
(  

ى و         تخدم حت زال تس ھا وال ت ذ استئناس ھ من ة حیوانات ي حالب ا  ف قتن
ة ا   ة لتربی وب  الحدیث ار الحل ا ال  ، ألبق فإنھ

ض األ     ود بع رع أو وج اب الض ة      یة كالتھ تخدام آل ق اس ي تعی راض الت م
أو وجود حلمات زائدة ، لة الحالبة وقطر كؤوسھا

  .ولمدة شھرین فقط

ة آالم أ    بب أی ا ال تس د    ألنھ رع عن وھات للض و تش
د   القاعدة ثم الضغط بوضع اإلبھام على قاعدة الحلمة  والضغط على بكامل راحة الی
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)طرق الحالبة(

تخدمھا     ي اس ة الت ان وھي الطریقة القدیم ى و         اإلنس تخدم حت زال تس ھا وال ت ذ استئناس ھ من ة حیوانات ي حالب ف
ي األ    ع ف اق واس اف الحاضر على نط ات     ، ری زارع والمحط ي الم ا ف ة ا  أم ة لتربی الحدیث

تثنائ     االت االس ض الح ي بع ض األ    ال ف ود بع رع أو وج اب الض یة كالتھ
لة الحالبة وقطر كؤوسھاشكل الضرع غیر مالئم ومنسجم مع آ
ولمدة شھرین فقطأیضا على األبقار التي تلد ألول مرة 

  :وھي وتنفذ الحالبة الیدویة بثالثة طرق
ة  وتعد  : ة أفضل طریقة للحالب ة آالم أ    الیدوی بب أی ا ال تس ألنھ

بوضع اإلبھام على قاعدة الحلمة  والضغط على وتتم
  ..على الحلمة إلخراج الحلیب
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  :ةالیدوی ةبالحال- ١
تخدمھا     ي اس ة الت وھي الطریقة القدیم

ي األ    ع ف اق واس الحاضر على نط
تثنائ    تستخدم إ االت االس ض الح ي بع ال ف

شكل الضرع غیر مالئم ومنسجم مع آ أو عندما یكون، الحالبة
أیضا على األبقار التي تلد ألول مرة وتستخدم الحالبة الیدویة 

وتنفذ الحالبة الیدویة بثالثة طرق
:الحالبة بكامل راحة الید 

وتتم،استخالص الحلیب منھ
على الحلمة إلخراج الحلیب
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بابة     وتتم  : التنسیل  ام والس بعي اإلبھ د بإص اطة الش ة  بوس ة       ، للحلم بب آالم مبرح ة یس ن الحالب لوب م ذا األس وھ
ا         ،للحیوان نتیجة لشد الحلمات ات، كم بعض األذی ة ب اة الحلم ابة قن ة إص رع نتیج  كما یمھد لإلصابة بالتھاب الض

  .وقد یصیب الضرع ببعض التشوھات
  .ام بعد وضع الحلمة على راحة الكفبوساطة الضغط على الحلمة باإلبھتتم   :العقد 

  :مساوئ الحالبة الیدویة
استخدامھا في المزارع الكبیرةیمكن  لذلك ال، تستغرق الحالبة الیدویة وقتا طویال.  
من الصعب إفراغ الضرع عند األبقار ذات اإلنتاج العالي.  
تتعود األبقار على ذلك فیصعب بعد ذلك استخدام الحلب اآللي.  
ن مؤلمة لألبقاروأحیانا تكو.یھ الحلمات من الشد ممكن تشو.  
ن یحلبھا غیرةدت األبقار على حالب من الصعوبة أإذا تعو.

  
  

  :ةاآللی ةبالحال- ٢
  :بمایليوتتمیز ، دم في ھذه الطریقة آلة الحالبةیستخ

..عملیة سھلة یمكن أن یتعلمھا المربي ببساطة وال تحتاج لجھد عضلي-١
.تستغرق فترة قصیرة وھذا یمكن من حالبة البقرة ضمن زمن منعكس اإلدرار-٢
.الیدویةالحلیب الناتج في الحالبة اآللیة أكثر نظافة من الحالبة -٣
.یمكن حالب مئات األبقار خالل بضع ساعات-٤

  
  

  :آلة الحالبة
ویتصل بھا خراطیم شفافة لنقل الحلیب من الضرع ، تعرف بكؤوس الحالبة، تتكون آلة الحالبة من أربعة كؤوس

