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  مقدمة 

 
الهدف الرئيسي لسياسة  يعتبرو. المغربية في مجال الزراعة دولةضمن أولويات ال سلسلة إنتاج الحليبتعتبر 

  .ةالحيواني اتالبروتينمن   السكان المتزايدة هو تكثيف اإلنتاج لتلبية احتياجات الحيوانات الدولة في مجال تربية
تغذية ال النسل،التحسين  هذه الجهود تتعلق أساسا. سلسلة الحليبعدة جهود لتحسين وتطوير بذلت الدولة وقد 

  .وتسويق الحليب
لمرافقة سياسة الدولة في مجال التدريب التقني  هده الوثيقة الخاصة بسلسلة الحليبفي هذا السياق، وضعت 

  .للمزارعين
 .والحظائر، األمراض التناسلاألبقار والعجول،  خاصة تغذيةعدة جوانب ل الوثيقة تطرقتوهذه 
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  التغذية  .1
 تغذية األبقار الحلوب   .1.1

 االحتياجات الغذائية لألبقار الحلوب   .1.1.1
  فترة الصيانة االحتياجات في .1.1.1.1

 
للحفاظ على حياته دون زيادة أو  - الطاقة و البروتينات –الماء و المواد الغذائية  إلى يحتاج الحيوان, عدم اإلنتاج  أو في فترات الراحة

  .نقص في وزنه
 

  الماء
  .انه يمثل أكثر من نصف وزن الحيوان إذة الحيوان لحيا الماء من العناصر األساسية يعتبر

و تتزايد  .كيلوغرام تقريبا 500لتر يوميا لكل بقرة تزن  100و  60تتراوح ما بين   يحتاج البقر إلى كمية كبيرة من الماء الشروب
  .احتياجات البقر من الماء مع تزايد الحرارة و إنتاج الحليب

  .بتقديم ماء دو جودة عالية و بكمية كافية تمكن البقرة من الشرب كلما أحست بالعطش إذاينصح 
  

  الطاقة 
  .للتحرك و النمو و الحفاظ على أعضاء الجسمتحتاج الحيوانات للطاقة 

   .األعالف الخشنة ذات جودة عالية من أهم مصادر الطاقة و )...ثفل الشمندر,الميالص , الحبوب   (المركزة عالفاأل تعتبرو 
  
  لبروتيناتا

  .)الهرمونات و المضادات الحيوية,تدخل في تركيب األنزيمات(تلعب البروتينات دورا هاما في حياة الحيوان 
  .النخالة من أهم المصادر البروتينية و )...الصويا,نوارة الشمس(و البدور الزيتية  )الجلبانة و الفول (و تعتبر البقوليات 

  
  و الفيتامينات  األمالح المعدنية

لبناء العظام و  و األساسية هامةمثال  يعتبر الكالسيوم و الفسفور من العناصر الف. وإنتاجهاألمالح المعدنية ضرورية جدا لحياة الحيوان 
  .)العضالت (تركيب األنسجة 

 .تقديمها على شكل طابوق ملحيمن الخلطة أو   % 2 – 1بنسبة بإضافة األمالح المعدنية إلى عليقة الحيوان  إذاينصح 
  

لدا يستحسن   .العمليات الحيوية بالجسم اد أنها تتدخل في معظم, و تعتبر الفيتامينات ضرورية جدا و ذات أهمية بالنسبة لحياة الحيوان
  .وانإضافتها باستمرار إلى عليقة الحي

  
 اإلنتاج  فترةاالحتياجات في  .1.1.1.2
  .)الحمل أو إنتاج الحليب (يجب على الحيوان إشباع االحتياجات المتعلقة باإلنتاج , زيادة على احتياجات الصيانة, في فترة اإلنتاج

  االحتياجات في فترة الحمل
في جسمها ) الطاقة و البروتينات  (تخزين العناصر الغذائية  على )الشهرين الثامن و التاسع  ( فترة الحمل نهاية تعمل األبقار في

  . لتكون االحتياطي لموسم اإلدرار القادم ومد الجنين باحتياجاته الغذائية الالزمة لنموه
 

 االحتياجات في فترة إنتاج الحليب
هذه االحتياجات ارتباطا وثيقا بكمية الحليب المنتجة  إذا ترتبط. تختلف االحتياجات في فترة اإلدرار حسب العناصر المكونة للحليب

 .وتكوينها
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  في فترة الجفاف تغذية األبقار .1.1.2
 

حيث يعمل الحيوان في هده الفترة على تخزين بعض  ,فترة راحة للحيوان بعد موسم إنتاجي طويل )فترة النضوب (تعتبر فترة الجفاف 
و ينصح خالل , لهادا يجب عدم إهمال تغذية الحيوان خالل فترة الجفاف . العناصر الغذائية في جسمه استعدادا لموسم اإلدرار الثاني

  : التباع التعليمات التاليةالفترة ب
  احترام مدة التجفيف التي ال يجب أن تقل أو تزيد عن شهرين - 
  عزل األبقار الجافة بعيدا عن القطيع، في مكان بحالة جيدة - 
تقديم وجبة غذائية متوسطة خالل الشهر األول من النضوب و تغذية جيدة خالل الشهر الثاني للحصول على بقرة ذات حالة  - 

