A D ةبية بالبر تين  ضيتامين   ءيج   ن تنون عليقة البا        

         إلى  ءعبه ، يمنن  ن يصل ما يتبا له الحيوان من البا  قطع بدالً عن الحلي  الا   حتياجاتهإ

 .   يفطم مثكغم   1.5- 1
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 (Starter) ءتغاية المواليد على الحلي  النامل مع عليقة البا   ( 14 - 6 )شنل   

 

 لتغاية العجو  الرضيعة ءتركي  بعض  نواي البا   ( 3 - 6 )جد         

 3 2 1 الما ة

 54 41 50 ذرة صفراء مجر شة %

 12  35 شوضان مجر ش %

 - 27 - شعير مطحون %

 11 - - نخالة حبطة %

 8 25 13 كسبة ضو  الصويا %

 8 - - كسبة با رالنتان %

 5 5 - موالس %

 1 1 1 كلس %

 1 1 1  مالح معدنية %

 A 200000 200000 200000ضيتامين 

 D 50000 50000 50000ضيتامين 

 100 100 100 المجموي

 16 16 16 البر تين ) % ما ة جاضة (

 5 5 6 اآللياف ) % ما ة جاضة (

 

 

  Milk  replacer   :  بدائل الحليب  4.

نتاجهذا مذن الحليذ  قلذيالً ألن البذديل إان التي ينون هاه الطريقة ضي العراق    البلدالتستخد         

لذالت نذا راً مذا ،  سذتيرا  المذا ة ينذون منلفذاً إيعتمد على ما يتوضرمن مخلفات مصذانع األلبذان  إن 

ن مخلفذات إ ما ضي البلدان المتقدمة  التي تبذتج كميذات كبيذرة مذن الحليذ  ضذ  ، ستخد  هاه الطريقة ت

سذتخدموا إن العذاملين ضذي مجذا  تربيذة األبقذار المربين إلالت ض، اً تنون كبيرة  يل انبلألامصانع 

 . تلت المخلفات بنثرة ضي رضاعة العجو 
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ينذون  حذد منونذات الحليذ  الجذزء  بأنذه ةذااء مؤلذف مذن مذوا  الحليذ  يلبذديمنن تعريف       

          (Dried whey)المجفذف  الشذرس    (Skim milk)األساسذي ضيذه كالحليذ  الفرزالمجفذف 

  ن  (Dried butter milk)يجفذف  ن بعذد ستخال  الزبذد إالمبتج    المتبقي بعد عملية الحلي  

. اً حتياجات العجل   ن ينون سهل الهلم  مستسذاةايحتو  على البر تيبات  الطاقة الالزمة لسد 

  Dن ضيتذذامي Aيم البذذديل بالفيتاميبذذات التذذي سذذحب  مذذع  هذذن الحليذذ    همهذذا ضيتذذامين دعيجذذ  تذذ 

 حسذن موهذري باإلضاضة إلى  نه يقلل من األسذها   ستساةتهإ ه يستجب يلاف عا ة الدهن لزيا ة 

ضذي نشذرالدهن ضذي  سذتحالبإعامذل (  (Soya lecithin ضو  الصذوياين ثلسيستخد   قد  ،  لجالع

الذذدهن الملذذاف يجذذ   ن ينذذون رخذذيص الذذثمن  مقبذذو   يفذذي إن بالمذذاء ،  هالحليذذ  عبذذد تخفيفذذ 

 . بالغرض

ةذاا ياً  مستسذا  مقبوالسذتخدا  البذديل ضعليذه يجذ   ن ينذون إللحصو  على نتا ج جيدة مذن       

علذى كميذة كاضيذة مذن  هؤحتذواإن مال مذة البذديل لألسذتعما  هذو إ سهل الهلم  مبخفض النلفة  

 . الطاقة  البر تين  ببوعية عالية باإلضاضة للفيتاميبات اللر رية

 

سهلة الا بان  لو جزء مبها  الباقي  هلحلي  بالماء يج   ن تنون منوناتعبد إذابة بديل ا       

السابقة  سباب للعجل .  مع كل األ ه إعطاقصيرة لحين لمدة  لو ضي المحلو   معلقيبقى على شنل 

