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تعتبر األبقار أهم 
مصدر للحصول 

على اللحوم 
الحمراء بالمغرب،

حيث تستهلك 
لحوم البقر 

بكميات أكبر من 
الغنم، تليها بقية 

أنواع الّلحوم 
الحمراء

يشكل قطاع اللحوم الحمراء أهمية كبيرة نظرا لمساهمته في 
القروية وكذا دوره  القيمة المضافة وتشغيل الساكنة  توليد 
الفعال في تلبية حاجيات االستهالك الوطني من البروتينات 

الحيوانية. 

تعتبر األبقار أهم مصدر للحصول على اللحوم الحمراء بالمغرب، 
تليها  الغنم،  من  أكبر  بكميات  البقر  لحوم  تستهلك  حيث 
بقية أنواع الّلحوم الحمراء، ولتربية العجول أهمية كبيرة على 
الصعيد االقتصادي في سبيل تحقيق االكتفاء الذاتي، ويعود 
تسمينها  إمكانية  إلى  العجول  تسمين  على  التركيز  سبب 
بسرعة وهي حيوانات صغيرة، ولقدرتها على تحويل ما تأكله 

إلى لحوم غنية بالبروتين.

وزن  إلى  تصل  أن  إلى  تربيتها  العجول  تسمين  بعملية  ُيقصد 
ُمناسب، من أجل الحصول على أرباح اقتصادية، وذلك عوضًا عن 
هدر كميات من اللحوم من الممكن تحصيلها لو تم ذبح العجول 
بأوزان صغيرة ال تتجاوز الستين إلى ثمانين كيلوغرام. وتبقى 
ألنَّ  وذلك  المربين،  أولويات  رأس  على  العجول  تسمين  عملّية 
ُن ُخطًة  ما زاد وزنها، إال أنَّ هذا يتضمَّ بَح عند بيعها يتضاعُف كلَّ الرِّ
مدروسًة من قبل األطباء البيطريين والمهندسين والتقنيين 

والمربين من أصحاب الخبرة في تربية العجول.

العجول  وتربية  تسمين  مزارع  األخيرة  السنوات  خالل  انتشرت 
يصل  إذ  البقري؛  اللحم  أهمية  بسبب  وذلك  المغرب؛  في 
المغرب،  في  الحمراء  الّلحوم  إنتاج  نصف  إلى  الّلحم  هذا  إنتاج 
معظمها من لحم العجول، وُتعد مشاريع تربية وتسمين العجول 
من المشاريع المجدية إقتصاديًا وللحصول على أفضل الّنتائج 
واألمور  العجول،  تربية  شروط  على  التعرف  الُمربي  على  يجب 

الواجب اإللمام بها قبل البدء بالمشروع.

مقدمة
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من متطلبات جناح مشروع تسمني العجول، 
العجول  ّتسمني  بطرق  الّتامة  الّدراية 
العجل  حلم  على  طلب  ووجود  املختلفة 
للبحث  االضطرار  دون  احمللية  الّسوق  يف 
أعالف  اقتناء  وسهولة  بعيدة  أسواق  عن 
أيدي عاملة ذات  وتّوفر  ذات تكلفة مناسبة، 
املناسبة  الّسالالت  اختيار  وإمكانية  خبرة، 
العجول  تسمني  مشروع  لنجاح  للتسمني. 
سالالت  من  تنحدر  عجول  اختيار  يجب 
الّلحوم،  كبيرة من  لكمية  بإنتاجها  معروفة 
أو  احمللية،  السالالت  من  أكانت  سواء 

املستوردة، أو من سالالت مهجنة.
بتحليل  القيام  يجب  املشروع  إجناز  وقبل 
االستثمار  جدوى  لتقييم  دقيق  اقتصادي 
املوارد  تخصيص  قبل  العجول  تسمني  يف 
لنظام تغذية مركز. يجب على املربي مسبًقا 
معرفة  إلى  بحاجة  وهو  ربحه،  حتديد 
احتياجات العلف للحصول على معدل منو 
يومي محدد، والكلفة اليومية لهذا العلف، 
التقديري  السعر  وكذا  يرغبه،  الذي  والوزن 

للسوق عند االنتهاء.

متطلبات 
إنجاز 

مشروع 
التسمين

الصغيرة  العجول  معظم  أن  إلى  بالنظر 
إلنتاج  العلف  من  كلغ   7-6 إلى  حتتاج 
فإن  احلي،  الوزن  من  واحد  كيلوغرام 
األهم يف عمليات  املسألة  العلف هي  تكلفة 
التسمني. املقدار املطلوب من العلف يتوقف 

على ما يلي:
• وزن وصحة العجول املبتدئة؛

• نوعية العلف واحلصة املتوازنة؛ 
•  اخلصائص الوراثية للعجول 

الصغيرة؛ 
•  نسبة حتويل العلف إلى حلم من قبل 

العجل؛ 
• وزن العجل املرغوب به يف السوق.