  )  3,5حالة جسمانية بحدود رقم الرتبة (جسمانية جيدة عند الوالدة 
 الى ذلك وبعد) 4>  الجسمانية الحالة نقطة( األبقار تسمين الى تؤدي أن يمكن الطاقية التي التغذية في االفرط تجنب - 

  ...)صعبة والدة( الوالدة في مضاعفات
 وجود عدم بسبب الحليب إنتاج في انخفاض إلى يؤدي الذي) 3 من أقل الجسمانية الحالة نقطة( التغذية في النقص تجنب - 

  اإلدرار فترة أوائل في الجسم كافية احتياطيات
نقص (حذف جميع البقوليات ، تفل الشمدر، والمواد الغذائية الغنية بالكالسيوم في أواخر الحمل الجتناب حمى الحليب  - 

  )اإلدراركالسيوم في الدم عند بداية فترة 
  )CMVطابوق ملحي، (إمداد الحيوان باستمرار بالمعادن والفيتامينات  - 

  
  

  
 

 مقياس تنقيط الحالة الجسمانية لألبقار1  وثيقة
 

 
الغرب شراردة بني حسين و تادلة  منطقةويقدم الجدول التالي الوجبات الغذائية التي يمكن توزيعها على األبقار الجافة في كل من 

  .األبقار في فترة الجفاف و تغطي هذه الوجبات تماما احتياجات. أزيالل

 بدينة جيدة متوسطة نحيلة



 

 في فترة الجفاف
الكميات اليومية لكل بقرة 

 منالتبن ) بالكيلوغرام(
الكميات اليومية لكل 

) بالكيلوغرام
من األعالف 

 
 4الى  2

 4الى  2

  وثيقة خاصة بسلسلة الحليب

في فترة الجفاف لبقرةحصص غذائية ينصح بها  1   جدول
الكميات اليومية لكل 

بالكيلوغرام(بقرة 
من األعالف 

 المركزة 

الكميات اليومية لكل بقرة 
 )بالكيلوغرام(

 المنطقة

  تادلة ازيالل 5+15 1,5
 

الغرب شراردة بني حسن 5+15 1,5
 

 التوزيع ابتداء من األسبوع الثالث قبل الوالدة 

  فصة مجففة 1 صورة
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المنطقة  الوجبة األساسية 

تادلة ازيالل + فصة مجففة 
 سلوجة الذرة 

+ برسيم مجفف  الغرب شراردة بني حسن
 سلوجة الذرة 

التوزيع ابتداء من األسبوع الثالث قبل الوالدة  *

 



 

 
حيث أن في األسابيع األولى من فترة اإلدرار يحدث 

الحليب و  إنتاجلهادا يجب إتباع النصائح التالية ليزداد 

 كيلوغرام 4تقل كل وجبة عن ) أربع وجبات في اليوم على سبيل المثال 
  مع ترك فاصل زمني بين الوجبات و دلك لتحسين الهضم 

 ذات الوجبات واستهالك الهضم لتحسين ،اإلجمالية

في الطاقة التي يمكن أن تؤثر على  )نقص
 موسم بداية في مخزونها في حصل الذي 

 : الحلوب من األبقارتمكن  غذائية
  التي فقدها الجسم في بداية فترة اإلدرار
  )و زيادة شهية األبقار

  .لتر في اليوم 25

  وثيقة خاصة بسلسلة الحليب

 أبقار في فترة الغرز2  صورة
 تغذية األبقار في فترة إنتاج الحليب 

حيث أن في األسابيع األولى من فترة اإلدرار يحدث . تعتبر الفترة التي تلي الوالدة مباشرة من الفترات األكثر صعوبة في موسم اإلنتاج
لهادا يجب إتباع النصائح التالية ليزداد .االستهالكية ارتفاع مهم في الحاجيات الغذائية للبقرة الحلوب و تنقص قدرتها

: 
  تقديم كأل دو جودة عالية 

أربع وجبات في اليوم على سبيل المثال  (تقديم األعالف المركزة في وجبات عديدة
مع ترك فاصل زمني بين الوجبات و دلك لتحسين الهضم  والحبوب قبل بروتين، قبل الحبوب، الكأل: ترتيب التوزيع
اإلجمالية الجافة المادة من ٪ 1 إلى 0.75 بنسبة الصوديوم، بيكربونات

  .المركزة األعالف
 : ينصح ب

نقص(أي خلل  تجنب التسبب في مع المركزة حسب مستوى اإلنتاج
  

 الفقد بترميم بدأت األبقار أن تبين أن يجب التي لألبقار الجسمانية
 3)  نقطة الحالة الجسمانية بحدود 

غذائيةينصح بتقديم وجبات , )الثالث األشهر األخيرة من فترة اإلدرار 
التي فقدها الجسم في بداية فترة اإلدرار )الطاقة و المعادن(إعادة تخزين العناصر الغذائية 

و زيادة شهية األبقارالحليب  إنتاجالفترة تتميز بانخفاض هده  (تجنب اإلفراط في التغذية 