طريقة تغاية العجو  ضنلماً كان  الما ة  ختيارإقتصا   يبقى هو العامل المهم ضي إلن الجان  اإض

 قو حإنشاء من ألن الغرض األساس  ، ضأنها هي األضلل  نلفة الحلي تمقارنة باليف مبخفلة التن

 يبقى  حاً نتاج بأقل النلف  بالت ينون المشر ي مربإالحصو  على  على  ماشية الحلي  هو

 . جد نشاط  يسعى لتطويرحقلهبصاح  المشر ي يعمل 

 

 تركي  بعض بديالت الحلي  ( 4 - 6 )جد        

 مخلوط % لوط %مخ الما ة

 38 50 حلي  ضرز مجفف

 5 10 شرش مجفف

 - 10 طحين الارة

 25 10 كسبة ضو  الصويا

 5 5 طحين الشعير

 5.5 4.4 خميرة

 2.5 0.10 خميرة معاملة باألشعة

   0.5 2.5 ضوسفات النالسيو 

 7 7 سنر الدكستر ز

 A   D 0.5 0.5ضيتامين 

 0.5 0.5 معا ن   مالح 

 1 -  ر مايسين
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     Calf  digestive system       : الجهاز الهضمي للعجل 

إال  ن ثالثة  جزاء   ، المعدة تتنون من  ربعة  جزاء ضي العجو  الحديثة الوال ة  بالرةم من  ن       

لالت ينون الهلم ، هو الفعا  ضقط  مبها تنون ةير ضعالة  الجزء الرابع المتمثل بالمعدة الحقيقية

لهلمي ضي بداية حياة المولو  مشابه للهلم ضي الحيوانات ذات المعدة الواحدة. ضالحلي  ضي الجهازا

نه اليمرباألجزاء الثالثة األ لى إصطباعية ضإل مه    من الرضاعة ااالا  يتبا له العجل من ضري 

ق عن طري ( 16 - 6 )شنل   ( 15 - 6 )شنل يبتقل مباشرة من المر ء إلى المعدة الحقيقية   إنما

 هاا  Esophagal grove   يسمى   Reticule omasul orificeالورقية ةيالشبنخد   الفتحة إ

الماء إلى    باء عملية الرضاعة  بالت اليمرالحلي  ث  ((Reflex action نعناسيإبفعل يحصل 

نعناسي  يختفي هاا إلمباشرة إلى المعدة الحقيقة  بتقد  العمريز   هاا الفعل ا  إنماالنرش 

عبدما يتعو  الحيوان على تبا   الموا  العلفية الجاضة سواء كان  مركزة    خشبة  السيما ألخد   ا

جعله  ت عبدها يتحو  بصورة تدريجية إلى حيوان مجتر عبد  صو  الحيوان لهاه المرحلة 

من   عبد تلوث الحلي  ألن هاا المرض يعتبرالسيما يتخلص من اإلسها  الا  يصيبه 

تي تصي  العجو  ضي هاه المرحلة التي تؤ   إلى رضع نسبة الهالكات إلى نسبة  مراض الألخطرا 

ن العجو  عبد تبا لها إشارة الى إلالبد من ا . عالية  كثر من  ية مرحلة  خرى من مراحل حياتها

كميات كبيرة من الحلي   كثر من سعة المعدة الحقيقية ، ضإن كمية من الحلي  قد تدخل الى النرش  

ضإن الحلي  يتلف  يتعفن مما   ، ي  لعد   جو     نشاط  نزيمي    بايولوجي ضي النرش  بالتال

 .   عطاء كمية  كثر من حاجة العجلإ لهاا يج  عد   ،  يسب  حاالت مرضية  السيما االسها 

  

 
            للمواليد الحديثة الهلمي ضعالة ضي الجهاز Abomasumتنون المعدة الحقيقية  ( 15 - 6 )شنل 

 ةيرمنتملة البمو  ةيرضعالةالباقية   األجزاء  ما النرش

 

 
 بسب  عد  حد ث اللون ضي العجو  حديثة الوال ة  ينون لون النرش ضاتح ( 16 - 6 )شنل 

 ضيه الهلمضعاليات 
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  Early weaning and followed methods   :  ة عالمتبائق الفطام المبكر والطر