إلى عدٍد من األمور تتمثل  ويحتاج املشروع 
خاٍص  وعلٍف  مال  ورأس  أرض  وجود  يف 
تربية  يف  يعملون  وأشخاص  بالعجول، 
العديد  إلى  اللجوء  املمكن  ومن  القطعان. 
من مصادر املعلومات من أجل تعّلم الطريقة 
اخلاصة بتسمني العجول، وتتمثل املصادر يف 
الُكتب، وشبكة اإلنترنت، واملجالت املختصة، 
واللجوء إلى مكاتب اإلرشاد احمللّية التابعة 

للمكتب الوطني لالستشارة الفالحية.
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إنتاج اللحم يف السابق على تسمني  اعتمد 
األبقار تامة النمو، فكان املربون يستفيدون 
أن تصبح  والثيران بعد  من األبقار احللوب 
غير قادرة على اإلنتاج أو العمل بوضعها يف 
حظائر ملدة معينة مع إعطائها أغذية مركزة 
ذات تكلفة مرتفعة. ويف نهاية هذه املدة جند 
أنه لم يتكون يف جسم احليوان غير األنسجة 

الذهنية وقليل من البروتني.
فتكمن   للتسمني  احلديثة  الطريقة  أما 
اللحم  إلنتاج  النمو  تنظيم  يف  التحكم  يف 
كلما  العجول مبكرًا ألنه  والبدء يف تسمني 
كان احليوان صغيرًا كلما كانت نسبة اللحم 
اللحم  عجل  ميتاز  وعمومًا  أكبر.  املتكون 
عن أي عجل آخر بخاصية اكتناز اللحم يف 

جسمه وكفاءته يف حتويل الغذاء إلى حلم.

طرق
تسمين 
األبقار

واملمارسات  اجليدة  اإلدارة  خالل  من 
البيطرية الوقائية واألعالف املتوازنة، ميكن 
الرفع من زيادة الوزن اليومية وخفض تكلفة 
الكيلوغرام الواحد من زيادة الوزن مما هي 
عليه يف أساليب التغذية التقليدية للعجول 

بعد فطامها.
العجول:  تسمني	 يف	 طريقتني	 هناك	
تقتضي شراء عجول نصف مسمنة  األولى 
إعادة  ثم  أشهر   3 تسمينها يف غضون  ويتم 
التسمني  من  النمط  هذا  لكن  بيعها، 
مما  احلجم  كبيرة  عجول  اقتناء  يستوجب 
يعني احلاجة الى رأس مال كبير. أما النمط 
الثاني فهو يعني اقتناء عجول صغيرة السن 
أقل  تكون  أنها  حيث  أطول  ملدة  وتسمينها 

ثمنا من األولى. 

التسمني ألكثر  تستمر عملية  أن  يفضل  ال 
بيعها  يجب  حيث  شهرًا،  عشرة  ثمانية  من 

للحفاظ على جودة حلوم التسمني. 
احليوانات  تشمل  املسنة:  الكبيرة  األبقار 
من  املجدية  استغاللها  مدة  انتهت  التى 
عنها  يستغنى  التى  وكذا  واإلناث،  الذكور 
صاحلة  غير  جتعلها  التى  العيوب  لبعض 
للتربية، وهذه األبقار يفضل تسمينها مدة 
شهرين للذبح قبل بيعها نظرًا ألن التسمني 
يجعل صفات اللحم جيدة ويزيد من أوزانها 
فتباع بثمن أعلى مما لو بيعت بدون تسمني.
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ميكن  البقر  من  وأنواع  سالالت  هناك 
ممتازة  وزن  زيادة  ويحقق  بسرعة  تسمينه 
يوميا، يف حني هناك صنف آخر من األبقار 
يف  وبطيء  بسرعة  للتسمني  يستجيب  ال 
األولوية  تعطي  نوعيته  ألن  رمبا  النمو، 
إلنتاج  احلليب، لذلك يجب اختيار سالالت 

مناسبة غالبا تكون :
-  سالالت محلية رخيصة الثمن وميكن 

تسمينها يف مدة طويلة أو متوسطة؛
-  سالالت مهجنة بني احمللية واملستوردة 

حتقق معدالت منو متوسطة يوميا؛
غالء  رغم  وهي  مستوردة،  -  سالالت 
جد  منو  نسب  حتقق  أنها  إال  ثمنها 
جيدة خالل اليوم وتستجيب للتسمني 

بسرعة ويف مدة قياسية.
تستجيب  مناسبة  ساللة  اختيار  يجب 
عموما  األبقار  فأنواع  بسرعة،  للتسمني 
منها،  الرئيسي  الغرض  حسب  تختلف 
ألنها  اللحوم  بإنتاج  خاصة  أنواع  فنجد 