25تنتج حوالي )في فترة اإلدرار(ويقدم الجدول التالي أمثلة لوجبات غذائية يمكن تقديمها لبقرة 

 
 

حلة 
مر

3.
حليب

لة ال
سلس

صة ب
ة خا

دوثيق
اعدا

 
 

9 

 

تغذية األبقار في فترة إنتاج الحليب  .1.1.3
تعتبر الفترة التي تلي الوالدة مباشرة من الفترات األكثر صعوبة في موسم اإلنتاج

ارتفاع مهم في الحاجيات الغذائية للبقرة الحلوب و تنقص قدرتها
: يصل إلى أقصى حد ممكن

تقديم كأل دو جودة عالية  - 
تقديم األعالف المركزة في وجبات عديدة - 
ترتيب التوزيع إتباع - 
بيكربونات استخدام - 

األعالف من عالية نسبة
ينصح ب, في وسط فترة اإلدرار

المركزة حسب مستوى اإلنتاجتقديم األعالف  - 
  خصوبة األبقار،

الجسمانية الحالة تقييم - 
نقطة الحالة الجسمانية بحدود ( اإلدرار

الثالث األشهر األخيرة من فترة اإلدرار (في فترة هبوط اإلنتاج 
إعادة تخزين العناصر الغذائية  - 
تجنب اإلفراط في التغذية  - 

 
ويقدم الجدول التالي أمثلة لوجبات غذائية يمكن تقديمها لبقرة 

  



 

 

 لتر في اليوم 25
 

الكميات اليومية لكل 
) بالكيلوغرام(بقرة 

 منالتبن 
مصحح 

 أزوتي
 )صوجا  

4  1 

4 1 

 4 1 

 
 

  وثيقة خاصة بسلسلة الحليب

25تنتج   اإلدرارئية ينصح بها لبقرة في فترة حصص غذا 2  جدول

مصحح 
أزوتي

) 

الكميات اليومية 
لكل بقرة 

من ) بالكيلوغرام(
 األعالف المركزة 

الكميات اليومية لكل 
 )بالكيلوغرام(بقرة 

 

1 الغرب شراردة بني  45 7
 حسن

  و تادلة ازيالل
1   تادلة ازيالل 30+35 4

 
1 الغرب شراردة بني  35+ 30 4

 حسن
 

 علف مركب3   صورة
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جدول

 الوجبة األساسية  المنطقة

الغرب شراردة بني 

و تادلة ازيالل

  سلوجة الذرة

تادلة ازيالل + فصة مجففة 
 سلوجة الذرة 

الغرب شراردة بني  + برسيم مجفف 
 سلوجة الذرة 

 



 

لتر من   40على سبيل المثال تحتاج بقرة تنتج

رب مباشرة بعد تقديم ماء دو جودة عالية و بكمية كافية تمكن البقرة من الش

الجتناب العديد من األمراض و الوفيات التي تتميز 

 
 

  وثيقة خاصة بسلسلة الحليب

  لذرةا سلوجة4  صورة
  تزويد األبقار بالماء الصالح للشرب

على سبيل المثال تحتاج بقرة تنتج(لترات من الماء إلنتاج كيلوغرام واحد من الحليب   5اإلدرار إلى حوالي
 

تقديم ماء دو جودة عالية و بكمية كافية تمكن البقرة من الشينصح ، لذلك تشعر األبقار بالعطش و الجوع

 صالح للشربماء 5  صورة
 مقبل الفطاتغذية العجول 

الجتناب العديد من األمراض و الوفيات التي تتميز  للحصول على أعلى مستوى من النمو و تحتاج العجول حديثة الوالدة إلى تغذية سليمة و متوازنة

 التغذية على اللبأ 
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تزويد األبقار بالماء الصالح للشرب .1.1.4
اإلدرار إلى حواليتحتاج البقرة في فترة 

 ). لتر من الماء 200 الحليب إلى
تشعر األبقار بالعطش و الجوع الحلبعملية  فورا بعد

 .عملية الحلب

 

تغذية العجول  .1.2
تحتاج العجول حديثة الوالدة إلى تغذية سليمة و متوازنة

 .ه المرحلة من العمرذبها ه
التغذية على اللبأ  .1.2.1



 

 
 ذو أهمية بالغة بالنسبة للحيوان إذ وهو .ثالثة األولى بعد الوالدة 

  . يختلف فى تركيبه عن اللبن العادي حيث يتميز بارتفاع األجسام المناعية التي تقي العجل من كثير من األمراض فى تلك الفترة من العمر
وإذا لم يتمكن العجل من رضاعة أمه  فيمكن 

  لتوفير حماية أفضل حماية ضد األمراض،
  )األولى من حياة الحيوان ساعات قبل الستة

، وذلك ألن )اليوم فيغرام  400و  250ما بين 
 .ون

 

  وثيقة خاصة بسلسلة الحليب

ثالثة األولى بعد الوالدة الضرع خالل األيام السوب هو عبارة عن اإلفرازات التي ينتجها 
يختلف فى تركيبه عن اللبن العادي حيث يتميز بارتفاع األجسام المناعية التي تقي العجل من كثير من األمراض فى تلك الفترة من العمر