سبوعاً( إ12 ضيما سبق ذكره  ن عمرالفطا  القياسي لعجو   بقارالحلي  هو ثالثة  شهر)      

.  لنن   % من الوزن الحي للحيوان  10- 8(  ببسبة Whole milk بإستخدا  الحلي  النامل )

ة من سد حاجة المستهلت   ز يا  الطل  على الحلي   مشتقاتذه  لعد  قذدرة الحيوانات الموجو إب

سلوب توضيرالحلي  عن طريق خفض كميات الحلي  المقدمة إتبع الباحثون  المربون إلالت 

للعجو   بأسالي  مختلفة  متعد ة على  ن تنون الطريقة المتبعة التؤثرضي نموه   ن تنون كلفتها 

 .   قتصا ية مبخفلة مقارنة بسعرالحلي  المبتج من البقرةإلا

ن تعريف الفطا  المبنربأنه  حد الطرا ق المتبعة ضي تغاية العجو  التي من خاللها يمنن  يمن      

تحديد كمية الحلي  النامل المقدمة لها على  ن يعوض بموا  ةاا ية سا لة    جاضة تحتو  على  

ضي  حتياجات البمو  تستمر لمدة  قل من المدة المتبعةإكاضة العباصر المركبات الغاا ية التي تفي ب

حتياجاتها إالفطا  المتأخر تنون نتيجة ذلت الفطا  زيا ة كمية الحلي  المتوضر خفض العمالة ،  

ضاضة لخفض تناليف التغاية  تقليل اإلصابة باإلسها   األمراض الغاا ية التذي تصي  إلبا

 . الذمواليد

 

 ق المتبعة في الفطام المبكر :ائومن الطر 

 : تقليص مدة الرضاعة  1.

ضتنون  اً سبوعإ 12يتبع ضي هاه الطريقة تقليص مدة تغاية العجو  على الحلي  النامل   ن        

نتهاء مدة رضاعة اللبأ  على كمية من الحلي  مقدارها         إعشرة  سابيع نز الً إلى  ربعة  سابيع من 

 % من الوزن الحي للعجل مقسمة على  جبتين صباحية  مسا ية على  ن يقد  العلف10 

% ملاضاً إليه الفيتاميبات 17 المركزالجيد البوعية الا  يحتو  على نسبة من البر تين التقل عن 

ستمرارلتعويد العجل على تبا له إاللر رية  األمالح المعدنية ،  يج  توضير  ريس جيد البوعية ب

 ي الا  سها  الغااإلمبنراً  تشجيعه على التحو  الى حيوان مجتر بوق  مبنر كي يتخلص من ا

ستمرار.  هباك بعض إ يج  توضير الماء البويف ب ، يمنن  ن يصاب به من تلوث الحلي  

 سابيع  8تباي هاه الطريقة حيث ينون عمرالفطا  بين  ربعة  سابيع  إالتجارب التي  جري  ب

اً  سبوعاً  كان  البتا ج مشجعة كثيراً حيث  ن البمو كان متقارب 12 مقارنتها بالفطا  القياسي 

 سبوعاً   12  8،  6،  4عتمدت التجربة على ضطا  العجو  بأعمارإللجميع ضي األعمارالمتقدمة ،  

%  يتنون من موا  علفية  18 ستخدا  علف مركز)با  ء( يحتوى على نسبة بر تين بحد   إمع 

% كسبة  35% ذرة صفراء  12% شعير، 22 متوضرة محلياً لخفض التناليف ) يتنون البا  ء من 

 .  % مسحوق الج  مع ملح  حجر النلس  معا ن( 25ة الشمس المقشرة ، زهر
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   زان العجالت بأعمارمختلفة  كمية الحلي   العلف المركز)كغم( ( 5 - 6 )جد    

 مجاميع الفطا 
الوزن عبد  

 بدء التجربة

الوزن بعمر 

  سبوعاً  12

الوزن بعمر 

  شهر 6

كمية الحلي  

 المستهلت

كمية العلف  

ركز الم

 المستهلت 

 سابيع رضاعة  4

 حلي  كامل
36.1 73.5 136.0 73.6 92.4 

 سابيع رضاعة  6

 حلي  كامل
36.0 76.0 128.0 123.7 90.5 

 سابيع رضاعة  8

 حلي  كامل
37.1 76.0 135.0 180.6 68.4 

سبوعاً رضاعة إ 12

 حلي  كامل
35.0 79.8 129.0 309.8 49.4 

 .  1996القدسي، 

 : الحلي   تقليص مدة الرضاعة تحديد كمية 2. 