بنجاعة  األعالف  وحتول  التسمني  سريعة 
بانتاج  ثاني خاص  ونوع  الى حلوم،  وسرعة 
احلليب لقدرته العالية على إدرار أكبر كمية 
ونوع  السالالت،  ببقية  مقارنة  احلليب  من 
إلنتاج  تربيته  ميكن  الغرض  ثنائي  ثالث  
احلليب،  إلنتاج  بها  االحتفاظ  أو  اللحم 
ولهذه احليوانات الكثير من خصائص أبقار 
اللحم، بيد أنها منتجة جيدة للحليب. وأهم 
املنبليارد  هي  الغرض،  الثنائية  السالالت 
من  الكثير  ويربي  وغيرها.  والفليكفيتش 
إلنتاج  الغرض  ثنائية  السالالت  املزارعني 
احلليب، وتنتج هذه السالالت عجواًل سريعة 

النمو. 
من  تنحدر  عجول  اختيار  األفضل  من 
من  أنواع  وتعتبر  للحوم.  منتجة  سالالت 
وساللة  البلجيكي  األزرق  البيض  قبيل 
السالالت  أشهر  من  والليموزين  الشارولي 
على  االعتماد  ميكن  كما  للحم،  املنتجة 
السالالت  هذه  مع  مهجنة  محلية  عجول 

املستوردة.

اختيار ساللة األبقار

	مصادر	شراء	األبقار
من  إما  العجول  شراء  يتم 
األسواق. من  أو  املجاورين   املربني 

عالية  خبرة  الشراء  يتطلب  األسواق  يف 
اختيارا  العجول  تختار  أن  يجب  بحيث 
حيث  من  اإلنتاجي  لشكلها  تبعًا  سليمًا 
إنتاج اللحوم وأن يتم الشراء يف مواسم يكون 
السعر فيها منخفضًا. من أجل البحث عن 

العيوب يف العجول املعروضة للبيع، يجب 

العجل  عيني  إلى  األصبع  تقريب  مثال 
يدل  فعل  رد  أي  )غياب  الفعل  ردة  ملالحظة 
مشاهدة  كذلك  ويجب  العجل(،  عور  على 
العرج  مشكل  لتفادي  ميشي  وهو  العجل 
جتويع  مثل  املغالطات  بعض  عن  للكشف 
السوق.  يف  جيد  بشكل  وظهورها  العجول 
ولتفادي مثل هذه  اإلشكاليات يفضل شراء 

العجول من أصحابها يف املزارع.

كيفية اختيار العجول 
المعدة للتسمين
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من أجل حتقيق منو سريع، يجب احلرص 
يف  الضرورية  املواصفات  بعض  توفر  على 

عجول التسمني:
سالالت  من  تنحدر  عجول  -  اختيار 
على  االعتماد  ميكن  كما  للحوم،  منتجة 
السالالت  عجول محلية مهجنة مع هذه 

املستوردة؛
-  اختيار العمر املناسب للتسمني، فالعجول 
رغبنا  إذا  أشهر   6 أكبر من  تكون  أن  يجب 
أقل  العجول  ألن  السريع،  التسمني  يف 
من  كبيرٍة  كمّيٍة  الى  حتتاج  أشهر   6 من 
الستمرار  األثمان  املرتفعة  البروتينات 

منوها؛
وعميقة  اجلسم  طويلة  العجول  -  اختيار 
األرجل  وذات  األضالع  وواسعة  البدن 

القوية؛

وغير  املعدية  األمراض  من  العجول  -  خلو 
املعدية، وميكن الّتأكد من ذلك من خالل 
على  داللة  فتلك  الالمعة  البّراقة  عيونها 

صحتها؛
-  فحص اجللد وأن ال يكون به آفات أو عليه 

طفيليات خارجية.
صفات	احليوان	الشكلية	بعد	تسمينه:

الظاهري  الشكل  فإن  العجول،  بعد تسمني 
اجلسم  يصبح  حيث  باملعاينة  يتضح 
األرباع  يف  وعميقٌا  وواسعٌا  باللحم،  مليئٌا 
البطن  وخط  الظهر  وخط  اخللفية  
مستديرة  عالية  الكتف  وقمة  متوازيان 
واجلسم  غليظة  والرقبة  باللحم،  ومملوءة 
املؤخرة  وعظام  ومندمج  وعريض  عميق 
األرجل  بني  املسافة  تكون  باللحم.  مدفونة 
واإللية  الفخذ  وعضلة  واسعة  اخللفية 

مواصفات عجول التسمين

ميلؤها  واللحم  ومستديرة  ممتلئة  تكون 
يعبر  ما  وهو  العرقوب،  من  يقرب  ما  إلى 
عريضة  واملؤخرة  الفخذ،  بإلتفاف  عنه 
ظاهرة. وغير  اللحم  يف  مدفونة   والعظام 

الشكلة يترسب بها الدهن ومشدودة وكذلك 
املؤخرة(  عند  الذيل  )قمة  العكوة  أن  جند 