وإذا لم يتمكن العجل من رضاعة أمه  فيمكن   .السرسوبخالل الساعتين األولى من الوالدة يجب التأكد من أن العجل قد بدأ في رضاعة 
  .بزازة بإعطائه سرسوب األم باستخدام

لتوفير حماية أفضل حماية ضد األمراض،) دقيقة بعد الوالدة 30خالل أول (توزيع اللبأ مباشرة بعد الوالدة 
قبل الستة اتلتر 3(٪ من وزنه عند الوالدة 6عادل من اللبأ ت تأكد من أن العجل يتلقى كمية
  )يتم امتصاص األجسام المضادة أسرع وبكميات أكبر(تشجيع الرضاعة المباشرة للبأ 

  تنظيف وتعقيم الحلمات قبل السماح العجل بالرضاعة،
 .الحفاظ على اللبأ عن طريق التجميد الستخدامه الحقا في حاالت الطوارئ

 حفظ اللبأ6  صورة
 التغذية على حليب األم 

  ).قيمة غذائية عاليةدو ( ماللبأ يتلقى العجل حليب األ
ما بين (طبيعي نمو  من ضماناظ على صحته وأيضا أن لحفمن ا األم

ونظام على حساب نمو العضالت والدهيعزز نمو الع الذي حليب األم غني بالكالسيوم والفوسفور
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سوب هو عبارة عن اإلفرازات التي ينتجها السراللبأ أو 

يختلف فى تركيبه عن اللبن العادي حيث يتميز بارتفاع األجسام المناعية التي تقي العجل من كثير من األمراض فى تلك الفترة من العمر أنه
  

خالل الساعتين األولى من الوالدة يجب التأكد من أن العجل قد بدأ في رضاعة 
بإعطائه سرسوب األم باستخدام مساعدته

 :  في هده المرحلة ينصح ب
توزيع اللبأ مباشرة بعد الوالدة - -
تأكد من أن العجل يتلقى كميةال -
تشجيع الرضاعة المباشرة للبأ  -
تنظيف وتعقيم الحلمات قبل السماح العجل بالرضاعة، -
الحفاظ على اللبأ عن طريق التجميد الستخدامه الحقا في حاالت الطوارئ -

 

التغذية على حليب األم  .1.2.2
اللبأ يتلقى العجل حليب األعلى  بعد الرضاعة 

األم حليب على العجل تمكن تغذية 
حليب األم غني بالكالسيوم والفوسفور



 

 

  .ابتداء من األسبوع الثاني من عمر الحيوان، يفضل عدد من المربيين استخدام الحليب البديل لتغذية العجول

   الماء الساخن لتسهيل الخلط
  الحليب، مسحوق

 

  : في هده الفترة ينصح ب. عادة ما يتم الفطام نحو شهر الثالث من حياة الحيوان

  كيلوغراما، 80كيلوغرام يوميا من العلف المركز وعندما يصل وزنه حوالي 

  

  وثيقة خاصة بسلسلة الحليب

 إرضاع العجول 7   صورة

 التغذية على الحليب االصطناعي 
ابتداء من األسبوع الثاني من عمر الحيوان، يفضل عدد من المربيين استخدام الحليب البديل لتغذية العجول

  
الماء الساخن لتسهيل الخلط باستعمال وينصح البارد، الماء أو الساخن بديل اللبن بالماء

مسحوق من غرام 150 لكل بالنسبة درجة مئوية 45حرارته  درجة 
  الحليب يجب أن تكون متجانسا تماما

  تنظيف المعدات المستخدمة لتوزيع الحليب
  ٪ من الوزن الحي للعجل،10توزيع كمية يومية من الحليب تكافئ 

 التغذية في فترة الفطام 
عادة ما يتم الفطام نحو شهر الثالث من حياة الحيوان .يعتبر الفطام هو خطوة حاسمة في حياة العجل

  )في اليوم الحليب واحدة منوجبة  تقديم( الموزعة الحليب كميات
  زيادة موازية في كميات األعالف المقدمة،
  تجديد األطعمة كل يوم للحفاظ على الشهية،

كيلوغرام يوميا من العلف المركز وعندما يصل وزنه حوالي  2الى  1.5فطم الحيوان عندما يبدأ بأكل  
  .توى اإلجهادنقل العجول المفطومة إلى مبنى منفصل للحد من مس
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التغذية على الحليب االصطناعي   .1.2.3
ابتداء من األسبوع الثاني من عمر الحيوان، يفضل عدد من المربيين استخدام الحليب البديل لتغذية العجول

  :  أثناء التغذية الصناعية ينصح ب
بديل اللبن بالماء تجهيز يمكن -
 الماء لتر من 1استخدم  -
الحليب يجب أن تكون متجانسا تماما -
تنظيف المعدات المستخدمة لتوزيع الحليب- -
توزيع كمية يومية من الحليب تكافئ - -

التغذية في فترة الفطام    .1.2.4
يعتبر الفطام هو خطوة حاسمة في حياة العجل

كميات من تدريجيا التقليل - 
زيادة موازية في كميات األعالف المقدمة، - 
تجديد األطعمة كل يوم للحفاظ على الشهية، - 
فطم الحيوان عندما يبدأ بأكل   - 
نقل العجول المفطومة إلى مبنى منفصل للحد من مس - 



 

البقرة أثناء هده المرحلة األساسية من حياة . 