ة  (لحالبة سطل ا إلى ة فردی ى أو  )تربی ب   إل تودع الحلی خمة  ( مس زارع ض وین       ) م راطیم لتك ا خ ل بھ ذلك یتص ك
ةالت ة الحالب ام عملی روري إلتم وائي الض غ الھ ي ، فری ىوینتھ ة  إل ول غرف ى ط د عل ي تمت ة الت ب المعدنی األنابی

  .محرك خاص إلحداث التفریغ إلىالحالبة حتى تنتھي 
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ل       ، فھو یتكون من جدارین، ویعتبر كأس الحالبة من أھم أجزاء آلة الحالبة ر قاب دن غی ن مع نوع م ارجي مص خ
ان  ، البالستیك السمیك و القويللصدأ أو من  أس فراغ : وداخلي مطاطي مرن ومن ھذین الجدارین یتشكل في الك

ھ  فراغ داخلي ینحصر بین الجدار الداخلي للكأس و الحلمة ویسمى بفراغ الحل - مة وینتھي إلى وعاء الحلیب ومن
  .مضخة التفریغ إلى

دارین  فراغ خارجي و- أ   ، یتوضع بین الج ارجي للك داخلي والخ مى ب  ال ي الفراغ القس ویس ى   ، میص ي إل وینتھ
.مضخة التفریغ العام العام ومنھ إلى التفریغ نبوبأ

  
  : اآللیة تحضیر األبقار للحالبة!!

  ..حظائر األبقار إلىغرفة الحالبة أو إحضار آلة الحالبة المتنقلة  إلىاألبقار  إحضار-١
  .غسل الضرع وتجفیفھ-٢
  .تدلیك الضرع-٣
  .أو قساوة أو ألم أو حرارة موضعیة أورامفحص أرباع الضرع بتدلیكھا وتحسس وجود -٤
.فحص الشخبات األولى من الحلیب لكشف أي تغیرات غیر طبیعیة-٥
  .تطھیر الحلمات بمطھر مناسب مثل صبغة الیود-٦
  . تركیب الكؤوس-٧
  .بدء عملیة الحالبة-٨
  .رفع الكؤوس من الحلمات بعد انتھاء عملیة الحلب-٩

.یك الضرع بعد الحلب للقیام بعملیة التقطیرتدل-١٠
زمن      -١١ ن ال رة م ة لفت ى مفتوح تغطیس الحلمات بأحد المطھرات وھذه العملیة ھامة جدًا ألن قناة الحلمة تبق

ل         ى العوام اء عل ى القض ات عل یس الحلم ل تغط وھذا یعرض الربع لدخول العوامل الممرضة وبالتالي یعم
.ضرع سلیم إلىأنھ یمنع انتقال العدوى من ضرع مصاب  الممرضة الموجودة على الحلمة كما

  
دة  تجرى ھذه العملیة بعد رفع أجھزة الحالبة إذ ی عملیة التقطیر ى ح غط   جب تدلیك الضرع كل ربع عل م الض ، ث

رع         إلىعلى األرباع من األسفل  ب الض دویًا بحل وم ی م نق بطن ث اه ال ى األعلى باتج ع      إل راغ جمی ن إف د م أن نتأك
على نسبة مرتفعة من المتبقي  الحلیب یحتويیبقى في الضرع حلیب إذ  نستخدم ذلك لكي ال، الحلیب من الضرع

با       مما یعیق تشكل الحلیب من جھة الدھن ألن الدھن یطفو على سطح الحلیب  طا مناس د وس رى یع ة أخ ن جھ وم
  . مةلتكاثر الجراثیم في حال تغلغلت من قناة الحل

  
  

  :حسب حجم القطیع ونوع الحظائر وھي  وتستخدم عدة طرائق للحالبة
 أو القناني) صفیحة الحلیب(الحلب بالوعاء:

ان      نقوم ) القناني  –الصفائح( عیة الخاصة إذا كان الحلب باستخدام األو ن مك ة م ة الحالب ل آل ى بنق ر   إل ث  آخ حی
زان   توجد األبقار وبھذه الحالة یجب تعقیم األجھزة بعد تفریغ الحلیب وتصفیتھ قبل مزجھ مع بقیة الحلیب في الخ

  .ھزة بمضخة تولید الضغط المتخلخلالمخصص لجمع الحلیب وتكون مج



  

ات  ع  ة     ن الحلم ق حنفی ع غل التزامن م ب
.خزان الحلیب مباشرة
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  :أو المحالب ذات األنابیب الناقلة) في الحظائر 
ع یجب غلق حنفیة الحلیب عند رفع الكؤوس ویستخدم في الحظائر المغلقة 