يحيط بها الدهن.
إسطبل	تسمني	العجول

يعد إيواء العجول وإعداد اإلسطبل من أهم 
يجب  لذا  اإلنتاج.  على  تؤثر  التي  العوامل 
لكي  الشروط   بعض  مراعاة  على  احلرص 
تتم مراحل تسمني احليوان يف اإلسطبل يف 

أحسن الظروف.
اختيار	موقع	اإلسطبل

طريق  على  املشروع  يقع  أن  األفضل  من 
الطريق  عن  كثيرًا  يبعد  ال  وأن  زراعي 
من  مساحة  املشروع  يحتاج  كما  املعبدة. 
األرض الزراعية لتستغل يف زراعة محاصيل 
إلقامة  منها  وجزء  اخلضراء،  األعالف 
أن  يجب  العجول.  إليواء  املخصصة  املباني 
ال  كي  مرتفعًا،  اإلسطبل  بناء  موقع  يكون 
يتجّمع ماء املطر فيه. كما يجب أن يشتمل 
املياه  من  الكايف  القدر  لتوفير  مصدر  على 
التيار  إلى  باإلضافة  للشرب،  الصاحلة 

الكهربائي الالزم. 
تصميم	اإلسطبل

يتوافر  بنايات بسيطة  اإلسطبل من  يتكون 
جيدة  تهوية  لضمان  كافية  نوافذ  لها 
تسبب  قد  التي  امليكروبات  على  للّسيطرة 
العجول  تعريض  دون  الّتنفسّية،  األمراض 
تكون  أن  على  واحلرص  الهوائّية  للتيارات 
األرضية  وفرش  منخفضة  الرطوبة  نسبة 
توفير  أو  اجلاف،  الّتنب  من  كافية  بكمية 
أن  ويفضل  األسمنت.  من  صلبة  أرضية 

لتوفير نفقات اخلدمة  التربة طليقة  تكون 
تكوَن  أن  يجب  ذلك  أجل  ومن  واإلنتاج. 
 6 إلى    5 لإلسطبل مبعدل  الكلية  املساحة 
متر مربع لكل عجل، على أن يكون كل مبنى 
أربعة  إلى  ثالثة  ارتفاعه  سقف  له  نصفه 
وسهولة  بالّتحرك  للعجول  تسمح  أمتار، 
ذلك  ويكون  البعض،  بعضها  مع  التعايش 
مبنى  يف  عجل   25 من  أكثر  وضع  بعدم 
واحد لتجّنب االزدحام. وهذا النظام يحقق 
يسهل  متجانسة  مجموعات  يف  التربية 

تغذيتها ورعايتها.
املتوفرة  املواد  اإلسطبل  بناء  يف  تستخدم 
محليا، ويفضل استخدام املواد التي ال تؤوي 

احلشرات، على أن تكون التكاليف معقولة.
تتمكن  بحيث  واملساقي  املعالف  تصمم 
وتوضع  بسهولة  استخدامها  من  العجول 
التبديد  لتقليل  اإلسطبل  أطراف  مبحاذاة 
واحتمال التلوث بالروث أو البول، مع مراعاة 
أن يكون طولها مناسبا مع عدد احليوانات.



1617

دلـيـل الفالح

العجول	 إدخال	 قبل	 اإلجراءات	
إلى	ورشة	التسمني

على  للتسمني  الكافى  العلف  -  شراء 
وذلك  العجول،  من  فوج  كل  األقل 
وتخزينه  النفقات  لتوفير  واحده  مرة 
الرطوبة  عن  بعيدا  سليمة  بطريقه 

واحلشرات؛
سليمة  عجول  الختيار  جهد  كل  -  بذل 

عند شراء عجول التسمني؛
بدل  بالوزن  العجول  شراء  -  يفضل 

شرائها بالتقدير بواسطة العني ؛
-  اختيار حيوانات ذات أحجام متشابهة 
جلعلها  التسمني  عجول  شراء  عند 
مجموعة واحدة، فاحليوانات الصغيرة 
الكبيرة  العجول  منافسة  ميكنها  ال 

عند املعالف ؛
صغيرة  عجول  اقتناء  األفضل  -  من 
السن وتسمينها ملدة طويلة للتخفيف 

من حدة تكلفة الشراء املرتفعة ؛
املخصص  اإلسطبل  وتطهير  -  تنظيف 

الستقبال العجول اجلديدة.
العجول	 وصول	 عند	 اإلجراءات	

إلى	ورشة	التسمني	
النقل  متاعب  إلى  العجول  تتعرض 
إجهاد  حالة  لديها  يخلق  مما  والتسويق، 
وتعب. لذا عند وصولها إلى اإلسطبل فإنها 
املقاومة.  ضعيفة  وتكون  األكل  ترفض  قد 
مختلفة،  مصادر  من  غالبا  جتمع  أنها  كما 
املتنقلة من  بامليكروبات  العدوى  مما يسهل 
على  احلرص  يجب  لذا  البعض.  بعضها 

تطبيق بعض اإلجراءات : 
•  عزل العجول عند وصولها وتقسيمها 
والسن  الوزن  حسب  مجموعات  إلى 