  )، الوالدة تصبح صعبة3.5عندما تتجاوز 
  .اليوم

  .كيلوغرام في اليوم 0.6مع سرعة نمو تناهز
 كيلوغرام

 
الكميات اليومية لكل بقرة 

 التبن  من) بالكيلوغرام(
الكميات اليومية لكل 

) بالكيلوغرام
من األعالف 

  4الى  2

 4الى  2

 4الى  2

 

  وثيقة خاصة بسلسلة الحليب

 معجول بعد الفطا8  صورة
 تغذية العجالت 

. الثانية من العمر السنة والدة فيبال يسمح للعجالتنمو كافي  

  ومعتدل مع تجنب تسمين هذه الحيوانات منتظم نمو تضمن أن
عندما تتجاوز ( 3نقطة حالة الجسم المثالية للعجلة عند أول والدة يجب أن تكون في حدود 

اليومفي  امغر 800- 700حدود  في تكون أن يجب GMQالمتوسطة 
مع سرعة نمو تناهز كيلوغرام 350لعجلة تزن تقديمها يمكن غذائية لوجبات

كيلوغرام 350حصص غذائية ينصح بها لعجلة تزن  3 جدول
الكميات اليومية لكل 

بالكيلوغرام(بقرة 
من األعالف 

 المركزة 

الكميات اليومية لكل بقرة 
 )بالكيلوغرام(

 المنطقة

تادلة ازيالل و الغرب   15 2
 شراردة بني حسن

  تادلة ازيالل 10+11 2
 

الغرب شراردة بني حسن 15+11 2
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تغذية العجالت  .1.3
 تضمنينبغي أن  تغذية العجالت

 : بإتباع النصائح التاليةينصح 
أن المقدمة ينبغي جبةوال - 
نقطة حالة الجسم المثالية للعجلة عند أول والدة يجب أن تكون في حدود  - 
المتوسطة  الوزن اليومية زيادة - 
لوجبات أمثلة التالي الجدول ويقدم

المنطقة  الوجبة األساسية 

تادلة ازيالل و الغرب    سلوجة الذرة

تادلة ازيالل + فصة مجففة 
 سلوجة الذرة 

+ برسيم مجفف  الغرب شراردة بني حسن
 سلوجة الذرة 



 

يجب على العجالت , لتناسل ناجح و.التوالد و

  
التربية، التغذية، (يجب على المربي أن يولي اهتماما خاصا لهذه العجول مند الوالدة 

  : و من عالمات الشبق  .ما لم يحدث حمل

 

  وثيقة خاصة بسلسلة الحليب

و التناسل عملية تؤدي أن على قادرة الحي للكائن التناسلية األعضاء
  )أشهر في وقت التلقيح 15(يجب أن تبلغ سنتين من العمر عند والدتها ألولى 

  كيلوغراما عند التلقيح األول
   ب أن تتمتع بكفاءات وراثية جيدة

  :الختيار األبقار البديلة، يجب على المربي أن يأخذ باالعتبار النقط التالية
  العجلة يجب أن تنتج عن تزاوج حيوانات تتمتع بكفاءات وراثية جد عالية

 ...والخصوبةالحليب، وسهولة الوالدة إنتاج 
يجب على المربي أن يولي اهتماما خاصا لهذه العجول مند الوالدة . إذا كان التجديد يتم من األبقار المولودة في المزرعة

 عجالت في فترة التناسل9  صورة
 عالمات الشبق 

ما لم يحدث حمل )كل ثالث أسابيع(عند األبقار يحدث الشبق في فترات منتظمة دورية طول العام 
  .تظل الحيوانات قلقه و تتحرك مما يلفت النظر إليها

  محاولة القفز على األبقار
  وقوف البقرة عند القفز عليها من قبل األبقار األخرى

 انتفاخ واحمرار المهبل
 .المهبل  نزول سائل مخاطي شفاف من
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 التناسل   .2
 البلوغ .2.1

األعضاء فيه تصبح الذي الوقت هو
  : أن تفي بالمعايير التالية

يجب أن تبلغ سنتين من العمر عند والدتها ألولى  - 
كيلوغراما عند التلقيح األول 350يجب أن تزن  - 
ب أن تتمتع بكفاءات وراثية جيدةيج -

  
الختيار األبقار البديلة، يجب على المربي أن يأخذ باالعتبار النقط التالية

العجلة يجب أن تنتج عن تزاوج حيوانات تتمتع بكفاءات وراثية جد عالية : األصول - 
إنتاج : صفات األبقار األم - 

إذا كان التجديد يتم من األبقار المولودة في المزرعة
 ...).والمراقبة الصحية

 

عالمات الشبق  .2.2
عند األبقار يحدث الشبق في فترات منتظمة دورية طول العام 

تظل الحيوانات قلقه و تتحرك مما يلفت النظر إليها - 
محاولة القفز على األبقار - 
وقوف البقرة عند القفز عليها من قبل األبقار األخرى - 
انتفاخ واحمرار المهبل - 
نزول سائل مخاطي شفاف من - 
  إنتاج الحليب انخفاض - 
 . ألكلانخفاض شهية ا - 
  