مع تقليص مدة الرضاعة  يلاً  جعلها   ويقة تحد  كمية الحلي  المقدمة للمولرالطهاه  ضي      

ل جالعلتعويد البوعية الجيدة  الدريس الجيد مبنراً   سبوعاً مع تقديم العلف المركزذإ 12 قل من 

كمية   تستمرار، حدإالماء البويف ب ج  توضيريكما  ، على تبا له  التحو  إلى حيوان مجتر

صباحية  الثانية  إحداها جبتين على قسمة مل عجباليو  لنل ضقط كغم  4بذ الحلي  ضي هاه الطريقة 

تقد  كمية الحلي  بوجبة  احدة صباحية لبهاية المدة  بعدها ، ضقط  مسا ية  خال  الشهراأل  

نقلاء الشهراأل   هو إ احدة بعد  ن الغرض من تقديم الحلي  بوجبةإ.  رة للفطا رالمق

 هم إلى المساء طالما  ن التغاية لوجبة  احدة ممنبة ، بقاإلتوضيرالعمالة المستخدمة  عد  الحاجة 

للحلي  مقارنة بالطريقة السابقة حيث  نه من  ةيرمباشر يضتخف جعل كمية الحلي  ثابتة هو 

   .( 17 - 6 شنل) زنه المفر ض  ن تز ا  النمية مع تقد  عمرالعجل  زيا ة  

 

 

 

 

 

 

 كمية الحلي  المقدمة للعجو   عالقتها بوزن العجل ( 17 - 6 ) شنل
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بهاه الطريقة  التي من خاللها  عراق جري  لفطا  العجو  ضي ال من التجارب عد   ضيما يلي نتا ج 

 .  بين الوزن  كمية الحلي   العلف المقد ي

 70 يا  ) بعد رضاعة اللبأ (  ضطم  بعمر  4 بعمر عجلة 13 ستخدا إب جري إالتجربة األ لى      

   %18 المتنون من   ءيو  باإلضاضة إلى البا  /  عجلة  كغم  4يوماً على كمية من الحلي  مقدارها 

% مسحوق  25 ط مركز، ي% خل 6 ،  % ذرة صفراء 14% كسبة زهرة الشمس المقشرة 35 شعير

 :أتي  كان  البتا ج كما يمع ملح طعا   حجرالنلس  الفيتاميبات ، ج  

 

 البتا ج ة عجل / الصفات المدر سةمعد  

 34.8 (كغم  )الوزن األبتدا ي 

 61.7    (كغم  ) زن الفطا  

 68 (  كغم  )يوماً  90الوزن عبد عمر 

 120.4 (  كغم  ) شهر 6الوزن عبد عمر 

 280 (  كغم ) كمية الحلي  المستهلت 

 49 ما ة جاضة ( كغم ) يوماً  90ية كمية العلف المركز المستهلت لغا

 11.5 ما ة جاضة ( كغم ) يوماً   90كمية العلف الخشن المستهلت لغاية 

 .2000، القدسي 

 

كغم/يو /عجلة  لغاية  4 التجربة األخرى ةاي  العجالت على الحلي  النامل بنمية مقدارها       

يحتو  على نسبة بر تين   ءبا  ا ستخدإ سابيع مع  6 سابيع   8 سابيع ،  10سبوعاً ، إ 12

% نخالة  13 % كسبة زهرة الشمس المقشرة ، 40 % شعير، 39 %  يتنون من )17 مقدارها 

 . ( 6 - 6 ) (  كان  البتا ج كما ضي الجد   % ملح طعا 1 % كلس ،  1 % طحين ،  6الحبطة ، 

 

 عجلة( /   زان العجالت بأعمارمختلفة )كغم ( 6 - 6 )جد    

 األ زان           

 