خاص  منو  مبستوى  لتميزها  نظرا 
وحاجيات مختلفة؛

•  يجب منح العجول مهلة للتعود على 
املناخ والظروف اجلديدة، وتسمى هذه 
التي  العجول  تهيئة  بفترة  املرحلة 
أربعة  إلى  أسبوعني  من  مدتها  متتد 

أسابيع. 
االستئناس  أو  التهييء  فترة  •  خالل 

يجب :
•  عالج الطفيليات الداخلية واخلارجية ؛ 
الفيتامينات  من  حقنة  •  إعطاء 
)A.D.E( لسد حاجيات 3 أشهر، وتعتبر 
ضد  كمقويات  الفيتامينية  املكمالت 
على  العجول  وحتفز  اإلجهاد  حالة 

استهالك العلف اجلديد؛ 
•  تقدمي وجبات انتقالية خاصة مكونة 
العلف  إدخال  مع  اجلاف  الكأل  من 
توفير  إلى  باإلضافة  تدريجيا  املركز 

املاء النقي باستمرار ؛  
•  توزيع األكل مرتني إلى 3 مرات يف اليوم 

مع احلفاظ على نظافة املعاليف. 
والهيأة  الغذائية  التصرفات  •  مراقبة 
خالل  خاصة  للعجول  العامة 
والتدخل  القتنائها  األولى  األسابيع 

باستعمال مواد معاجلة عند  السريع 
رصد حيوان مشبوه.

تنظيم	ورش	تربية	العجول
تكوين مجموعات متجانسة 

نفس  من  املجموعات  تكون  أن  يستحسن 
كل  يف  العجول  عدد  ويتراوح  الساللة 
أعمار  لها  رأسا   25 و   20 بني  ما  مجموعة 
فارق  يتعدى  ال  أن  على  متقاربة  وأوزان 
الوزن 50 كغ لكي تسهل عملية متابعتها من 
حيث الغذاء، وللحد من ضياع العلف املركز 

واجتناب التنافس على الغذاء. 

الترقيم
احليوان  على  للتعرف  داخلي  نظام  يوضع 
بوسائل الترقيم، وهو أول إجراءات الوصول 
وذلك حلسن تسيير ورشة التسمني مبتابعة 

األوزان واحلالة الصحية لكل حيوان.

الوزن
كبيرة،  أهمية  له  للعجول  الدوري  الوزن  إن 
شهر،  كل  مرة  الوزن  بعملية  القيام  ويكفي 
امليزان  وضبط  نظافة  بعد  الوزن  يتم  حيث 
امليزان  دخوله  حتى  بهدوء  العجل  وسحب 
هو  الوزن  عملية  من  والغرض  وزنه،  إلمتام 

الفرز  عملية  وإجراء  النمو  معدل  قياس 
النمو  والبطيء  الضعيف  من  للتخلص 
وضبط كميات األعالف وصرفها، باإلضافة 
إلى حتديد وزن احليوان بهدف معرفة كلفته 
 ويشترط إلجرائها توحيد معامالت القياس 
يف  العجل  بتصومي  التغذية  قبل  كالوزن   
يف  وتتم  مرة.  كل  الصباح  يف  ووزنه  املساء 

نفس املوعد احملدد عمليات الوزن. 

 التسجيل  
السجالت هي مجموعة من البيانات تسجل 
الزيادة  مقدار  ملعرفة  العجول  أوزان  ملتابعة 
يف الوزن وبيان مراحل االستواء والنضج إلى 
غير ذلك من املعلومات الهامة. وهناك عدة 

مناذج لهذه السجالت منها : 
احليوان  رقم  أو  إسم  يشمل  •  سجل 
ومصدر  وسعره  الشراء  وتاريخ  ونوعه 

الشراء واألمراض والعالجات؛ 
بني  والفرق  الوزن  فيه  يبني  •  سجل 
الزيادة  ومعدل  متتاليتني  وزنتني 

اليومية؛
إلى  الواردة  األعالف  يوضح  •  سجل 
املزرعة واألعالف املوزعة على العجول.

المراقبة
لعملية  العام  السير  مراقبة  على  السهر 
أي  ظهور  مراقبة  يجب  بحيث  التسمني 

عالمة تدل على خلل ما مثل :
•  النقص يف الشهية عند بعض العجول؛

•  التأخر يف النمو؛
•  اإلصابات التي ميكن أن حتدث بفعل 

تناطح بعض العجول فيما بينها.
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تعتبر تغذية العجول من الركائز األساسية 
العجول  لتسمني  التسمني.  عملية  لنجاح 
املربي  على  يجب  بسرعة،  وزن  وإكسابها 
متوازنة  التغذية  تكون  أن  على  يحرص  أن 
املغذية  العناصر  جميع  على  ومتوفرة 
طاقة  من  احليوان  جسم  يحتاجها  التي 
وذلك  وماء  وفيتامينات  ومعادن  وبروتينات 
يف وجبة مستساغة، نظيفة وبكمية مناسبة. 
فكل تغذية مختلة لها تأثير على املؤهالت 