  وثيقة خاصة بسلسلة الحليب
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 عالمات الشبق2  وثيقة

 
 الشبق  الكشف عن  .2.3

  :لذا فمن المستحسن. التناسلفي نجاح  اأساسي عامالالكشف عن الشبق يعتبر 
   دقيقة 20 لمدة اليوم في مرتين األقل على األبقار مراقبة - 
  )الحلب و الغداء توزيع فترات خارج( هادئ القطيع يكون عندما األبقار مراقبة - 
 ).00:20 حتى 00:17 بين( الحلب بعد المساء في و) 08:00 حتي 05:00( الحلب قبل الصباح في األبقار مراقبة المستحسن من - 

 
  الوقت المناسب للتلقيح

ساعات من الشيوع أي أن البقرة التي تشيع في الصباح تلقح في ساعات ما بعد  8وقت للتلقيح الطبيعي في األبقار فهو بعد مرور  أفضلإن 
 الظهر أما التي تظهر عليها العالمات في المساء فيتم تلقيحها في صباح اليوم التالي

 
 الفترة بين والدتين  .2.4

  :وتنقسم هذه الفترة إلى مرحلتين. شهرا 12ينبغي للمربي أن يوفر فترة زمنية بين والدتين متعاقبتين حوالي  من الناحية المثالية،
  من ناحية إنتاج الحليب

الحليب تبدأ في الزيادة يوميا حتى بلوغ أقصى إنتاج  كمية. تبدأ األبقار في إنتاج الحليب مباشرة بعد الوالدة الحليب إدرار مرحلة - 
  اإلدرارحتى نهاية موسم  التدريجيالنقصان  في هده الكمية بدأ بعدهاتأسابيع األولى و 9- 8لموسم الحليب وهذا يحدث خالل 

 التالية الوالدةشهرين قبل  حواليمرحله الجفاف تستمر  -
  
  
  

  من ناحية التناسل

 



 

  و في هده الفترة تعود البقرة الى النشاط الجنسي الطبيعي

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رسم بياني يمثل الفترة المثالية بين والدتين
 

 

 

  الجهاز التناسلي لألبقار،

أشهر  3  

التلقيح المخصب الوالدة

  وثيقة خاصة بسلسلة الحليب

و في هده الفترة تعود البقرة الى النشاط الجنسي الطبيعي. المخصب
  )  يوم 280 حوالي(  األبقار  عند ثابتة تقريبا

رسم بياني يمثل الفترة المثالية بين والدتين3  وثيقة

 الوالدة10   صورة
 :التالية نصائحال إتباعالمربين  في ظروف جيدة، يجب على

  في مكان نظيف وصحي  أسبوع من الوالدةاألم الحامل قبل حوالي 
الجهاز التناسلي لألبقار، تنظيف وتعقيم مكان الوالدة بعد كل والدة للحد من الخسائر وفاة العجول و االلتهابات

  إزالة جميع المواد المخاطية التي على فم العجل وفتحتي األنف ليسهل التنفس
  مطهرة بمادة رشه و

  من أن العجل يقف على رجليه قبل النصف الساعة األولى من حياته،

 الحمل

  فترة اإلدرار

  9أشهر

أشهر  10  

 التلقيح المخصب
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المخصبالوالدة حتى التلقيح  - 
تقريبا وهى الحمل فترة - 

 الوالدة .2.5

 

في ظروف جيدة، يجب علىلكي تتم الوالدة 
األم الحامل قبل حوالي يجب عزل  - 
تنظيف وتعقيم مكان الوالدة بعد كل والدة للحد من الخسائر وفاة العجول و االلتهابات -
إزالة جميع المواد المخاطية التي على فم العجل وفتحتي األنف ليسهل التنفس - 
و السري الحبل تنظيف - 
من أن العجل يقف على رجليه قبل النصف الساعة األولى من حياته، التأكد -

 فترة التجفيف

أشهر  2  

 الوالدة



 

معظم الحاالت تتم اإلزالة عندما يكون عمر العجل 

  وثيقة خاصة بسلسلة الحليب

 االعتناء بعجل حديث الوالدة 11  صورة
 العمليات الروتينية في المزرعة 

 القرون
معظم الحاالت تتم اإلزالة عندما يكون عمر العجل  وفي .العجول في عمر مبكر يستحسن عند بداية ظهور براعم القرون

  .حيث أن كلما زاد عمر الحيوان كلما أصبحت هده العملية أكثر إجهادا له
  . وتتم عملية إزالة القرون عن طريق المواد الكيميائية أو عن طريق آلة قطع

  : عملية إزالة القرون بنجاح تملت إتباعهاوفيما يلي بعض الخطوات التي يجب 
  بائيالقرون بواسطة المزيل الكهر

  قرون،بال
  ،)المحيطة بالقرون لمنعها من النموقطع األوردة والجلد 

 .ةااللتهابات المحليرذاذ مطهر للحد من  بواسطة  المحيطة بالقرون
  المواد الكيميائيةسبة  إلزالة القرون بواسطة 