 مجاميع الفطا  

الوزن 

 األبتدلئي

عبد عمر  

  سابيع 6

عبد عمر  

  سابيع 8

عبد عمر  

  سابيع 10

عبد عمر  

  سبوعاً  12

  22عبد عمر 

  سبوعاً 

 

رضاعة الحلي  

 سبوعاً ا 12مدة 

27.12 41.10 49.0 57.20 65.50 92.23 

رضاعة الحلي  

  سابيع 10مدة 

28.25 45.30 53.50 61.80 70.0 96.42 

رضاعة الحلي  

  سابيع  8مدة 

30.75 43.80 51.20 58.50 67.75 93.31 

رضاعة الحلي  

  سابيع 6مدة 

27.21 43.0 50.20 58.30 68.30 96.75 

  .2005،  يسيالق
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 سبوعاً إ 22كميات الحلي  )كغم(  العلف المستهلت ما ة جاضة / كغم لعمر ( 7 - 6 )جد   

 ء المستهلتالغاا               

 

 مجاميع الفطا 

علف مركز لغاية عمر  كمية الحلي   

  سبوعاً  12

عمر   من علف مركز

  سبوعاً  22 - 12

 55.65 53.64 336 سبوعاً إ 12رضاعة الحلي  مدة 

 72.95 76.58 280  سابيع 10رضاعة الحلي  مدة 

 65.62 78.59 224  سابيع  8 رضاعة الحلي  مدة 

  .2005،  يسيالق

 

 : المتبا    ءالفطا  على  ساس كمية البا   3.

  العجل  ابالتي تستخد  للعجو   عبدما يت ءضي هاه الطريقة من الفطا  تحد  كمية البا           

الحلي  النامل  الا  كان يقد    هكل النمية التي قدم  له  لمدة يومين    ثالثة  يا  متتالية يقطع عب

جيد البوعية  يحتو  على نسبة   ء، يج   ن ينون البا   % من الوزن الحي 10له على  ساس 

   % ملاضاً إليه الفيتاميبات  األمالح المعدنية اللر رية لمبع حد ث   17 بر تين التقل عن 

. يتبع ضي هاه الطريقة من الفطا  التغاية الفر ية  حتياجات العجو  بعد قطع الحلي  عبهاإنقص ضي 

ناء آخرللماء إناء خا   مامه  إة لنل عجل موضوعة ضي ررقمال ءللعجو   تنون كمية البا  

 تعو ه على تبا   الحلي  بطريقة ، سريعاً بسب  قربه مبه  ء هاا يشجع العجل لتبا   البا  

ن العجل يتحو  إلى حيوان إ. من محاسن هاه الطريقة باإلضاضة لتوضيرالحلي  ضناءإلاالشرب من 

 تبويف الحوا ر.        ءحتياجها إلى جهد  كبر لتقديم البا  إضهو  ما مسا  ها  ، سري من ةيره ر مجت

عن  لفطا  العجو  من البا  ء  ةم 900 700  ، 500 ستخدا  إب يمن التجارب التي  جري  ه

      مد نة ضي جد  عليها  لصحتالم  كان  البتا ج, تبا   تلت النميات المحد ة  إكما عبد الحلي  

( 6 - 8 ) . 

 

 التجربة  ت  زان  عمرالفطا  لعجال ( 8 - 6 )جد   

الوزن  مجموعة الفطا 

 األبتدا ي 

الوزن عبد  

 الفطا 

عمر الفطا  

 )يو (

الوزن عبد عمر  

  سبوعاً  12

الوزن عبد  

  شهر 6عمر 

 110.0 73.5 34 48.2 40.3 ةم / يو    500عد تبا   ب

 120.0 77.3 44 51.5 37.3 ةم / يو    700عد تبا   ب

 107.3 71.3 50 51.8 34.6 ةم / يو    900عد تبا   ب

 .1996، القدسي 

 

دم  عجو  الفريزيان خإستتبع  ضيها الطريقة السابقة للفطا  حيث  ي تجربة  خرى ض      

عجو   7العلف المركز)متوسط من عبد تبا لها مستويات مختلفة ضطم  باألبقارالجبوبية  ةبرملال