التقنية واالقتصادية واحلالة الصحية. 
وتعتمد تغذية العجول على األنواع التالية 

من األعالف:

من  أساسا  املكونة  اخلشنة  -  األعالف 
بالفوراج  يسمى  ما  أو  اجلاف  الكأل 
على  احلرص  ويجب  األخضر،  والكأل 
مثل  منها  اجليدة  األنواع  اختيار 
التنب اجليد وفوراج اخلرطال وفوراج 

الفصة؛ 
يوجد  واملركبة:  املركّزة  -  األعالف 
األعالف  املركزة؛  األعالف  من  نوعان 
واجللبانة  الفول  مثل  البروتينية، 
بالبروتينات  الغنية  املركبة  واألعالف 
الّشعير  مثل  الطاقية   واألعالف 
بالطاقة.  الغنية  واألعالف  والّذرة 

تغذية العجول

املركبة  أو  املركزة  األعالف  إعطاء  يتم 
ألّن  وزنها؛  على  اعتمادًا  للعجول 
العجول الصغيرة حتتاج إلى األعالف 
الكبيرة،  العجول  من  أكثر  البروتينّية 
مكونة  أعالف  بإعطائها  املربي  فيبدأ 
أعالف  و62  بروتينّية،  أعالف   35 من 
األمالح  من   3 إلى  باإلضافة  طاقية، 
بعد  يبدأ  ثم  والفيتامينات،  املعدنّية 
ذلك بتقليل نسبة البروتينات مقارنة 
تسمني  مدة  انتهاء  قبل  الّطاقة  مع 

العجول بحوالي 20 يومًا.
كميات  إيصال  يجب  جيد،  منو  لضمان 
املادة اجلافة املستهلكة إلى حدها األقصى. 
الوزن  من  و3   2 بني  ما  العجول  تستهلك 
وسرعة  ووزنها  الساللة  نوع  حسب  احلي 
مراعاة  يجب  الوجبات،  لتركيب  منوها. 
التغذية املستعملة.  املادة اجلافة ملواد  نسبة 
كالتنب  األعالف  غالبية  فإن  للتذكير 
والفوراج اجلاف حتتوي على 85 إلى 90 من 
املادة اجلافة، بيد أن السيالج ال يحتوي إال 
على 30-40 والكأل األخضر على 10-20 من 

املادة اجلافة.
)الفوراج  املالئة  األعالف  توفير  من  البد 
خالل  للعجول  اجليد(  التنب  أو  اجلاف 
وذلك  باإلسطبل،  لوجوده  األولى  األيام 
احليوان  بيئة  يف  الغذاء  مصدر  لكونها 
لألكل  ستميل  العجول  فمعظم  السابقة، 
تكون  أن  على  مباشرة  وصولها  بعد  منها 
الفصة  مثل  اجليد  اجلاف  كالفوراج  جيدة 
املركزة  األعالف  إضافة  وميكن  واخلرطال، 
والشرب  األكل  يف  احليوان  يبدأ  حينما 
ويتم  والراحة،  الصحة  عليه  ويبدو  العادي 

ذلك تدريجيًا خالل ثالثة أيام. 

االستفادة  على  الصغير  العجل  قدرة  تكون 
الكبير.  العجل  من  أقل  اخلشنة  املواد  من 
وإن  األغذية  حتويل  فكفاءة  ذلك  وعلى 
أن  إال  الكبيرة،  العجول  من  أقل  كانت 
األغذية  من  االستفادة  على  مقدرتها 
العجول  أن  فنجد  أكثر،  الرخيصة  اخلشنة 
80 من  200 كلغ تغطي  الصغيرة حتى وزن 
بينما  املركزة،  األعالف  من  احتياجاتها 
العجول املتوسطة حتى وزن 300 كلغ تغطي 
75 من احتياجاتها من األعالف املركزة، وأن 
 300 من  أكبر  وزنها  التي  الكبيرة  العجول 
كلغ تغطي 70 من احتياجاتها من األعالف 
املركزة، وهذا يزيد من أهمية الكربوهيدرات 
واللحم،  الدهن  تكوين  لسرعة  التغذية  يف 
لبناء  البروتينية  األعالف  توفر  ضرورة  مع 
حيوانات  تقسيم  ويفضل  اجلسم.  أنسجة 
اللحم إلى مجموعات وزنية لتسهيل حساب 
كميات األعالف الالزمة للحيوانات املتماثلة 