  ،المادة الكاويةمهدئ ومخدر موضعي لتخفيف األلم الناجم عن تطبيق 
  تطبيق مادة كاوية على برعم قرن،

  .وضع ضمادات على كل قرن
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العمليات الروتينية في المزرعة  .3
القرونإزالة  .3.1

العجول في عمر مبكر يستحسن عند بداية ظهور براعم القرون قرون يوصى بإزالة
حيث أن كلما زاد عمر الحيوان كلما أصبحت هده العملية أكثر إجهادا له أقل من ثالثة أسابيع

وتتم عملية إزالة القرون عن طريق المواد الكيميائية أو عن طريق آلة قطع 
وفيما يلي بعض الخطوات التي يجب 

القرون بواسطة المزيل الكهر إلزالةسبة  لنبا
بال جز المنطقة المحيطة - 
قطع األوردة والجلد (قرون  براعم كوي - 
المحيطة بالقرون تطهير المنطقة - 
سبة  إلزالة القرون بواسطة لنبا

مهدئ ومخدر موضعي لتخفيف األلم الناجم عن تطبيق  تطبيق - 
تطبيق مادة كاوية على برعم قرن، - 
وضع ضمادات على كل قرن - 



 

على أقدامه سواء في السير أو  من المحافظة

 .الوالدةالهضمية للعجول حديثة  القناة

 مفاجئة لالختالفات، وترتفع نسبة اإلصابة به أثناء فصلى الخريف والشتاء حيث تتعرض الحيوانات 

  الشديدة الهوائية التيارات 

  وثيقة خاصة بسلسلة الحليب

  األظالف
من المحافظة الحيواناألظالف يمكن  تقليم حيث أن بالنسبة لألبقار أهمية بالغة

 تقليم األظالف 12   صورة
 

 حديثة الوالدة  أمراض العجول

القناةيصيب ذلك فيروس  فيوالسبب  أيام من الوالدة 5 -  3هذا المرض يصيب العجول على عمر 
  :اتخاذهابين االحتياطات التي يجب 

  بعيد عن التيارات الهوائية  دافئمكان نظيف 
  فور الوالدة 

  إعطاء العجول السرسوب بالكمية المناسبة 
   حظائر العجولبتنظيف وتطهير 

، وترتفع نسبة اإلصابة به أثناء فصلى الخريف والشتاء حيث تتعرض الحيوانات الهوائية  
 .العجول الرضيعة فيعظم الخسائر درجات الحرارة وهذا المرض هو المسئول عن م

  :و من بين االحتياطات التي يجب اتخاذها
 من وخالية التهوية جيدة مستقلة حظيرة في الرئوي بااللتهاب المصابة

  حظائر العجولبتنظيف وتطهير 
 إمداد الحيوان بكميات كافية من مياه الشرب
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األظالفتقليم  .3.2

أهمية بالغة ذات بأظالفالعناية  تعتبر
 .الوقوف

  

 

 األمراض الشائعة  .4
أمراض العجول .4.1

o اإلسهال 
هذا المرض يصيب العجول على عمر 

بين االحتياطات التي يجب و من 
مكان نظيف  فيأن تتم الوالدة  - 
فور الوالدة  السريتطهير الحبل  - 
إعطاء العجول السرسوب بالكمية المناسبة  - 
بتنظيف وتطهير  االعتناء - 
o اإللتهاب الرئوى 

 لقصباتالرئة و ا و هو  إلتهاب 
درجات الحرارة وهذا المرض هو المسئول عن م في

و من بين االحتياطات التي يجب اتخاذها
المصابة اتالحيوان عزل - 
بتنظيف وتطهير  االعتناء - 
إمداد الحيوان بكميات كافية من مياه الشرب - 



  وثيقة خاصة بسلسلة الحليب
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  .التنفسي الجهاز أمراض ضد التطعيم - 
 أمراض الضرع .4.2

  . وقد يصبح الضرع بعد اإلصابة به متورماً أو متحجراً . جودته الحليب و إنتاجهو مرض يصيب الضرع ويتسبب بقلة  إلتهاب الضرع
 : يجب إتباع النصائح التالية عند األبقارلوقاية من إلتهاب الضرع ل

 عزل الحيوانات المصابة في مكان مستقل لمنع انتقال العدوى  - 
 الحرص على نظافة الحظيرة و أماكن الحلب باستمرار - 
 الضرع حتى ال يؤثر بقائه على صحة الضرعتفريغ الحليب من  -
 و مضادات االلتهاب الضرع عن طريق الحقن التي على المضادات الحيوية عالج  -
  بالضرع إلتهاب وجود عدم من للتأكد لألبقار دوري فحص عمل - 

 أمراض الجهاز التناسلي .4.3
  

 :لتهاب الرحم
و تعتبر االلتهابات الرحمية من العوامل  .التهاب الغشاء المخاطي المبطن للرحم و عنق الرحم والمهبل وقنوات المبيض هو التهاب الرحم  

  .الرئيسية التي تؤثر سلبا على الكفاءة التناسلية لألبقار
  : للوقاية من إلتهاب الرحم عند األبقار يجب إتباع النصائح التالية