     .( 9 - 6 )جد   كما ضي تا ج  الب ( معاملة /
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  جبوبية(على كميات مختلفة من البا  ء xنتا ج ضطا  العجو  الملربة )ضريزيان  ( 9 - 6 )جد   

 لمدة )نهاية التجربة(

 المعامالت                                    

 ةم 1000 ةم  800 ةم  600

 6.5 6.7 6.5 ( يو  ) بتدا يإلاعمر ال

 32.8 32.8 32.7 ( يو  ) بتدا يإلاالوزن 

 66.4 60.0 94.2 اسبوعا( 13)الفطا  عمر 

 57.2 53.3 48.1 ( كغم  زن الفطا  )

 71.7 75.0 71.6  ( كغم الوزن البها ي )

 190.7 170.7 135.2 ( كغم كمية الحلي  المستهلت )

   كسبة العلف المركز المستهلنة 

 ( كغم )

91.7 90.6 85.0 

 

 : امل  الحلي  الفرزستخدا  الحلي  النإالفطا  ب 4.

ستبدا  الحلي  النامل بالحلي  الفرز تبد  باألحال  الجز ي لحين إيتبع ضي هاه الطريقة        

نتاج  إ  هاه الطريقة قليالً ضي البلدان التي يقل ضيها استخدإالتحو  كلياً إلى الحلي  الفرز، ينون 

الحاجة إلى معامل ملحقة لتجفيف هاه  معامل األلبان باإلضاضة إلى ضي الحلي  بسب  قلة الفا ض 

  ، ستيرا ه يمنن  ن تنون عالية إ فيلاتنن إ(  Powderالما ة  جعلها على شنل مسحوق ناعم )

إلى تسعة    ضرزيذابته بالماء ببسبة  احد حلإب لفرزاالحلي  يعا  .  ستخدا إلتنون محد  ة ا التل

ن األ  ات نويفة  الماء معقم  بدرجة حرارة لالت يج   ن تنو ،   جزاء ماء  يقد  للمولو  سا الً 

لالت يج  التعويض عبه بمصدر  هن نباتي  ، مال مة ، بما  ن الحلي  الفرزخالي تقريباً من الدهن 

جري  إتحو  على نسبة عالية من الدهن لتعويض البقص ،  قد   ءإلى البا  ةفيعل  إضاضة ما ة 

لتمن المحلي الحا ية على نسبة عالية من الدهن إلى  ضيف  سحالة ا ستخدا  هاه الطريقة  إ راسة ب

         موهرالعجو   همها لمعان الشعر البا ئ المستخد   كان  البتا ج إيجابية  لوحظ تحسن ضي

العليقة   نونتبمو. ال   تخلف ضي  عليها سو ا ه باألضاضة إلى نموها نمو طبيعياً  لم يالحظإ 

  %  1 ،  سحالة التمن %30 % ذرة صفراء ، 13 شعير،  %  30ضي هاه التجربة من  ةالمستخدم

%  هن  9 على حوالي  حتوت العليقةإ% ملح الطعا  باإلضاضة إلى الفيتاميبات المعا ن ،  1،  كلس

 .( 11 -6   10-6)كان  األ زان كما موضحة ضي الجد لين   ا خ% بر تين 14.7ضاضة إلى إلبا
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 )كغم(الفرز  ي  النامل  الحليالحل تخدا سإب التي ضطم    زان العجالت ( 10 - 6 ) جد  

الوزن  مجاميع الفطا 

 األبتدا ي 

  6عبد عمر

  سابيع

  12عبد عمر 

 سبوعاً إ

  16عبد عمر 

 سبوعاً إ

  6عبد عمر

  شهر

  النامل يسبوعين على الحلإ

   ضرزي سابيع حل 10ثم 

41.67 54.3 83.3 95.6 115.3 

 8  كامل ثم ي سابيع حل 4

   ضرزييع حل ساب

36.6 51.0 84.6 98.6 122.3 

 4  كامل ثم ي سابيع حل 8

   ضرزي سابيع حل

34.3 42.6 78.3 90.3 105.0 

 111.3 91.6 80.0 48.6 23.2   كامليسبوعاً حلإ 12

                                                                               1996. ، القدسي 

 

                   سذذبوعاً  12كميذة الحلذ  النامذل  الفرز العلذذف الجذاف المسذتهلت لغايذة عمذر ( 11 - 6 )جذد   