أو املتقاربة يف الوزن.
عادة ما تتغذى حيوانات التسمني مرتني أو 
ثالث مرات يوميًا بشرط أن تأكل احليوانات 
الوجبة  موعد  قبل  املعالف  يف  كمية  آخر 
للنمو  مستوى  أعلى  إلى  للوصول  التالية 
اليومي، ويجب عدم تعريض احليوان للجوع 
الغذاء  استهالك  معدل  على  للحفاظ 
مستوى  على  للحفاظ  وذلك  تذبذب،  دون 
احلية  الكائنات  بها  تقوم  التي  التخمرات 
املعالف  تخلو  وعندما  الكرش،  يف  الدقيقة 
من الغذاء ويلعق احليوان املعالف فإن هذا 
يأكل  يجعله  مما  احليوان  جوع  على  دليل 
املرة  الغذاء  تقدمي  عند  الالزم  من  أكثر 
بالكرش  تخمرات  له  يتسبب  مما  التالية، 
وعلى  الهضم.  يف  عسر  حدوث  إلى  تؤدي 
العكس من ذلك يجب أال تزيد كمية العلف 
عن الكمية املطلوبة حتى ال تتراكم وتفسد. 
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قدرات  لتحقيق  أساسيا  النقي  املاء  يعتبر 
إنتاجية عالية، ومن أجل ذلك يجب أن يقدم 

املاء بصفة مستمرة ويف كل وقت.
جدًا  ضروري  املاء  على  العجول  حصول 
للحصول على أفضل كفاءة إنتاجية وصحة 
أن  االعتبار  يف  يوضع  أن  ويجب  جيدة، 
على  يشجع  للعجول  الشرب  مياه  تقدمي 
تناول كميات أكبر من العلف وزيادة معدالت 
باإلسهال  إصابتها  معدالت  وتقليل  منوها 
ال  التي  العجول  من  بغيرها  مبقارنتها 
تتوافر لها املياه، لذا يجب توفير مياه شرب 

نظيفة وغير ملوثة ودرجة حرارتها مناسبة 
بصفة  العجول  أمام  مستساغ  وطعمها 
وقت،   أي  يف  العجل  منها  ليشرب  مستمرة 
مع  الشرب  أحواض  طريق  عن  ذلك  ويتم 

ضمان مصدر جيد للماء النظيف. 
تتراوح احلاجيات اليومية للعجول من ماء 
وذلك  يوميا  لتر   40 و   15 بني  ما  الشرب 
اليومية  الزيادة  ونسبة  والوزن  السن  حسب 
يف الوزن وتركيبتها واملادة اجلافة املستهلكة 
احلرارة  وخاصة  البيئي،  واحمليط  واحلركة 

احمليطة.

توفير ماء الشرب

واإلهتمام  توافرها  املهم  األمور  أهم  من 
الرعاية  هو  العجول  تسمني  مشروع  بها يف 
الصحية، ألن احلالة الصحية للعجول تؤثر 
على منوها، بل إننا ال ُنبالغ بالقول أّنها من 
تسمني  مشروع  ُتنجح  التي  العوامل  أهّم 
العجول من أساسه. فالعجول ذات الّصحة 
اجليدة تتناول طعاًما بكمياٍت كبيرٍة وتسُمن 
املريضة  العجول  عكس  على  قياسٍيّ  بوقٍت 
ويبقى  فتهزل  الّطعام  عن  تبتعد  التي 

جسمها ضعيًفا.
األسواق،  من  وخصوصا  الشراء،  عند 
يكون  وأال  نشيطا،  العجل  يكون  أن  يجب 
أو   بالكحة  أو  القيحية،  باحلبوب  مصابا 
بالطفيليات، كما يجب التأكد من خلوه من 
من  والتأكد  القرنني،  يف  والكسور  اجلروح 
سالمة احليوان من العرج. أما بعد الشراء، 
وخالل السير العام للمشروع، فيجب إجراء 

مجموعة من التدابير الوقائية مثل: 
وذلك  الداخلية:  التسممات  ضد  -  الوقاية 
بعالج ضد التسممات خالل 3 أيام األولى 
بعد دخول العجول واعادة التحصني بعد 

مرور 20 يوما.
	عالج	الطفيليات	الداخلية	

واخلارجية
كبح  على  تعمل  الطفيليات  هذه  أن  حيث 
التسمني  تأخر  يف  وتتسبب  العجول  منو 
ذلك أنها تتغذى على األعالف التي تأكلها 
العجول، لذلك وجب العالج مبضاد طفيلي 

جيد خالل األسبوع األول من التسمني.
خانة  يف  إدخالها  ميكن   : -		الفيتامينات	
قبل  استعمالها  ميكن  حيث  العالجات، 
لوحظ  إذا  أو  التسمني،  نهاية  من  شهر 
أن العجول ال تتغذى جيدا على األعالف 
املقدمة رغم أن صحتها جيدة. لكن وجب 

الرعاية الصحية

يجب  التي  االنتظار  فترة  الى  االنتباه 
الذبح.  وفترة  استعمالها  بني  تكون  أن 
املمكن  األدوية  لكل  بالنسبة  األمر  ونفس 