خزان الحلیب مباشرة إلىاألنابیب وفي ھذه الحالة ینقل الحلیب بوساطة 

  األنابیب الناقلة
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 في الحظائر ( الحلب اآللي
یستخدم في الحظائر المغلقة 

وفي ھذه الحالة ینقل الحلیب بوساطة  ،الھواء
  



   

اج     ،تستخدم المحالب الخارجیة في نظام الحظائر المفتوحة وتحقق المحالب الخارجیة إنتاجیة أعلى ق إنت ا تحق كم

یتم حلب األبقار في وقت واحد ومرتین في 

  .بقرة في الساعة ٢٠ – ١٥
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تستخدم المحالب الخارجیة في نظام الحظائر المفتوحة وتحقق المحالب الخارجیة إنتاجیة أعلى
  .خبرة جیدة إلىإال أنھ یحتاج ، حلیب نظیف مقارنة مع النظم األخرى

یتم حلب األبقار في وقت واحد ومرتین في  لب أھمیة كبیرة من ناحیة النظافة واالتساع وسھولة الحركة إذ
  .، ویقدم لھا العلف المركز حسب إنتاج البقرة

Type of milking units :  

١٥وفیھ تدخل األبقار الواحدة تلو األخرى ویقوم الحالب في ھذه النظام بحلب 

  المحلب الترادفي
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  :الحلب في المحالب!!
تستخدم المحالب الخارجیة في نظام الحظائر المفتوحة وتحقق المحالب الخارجیة إنتاجیة أعلى

حلیب نظیف مقارنة مع النظم األخرى
لب أھمیة كبیرة من ناحیة النظافة واالتساع وسھولة الحركة إذوللمحا
، ویقدم لھا العلف المركز حسب إنتاج البقرةالیوم

milking unitsالحالبة أنواع وحدات 
:المحلب الترادفي- ١

وفیھ تدخل األبقار الواحدة تلو األخرى ویقوم الحالب في ھذه النظام بحلب 
  
  

  



  
  

ة         ة أو مزرع ب بمحط ذا المحل تخدم ھ ن أن یس ھ ویمك على شكل دائرة تدخل األبقار من مكان ویتابع دوران

  

ة و   رة حلوب الءم  بق ن     ی وذج م ذا النم ھ
  .المحالب الحیوانات التي تعیش حرة في المراعي الطبیعیة كانت أم اصطناعیة
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.على نحو مائل إذ تقف األبقار بجانب بعضھا بعضًا

  توضع األبقار في المحلب الحرشفي
  
  
  

:المحلب الدائري الدوار
ة         ة أو مزرع ب بمحط ذا المحل تخدم ھ ن أن یس ھ ویمك على شكل دائرة تدخل األبقار من مكان ویتابع دوران

  .بقرة حلوبة ١٦٠٠ –

  المحلب الدائري
  :المحلب المیكانیكي الحقلي المشترك

ن   إلىیمكن نقل ھذا المحلب من مرعى  تخدامھ آخر ویمك ب   اس ة و   ١٢٠لحل رة حلوب بق
المحالب الحیوانات التي تعیش حرة في المراعي الطبیعیة كانت أم اصطناعیة

  .االنتظام في عملیة الحالبة  وسھولتھا
  .السرعة في حلب األبقار

  .سھولة انتقال الحلیب بشكل نظیف
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  :المحلب الحرشفي- ٢
إذ تقف األبقار بجانب بعضھا بعضًا 

المحلب الدائري الدوار-٣
ة         وھو ة أو مزرع ب بمحط ذا المحل تخدم ھ ن أن یس ھ ویمك على شكل دائرة تدخل األبقار من مكان ویتابع دوران

– ٨٠٠فیھا أعداد یتراوح 

المحلب المیكانیكي الحقلي المشترك-٤
یمكن نقل ھذا المحلب من مرعى 

المحالب الحیوانات التي تعیش حرة في المراعي الطبیعیة كانت أم اصطناعیة
  :ةاآللی بةفوائد الحال 

االنتظام في عملیة الحالبة  وسھولتھا
السرعة في حلب األبقار
سھولة انتقال الحلیب بشكل نظیف
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معرفة إنتاج األبقار.  
توفیر عدد العمال.  