  كغم /عجلة 

  يحل مجاميع الفطا 

 كامل

  يحل

 ضرز

 علف مركز المجموي

 )ما ة جاضة(

 علف خشن 

 )ما ة جاضة(

 المجموي

  كامل ثم ي سبوي حل 2

   ضرزي سابيع حل  10

47.6 314.5 362.1 83.9 4.5 88.4 

  كامل ثم ي سابيع حل 4

   ضرزي سابيع حل 8

86.1 263.3 349.5 69.2 4.7 74.7 

  كامل ثم ي سابيع حل 8

   ضرزي سابيع حل 4

161.1 128.2 289.3 66.4 4.7 71.2 

 69.6 4.1 65.4 326.7 ---- 326.7   كاملي سبوعاً حل 12

 .1996 ، القدسي 

 

 :التلقيح  ن الوالدة وحتىمالت مر بها العجتالمراحل التي 

ا هتلقيحيمنن تقسيم المراحل التي تمربها العجالت المعدة لدخو  القطيع من  ال تها  لحين      

  حملها إلى ما يأتي :

  5-3 هاء ضترة رضاعة اللبأ  تستمرمن تنإ تبد  بعد الوال ة مباشرة  لحين  المرحلة األولى : 1.

ألنها تنسبها المباعة الالزمة ضد  ،  ر كمية من هاه الما ةالعجلة  كب إعطاءا يج  ه يا   ضي

 ية الالزمة ضي هاا العمر. حتياجاتها الغااإد كاضة ساألمراض  

 

رضاعة اللبأ  لحين الفطا  عن الحلي   تستمرحوالي مدة  تبد  من نهاية المرحلة الثانية :  2.

 زنه الحي ، يج   ن يقد  للعجو    % من 10  -8 ا يقد  الحلي  للمولو  ببسبة ه سبوعاً  ضي 12

سراي بتحويله إلضي هاه الفترة العلف المركز الدريس الجيد البوعية لتعويدها على تبا له مبنراً  ا

الحرجة التي تمربها المواليد حيث ترتفع نسبة مد  تعتبرمن الالمدة إلى حيوان مجترألن هاه 

تبفسي باإلضاضة إلى األمراض المعدية  سها    مراض الجهازالإلالهالكات نتيجة اإلصابة با

حال  موا  ةاا ية محل الحلي  النامل    ضطامها مبنراً كما ذكر إالمدة ، يمنن ضي هاه األخرى 
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 ارة  مراقبة إ تحتاج العجالت ضي هاه المرحلة إلى  . ارة الحقلإسابقاً  حس  السياسة المتبعة ضي 

 حماية المواليد من التيارات  ستمرارإماء البويف ب توضيرال عتباء ببواضة الحوا رإلجيدة  يج  ا

 .  األز حا   خاصة ضي الشتاء  المحاضوة على التهوية الجيدة هاالهوا ية البار ة  تجبيب

 

من العمر هي مرحلة  سهل شهر ستة  الاألشهر  تنون محصورة بين ثالثة  المرحلة الثالثة : 3.

الجاضة  التحتاج إال إلى التغاية   األعالفتغاية على إلى ال ل تحو  تنون العجالت قد  بقةالسامن 

خراج العجالت إلى  إالمدة  العلف الخشن ، يمنن ضي هاه  الجيدة  الناضية من العلف المركز

ستمراربمراقبة العجالت  متابعة إلق المؤ ية إليها سالنة ، يج  اا المراعي إذا كان  قريبة  الطر

 . نموها  حالتها الصحية

 

 شهرإلى السبة األ لى من العمر هي مرحلة البلو  الجبسي  6 تبد  من لة الرابعة :  المرح 4.

الحيوان ضي بداية هاه المرحلة ، التحتاج العجالت   ى ما بعده حيث تبد  حاالت الشبق بالوهورعل

 . التغاية  المراقبة الجيدة  هي من المراحل السهلة ضي رعاية العجالتإلى هاه المرحلة ضي 

 

  يج  ا ه تبد  من السبة اال لى إلى السبة الثانية  ضي األخيرة هي المرحلة  لمرحلة الخامسة :ا  5.