استعمالها خالل عملية التسمني.
للعجول    الصحية	 احلالة	 مراقبة	
األهمية  بالغة  العجول  مراقبة  تعتبر 
ضمن برنامج الوقاية، حيث ميكن بواسطة 
مالحظة العجول وتصرفاتها التدخل بشكل 
مربي  كل  على  يتوجب  وهكذا،  جدا.  سريع 
زيارة حيواناته بصفة دورية ليراقب سلوكها. 
هذه  تزداد  جديدة،  عجول  قدوم  حالة  يف 
أكبر،  وباضطراد  دقة  أكثر  بشكل  املراقبة 

صباح مساء ملدة أسبوعني إلى ثالثة.
الغذائية  التصرفات  املراقبة  هذه  يف  يراعى 
والهيأة  األعالف  استهالك  انخفاض  مثل 
إلى  الّتنبه  يجب  كما  عجل،  لكل  العامة 
خلل  كوجود  وحركته  العجل  نشاط  معدل 
وفحص  بالسعال،  اإلصابة  أو  املشي  يف 
للتحقق من خلوه من احلبوب  ا  دورًيّ جلده 
كان  إذا  وإبعاده  املستمرة،  ة  واحلَكّ القيحّية 
األخرى  العجول  عن  الّتالحم  وكثيَر  شرًسا 
خوًفا من كسر قرنيه أو وجود كسر أو عرج يف 
أقدامه. ومن العالمات التي يجب أن ينتبه 
بعض  تغير  هي  جدي  بشكل  املربي  إليها 
الشهية،  أوانعدام  اإلنفراد  مثل  السلوكات 
أوهبوط  للرفس  وتعرضه  احليوان  متدد  أو 
الفم  أو  األنف  يف  سيالن  وجود  أو  الدموع  
ضبط  حالة  يف  حاد.  بإسهال  اإلصابة  أو 
استشارة  يجب  العجل،  تصرف  يف  خلل  إي 
يف  التدخل  أجل  من  البيطري  الطبيب 

الوقت املناسب. 
	إجراءات	حلماية	صحة	العجول

لوقاية وحماية العجول من األمراض، يجب 
إتباع مجموعة من اإلجراءات :

-  تصميم اإلسطبل بشكل يوفر تهوية جيدة 
وصرف املياه املستعملة واالوساخ؛

-  شراء العجول من ضيعات معروفة والتأكد 
من تلقيحها إن أمكن؛

-  القيام بتلقيحات دورية بتعاون مع الطبيب 
البيطري؛

على  يتعني  أخرى  عجول  تواجد  حال  -  يف 
املربي، أسبوعني على األقل قبل استقبال 
للحجر  آخر  مكان  تهيئة  جديد،  فوج 
ثالثة  ملدة  الوافدة  للحيوانات  الصحي 

أسابيع بعيدا عن بقية القطيع؛
باجلدران  املتواجدة  الشقوق  سد  -  يجب 
ضد  للعجول  حماية  اإلسطبل  وجتيير 
القضاء على  البوصفير من خالل  مرض 

القراد؛
•  القيام بفحوصات وحتليالت لعينات الدم 

بتعاون مع الطبيب البيطري؛
•  التلقيح والوقاية من الطفيليات الداخلية 
واخلارجية يف إطار برنامج يعده الطبيب 

البيطري؛
•  عزل احليوانات املريضة خاصة باالسهال 

أو األمراض املعدية؛
•  التخلص من اجلثث بشكل سريع ودفنها؛

•  تكنيس األرض بشكل يومي وتنظيفها؛  
•  إزالة أو دفن مخلفات األزبال ورفع فضالت 
الروائح  تكون  لتفادي  وذلك  احليوانات 

الكريهة وتكاثر احلشرات؛
• احلماية من الفئران والطيور؛    

األقل  على  أسبوعني  ملدة  الصحي  •  الفراغ 
عند خلو اإلسطبل من العجول. 
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يظن الكثير من املربني أن بعض املمارسات 
نسبة منو جيدة وهي يف  متكن من حتقيق 
ستؤدي  صحية  كوارث  الى  تؤدي  احلقيقة 

باملشروع الى الفشل بدون شك نذكر منها:
•  إغالق كل املنافذ واألبواب على العجول 
وهي  احلراري،  اجلهد  اقتصار  قصد 
باألمراض  اإلصابة  إلى  تؤدي  عملية 

التنفسية؛
يف  إال  العجول  إلى  املاء  إعطاء  •  عدم 
خاطئة  عملية  وهي  معينة،  أوقات 

كذلك قد تؤدي إلى نفور العجول من 
األعالف وعدم رغبتها يف األكل حيث 
دوما جنبها  يتواجد  أن  املاء يجب  أن 

وقت ما شاءت وبجودة عالية؛
فقط  األعالف  بعض  على   •  االقتصار 
مثل الشعير والنخالة وهي ممارسة، 
خاطئة حيث يجب توفير كل مصادر 
وبروتينات  طاقة  من  املغذية  املواد 
إلى  باإلضافة  وفيتامينات  وأمالح 

املاء.

 بعض الممارسات الخاطئة 
في تسمين العجول
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