  االهتمام بالحيوان أثناء فترة الجفاف عن طريق التغذية المناسبة  - 
  التدخل الصحى والمناسب فى حالة الوالدة العسرة ، - 
   تطهير مكان الوالدة - 
   يوم 40 عن والتقل شهرين عن تزيد وال مناسبة الجفاف فترة تكون أن مراعاة - 
  في فترة ما بعد الوالدة مباشرة  التشخيص المبكر لحاالت االلتهابات الرحمية التي  تظهر . - 

 إنشاء الحظائر .5

 ةحظائر العجول حديثة الوالد .5.1
العجول في مكان جاف،  وضعلذلك يجب أن يتم . ضامروهذا يقلل من خطر انتقال األ. والدته عزل العجل عنمن المستحسن والدة، البعد 

  .مسالشمهوى و بعيد عن أشعة 
  :خصائص معينة بما في ذلكذات . فردية مساكن في العجول وضعمن المستحسن  و

  .سم فوق سطح األرض 120- 110ارتفاع حوالي  - 
  سم 100عرض  - 
يجب أن يكون المسكن مقفل من ثالث جهات ومفتوح من جهة واحدة ويعلق بكل مسكن وعاء به العليقة المركزة ووعاء أخر به  - 

 الماء



 

حظائر طليقة و حظائر ذات مرابط تهم المزار التي تتوفر على عدد قليل من األبقار ال يتجاوز 
في  يجب أن يكون هناك أيضا مساحات. و. السائدة

  وثيقة خاصة بسلسلة الحليب

 حظائر العجول حديثة الوالدة 13  صورة
 الحلوبحظائر األبقار 

حظائر طليقة و حظائر ذات مرابط تهم المزار التي تتوفر على عدد قليل من األبقار ال يتجاوز , يوجد نوعين من حظائر األبقار الحلوب
السائدة فصل الشتاء ها من حماية نفسها من رياحطريقة تمكنب 
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حظائر األبقار  .5.2
 الحظيرة .5.2.1

يوجد نوعين من حظائر األبقار الحلوب
  .العشرين

موجه الحظيرة آن تكونجب و ي
 .مخصصة لألبقارالهواء الطلق 



 

  

  وثيقة خاصة بسلسلة الحليب

 حظيرة ذات مرابط  14  صورة
 

 حظيرة طليقة 15  صورة
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 الحيوانات؛
 

 

في ). مرات في اليوم 3إلى  2(مستوى إنتاج الحليب 
 ميكانيكية

  

 
 على اأيضا أن يسهروويجب  .لين عن هده العملية

 
 

  وثيقة خاصة بسلسلة الحليب

 
  يجب مراعاة النقط التالية, 

  )للحيوانات الماء تقديمل مكان أسهل هو وهذا( المسرحفي  المياه
  .المائلة و المركزة عالفلتوزيع كل من األ المسرح 

الحيوانات؛ أضالفتجنب وجود الحجارة والحصى في األرض التي قد تؤدي إلى إصابة 

 مسرح لألبقار16  صورة
 

مستوى إنتاج الحليب  حسبيتم الحلب بانتظام في أوقات محددة تقريبا مع تردد أن يختلف 
ميكانيكية عملية الحلب تكونمعظم الحاالت في كل من مناطق الغرب شراردة بني حسين وتادلة أزيالل، 

  :أن األبقارمربي 
  )عاليةللحد من خطر التهاب الضرع وزيادة إنتاج الحليب دو جودة 

  التأكد من أن عملية الحلب تتم على يد أشخاص مدربين ومسؤولين،
 .قبل بدء العملية حلمات الضرع

لين عن هده العمليةوالمسؤوالعمال  الحلب معدات, احترام قواعد النظافة في أماكن العمل، 
  .الحليب في ظروف جيدة قبل أن يتم نقله إلى مراكز التجميع ومصانع األلبان
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 مسرح األبقار .5.2.2
, أثناء تجهيز مسرح األبقار 

المياه مشارب توفير - 
 في معالفتوفير  - 
تجنب وجود الحجارة والحصى في األرض التي قد تؤدي إلى إصابة  - 

 

 الحلب عملية .6
يتم الحلب بانتظام في أوقات محددة تقريبا مع تردد أن يختلف ، اإلدرارخالل فترة 

معظم الحاالت في كل من مناطق الغرب شراردة بني حسين وتادلة أزيالل، 
مربي  عملية الحلب يجب على أثناء

للحد من خطر التهاب الضرع وزيادة إنتاج الحليب دو جودة (ضمان بيئة نظيفة  - 
التأكد من أن عملية الحلب تتم على يد أشخاص مدربين ومسؤولين، - 
حلمات الضرعغسل وتعقيم  - 

احترام قواعد النظافة في أماكن العمل،  ويطلب من المربين
الحليب في ظروف جيدة قبل أن يتم نقله إلى مراكز التجميع ومصانع األلبان حفظ



 

 

  وثيقة خاصة بسلسلة الحليب

 
 حلب األبقار أليا17   صورة

 

 آلة حلب األبقار18  صورة
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  وثيقة خاصة بسلسلة الحليب
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