العمر   العباية بتغاية العجالت التغاية الجيدة  المباسبة  مراقبة نموها  عبد  صولها إلى الوزن 

لبلج % من  زن ا70 يفلل  ن ينون الوزن بحد   .  ضيمنن تلقيحها للمرة األ لى ينالمباسب

 . المباسبة لتلقيح العجالت  األ زانلنل نوي من  نواي األبقار  ضيما يلي األعمار  

 

                        الوزن المباس  لتلقيح عجالت الحلي   العمر ( 12 - 6 ) جد       

 الوزن المباس  )كغم( عمر التلقيح )شهر( الساللة

 350 - 400 18 - 20 الفريزيان

 240 - 280  15 - 17 الجيرسي 

 280 - 300 16 - 18 الجيرنسي

  320 - 340 17 - 19 األيرشاير

     

ختيارالثورالمباس   يترك مع العجالت إتلقح العجالت للمرة األ لى تلقيحاً طبيعياً حيث يتم        

شخص التي تصل إلى الوزن المقرر للتلقيح لينشف حاالت الشبق التي تنون  حياناً ةير  اضحة لل

ي مشاكل ضرق  ض  زن العجالت لتال المسؤ   عبها ، يفلل  ن الينون ضارق كبير بين  زن الثور

ضي الوق  الحاضر إلى خفض عمرالتلقيح إلى  قل من ختصون  الميسعى الباحثون . الوزن

  نتاج ، إلنتاجية لألبقار الحصو  على  كبركمية من اإلطالة الحياة اإلاألعمارالسابقة محا لة مبهم 

حصل نبتغاية العجالت  رضع القيمة الغاا ية للعلف كي  عتباءإلانون ي ضي هاه الحالة يج   ن 

ن تنون هاه الزيا ات ضمن المعدالت المقبولة ، ألنه إذا كان   على زيا ات  زنية عالية على 

للتلقيح يصا  العجالت إلى الوزن المباسبة إذلت سيؤ   إلى  نإكثر من الالز  ض الزيا ات اليومية 

يمنن  ن يؤ   إلى زيا ة ترسي  الدهن بنميات كبيرة مما قد يؤثرعلى  ا ها بعمر قل من المقرر

حتما  زيا ة إخصاب مع إلزيا ة عد  التلقيحات الالزمة ل من ثم على األخصاب  قدرة الحيوان

ى حساب نمو  نسجة اللري الدهبية علضي الزيا ة اليومية العالية  قد تؤثرحاالت عسرالوال ة 

 Kopeckyمما يؤ   إلى خفض كبير ضي كميات الحلي  المبتجة )المفرزة للحلي  األنسجة 
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 - 600الزيا ة اليومية بين تنون (  عليه يفلل  ن Boulslca Pilat 1986  1977خر ن  

 اشهر 15ن  ضلل زيا ة  زنية يومية عبد عمرإ( 1988 زمال ه   Suchanةم / يو    كد) 800

لمعرضة  ثرمعد  العراق محطات األبقارضي  احدة من ضي  جري  .  ضي  راسة  يو ةم /  600 هو

بين  ن الزيا ات العالية تض,  نتاجإلنتاج الحلي   مثابرة األبقارعلى اإالزيا ة الوزنية اليومية على 

 . ( 13 - 6 جد  )  نتاجإلا  ضيمنن  ن تؤ   إلى خف

 

 نتاج الحلي   مثابرة األبقارعلىإعلى )ةم( ليومية  ثرمعد  الزيا ة الوزنية ا ( 13 - 6 ) جد  

 .)كغم(اإلنتاج

معد  الزيا ة 

 (ةم )اليومية 

  ينتاج الحلإ

 لألشهر

 3 - 2 - 1 

   ينتاج الحلإ

 لألشهر

 6 - 5- 4 

  المعد  يالحل

 على 

 يو  305

 المثابرة 

% 

600 – 500  1603.6 1379.3 3954.8 85.7 

700 – 600  1570.0 1257.7 3303.4 79.9 

800 – 700  1493.7 1252.3 3803.9 84.2 

 73.2 3179.0 1119.2 1507.5 ضأكثر  800

 .1997القدسي  آخر ن ، 

 