  :إنتاج الحلیب الصحي!
ي      ارمة ف ة الص روط النظاف إن أھم منتج حیواني لألبقار ھو الحلیب ومن أجل إنتاج حلیب صحي یجب تطبیق ش

  .بیئة األبقار بشكل عام وعلى الضرع بشكل خاص
  .كما یجب تطبیق شروط النظافة الشخصیة للعامل القائم بعملیة الحالبة

ائل          ات ووس كن الحیوان اكن س تعملة وأم ي واألدوات المس یم األوان ثم طرق الحالبة ونظافة الضرع وغسل وتعق
  .النقل وطول ُمدة بقاء الحلیب في الحظائر وتبریده

ب   اج الحلی  ،ومن أھم األمراض التي تصیب الضرع ھو التھاب الضرع الذي یعتبر عامال مؤثرا في انخفاض إنت
  .ألبقارل األھم الذي یسبب أكبر نسبة استبعادأنھ المرض كما 

  :حفظ الحلیب ونظافتھ!
  .یعتمد ذلك على حجم المزرعة وكمیة الحلیب المنتجة

ى عادة یمكن نقل الحلیب  ففي المزارع الصغیرة، التي یكون إنتاجھا قلیل  د    إل انع بع ة المص ي    الحالب رة وف مباش
ب   یتم تبریده بشكل تدریجي في أجالمزارع الكبیرة  رد الحلی ى ھزة تبرید معدة لھذا الغرض في كل مزرعة ویب  إل

  بعد أن  ،المعامل إلىحین شحنھ  إلىحلیب المساء مع حلیب الصباح عادة یجمع و . مئویة ٥مئویة ثم  ١٠الدرجة 
ك               تم ذل عر وی بن أو الش ل الت ة مث واد العالق ن الم ب م فیة الحلی ا تص د بھ ب التقی ومن العوامل الضروریة التي یج

  .بقطعة قماش من الشاش كما یمكن استخدام فلتر خاص لتصفیة الحلیب ویستخدم مرة واحدة فقط
دریجیاً  ،یجب تھویة الحلیب وتحریكھ لطرد روائح الحظائر منھو ھا        وتبریده ت ا نفس ع بھ ي یجم ات الت ي الخزان ف

  .ومصنوعة من المعدن الذي ال یصدأ وھي مخصصة لذلك إذ تكون مجھزة للتحریك والتبرید
  

بعض أخطاء الحالبة اآللیة تمھد لإلصابة بالتھاب الضرع كسقوط كأس أثناء الحالبة والذي یؤدي إلى عودة 
  الحلیب إلى خزان الحلمة وقد یحتوي على الجراثیم
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(طرق الحلابة)



1- الحلابة اليدوية:

وهي الطريقة القديمة التي استخدمها الإنسان في حلابة حيواناته منذ استئناسها ولا تزال تستخدم حتى وقتنا الحاضر على نطاق واسع في الأرياف, أما في المزارع والمحطات الحديثة لتربية الأبقار الحلوب, فإنها لا تستخدم إلا في بعض الحالات الاستثنائية كالتهاب الضرع أو وجود بعض الأمراض التي تعيق استخدام آلة الحلابة, أو عندما يكون شكل الضرع غير ملائم ومنسجم مع آلة الحلابة وقطر كؤوسها, أو وجود حلمات زائدة وتستخدم الحلابة اليدوية أيضا على الأبقار التي تلد لأول مرة ولمدة شهرين فقط.

وتنفذ الحلابة اليدوية بثلاثة طرق وهي:

الحلابة بكامل راحة اليد : وتعد أفضل طريقة للحلابة اليدوية لأنها لا تسبب أية آلام أو تشوهات للضرع عند استخلاص الحليب منه,وتتم بوضع الإبهام على قاعدة الحلمة  والضغط على القاعدة ثم الضغط بكامل راحة اليد على الحلمة لإخراج الحليب..















التنسيل :  وتتم بوساطة الشد بإصبعي الإبهام والسبابة للحلمة, وهذا الأسلوب من الحلابة يسبب آلام مبرحة للحيوان نتيجة لشد الحلمات, كما يمهد للإصابة بالتهاب الضرع نتيجة إصابة قناة الحلمة ببعض الأذيات، كما وقد يصيب الضرع ببعض التشوهات.

العقد :  تتم بوساطة الضغط على الحلمة بالإبهام بعد وضع الحلمة على راحة الكف.

مساوئ الحلابة اليدوية:

· تستغرق الحلابة اليدوية وقتا طويلا, لذلك لا يمكن استخدامها في المزارع الكبيرة.

· من الصعب إفراغ الضرع عند الأبقار ذات الإنتاج العالي.

· تتعود الأبقار على ذلك فيصعب بعد ذلك استخدام الحلب الآلي.

· ممكن تشويه الحلمات من الشد .وأحيانا تكون مؤلمة للأبقار.

· إذا تعودت الأبقار على حلاب من الصعوبة أن يحلبها غيرة.









2- الحلابة الآلية:

يستخدم في هذه الطريقة آلة الحلابة, وتتميز بمايلي:

1- عملية سهلة يمكن أن يتعلمها المربي ببساطة ولا تحتاج لجهد عضلي..

2- تستغرق فترة قصيرة وهذا يمكن من حلابة البقرة ضمن زمن منعكس الإدرار.

3- الحليب الناتج في الحلابة الآلية أكثر نظافة من الحلابة اليدوية.

4- يمكن حلاب مئات الأبقار خلال بضع ساعات.





آلة الحلابة:

تتكون آلة الحلابة من أربعة كؤوس, تعرف بكؤوس الحلابة, ويتصل بها خراطيم شفافة لنقل الحليب من الضرع إلى سطل الحلابة (تربية فردية) أو إلى مستودع الحليب (مزارع ضخمة)  كذلك يتصل بها خراطيم لتكوين التفريغ الهوائي الضروري لإتمام عملية الحلابة, وينتهي إلى الأنابيب المعدنية التي تمتد على طول غرفة الحلابة حتى تنتهي إلى محرك خاص لإحداث التفريغ.

ويعتبر كأس الحلابة من أهم أجزاء آلة الحلابة, فهو يتكون من جدارين, خارجي مصنوع من معدن غير قابل للصدأ أو من البلاستيك السميك و القوي, وداخلي مطاطي مرن ومن هذين الجدارين يتشكل في الكأس فراغان: - فراغ داخلي ينحصر بين الجدار الداخلي للكأس و الحلمة ويسمى بفراغ الحلمة وينتهي إلى وعاء الحليب ومنه إلى مضخة التفريغ.

· فراغ خارجي و يتوضع بين الجدارين, الداخلي والخارجي للكأس ويسمى بالفراغ القميصي, وينتهي إلى أنبوب التفريغ العام ومنه إلى مضخة التفريغ العام.



· تحضير الأبقار للحلابة الآلية: 

1- إحضار الأبقار إلى غرفة الحلابة أو إحضار آلة الحلابة المتنقلة إلى حظائر الأبقار..

2- غسل الضرع وتجفيفه.

3- تدليك الضرع.

4- فحص أرباع الضرع بتدليكها وتحسس وجود أورام أو قساوة أو ألم أو حرارة موضعية.

5- فحص الشخبات الأولى من الحليب لكشف أي تغيرات غير طبيعية.

6- تطهير الحلمات بمطهر مناسب مثل صبغة اليود.

7- تركيب الكؤوس. 

8- بدء عملية الحلابة.

9- رفع الكؤوس من الحلمات بعد انتهاء عملية الحلب.

10- تدليك الضرع بعد الحلب للقيام بعملية التقطير.

11- تغطيس الحلمات بأحد المطهرات وهذه العملية هامة جداً لأن قناة الحلمة تبقى مفتوحة لفترة من الزمن وهذا يعرض الربع لدخول العوامل الممرضة وبالتالي يعمل تغطيس الحلمات على القضاء على العوامل الممرضة الموجودة على الحلمة كما أنه يمنع انتقال العدوى من ضرع مصاب إلى ضرع سليم.



عملية التقطير تجرى هذه العملية بعد رفع أجهزة الحلابة إذ يجب تدليك الضرع كل ربع على حدة، ثم الضغط على الأرباع من الأسفل إلى الأعلى باتجاه البطن ثم نقوم يدوياً بحلب الضرع إلى أن نتأكد من إفراغ جميع الحليب من الضرع, نستخدم ذلك لكي لا يبقى في الضرع حليب إذ يحتوي الحليب المتبقي على نسبة مرتفعة من الدهن لأن الدهن يطفو على سطح الحليب مما يعيق تشكل الحليب من جهة ومن جهة أخرى يعد وسطا مناسبا لتكاثر الجراثيم في حال تغلغلت من قناة الحلمة. 





وتستخدم عدة طرائق للحلابة حسب حجم القطيع ونوع الحظائر وهي :

· الحلب بالوعاء (صفيحة الحليب) أو القناني:

إذا كان الحلب باستخدام الأوعية الخاصة ( الصفائح– القناني ) نقوم بنقل آلة الحلابة من مكان إلى آخر حيث توجد الأبقار وبهذه الحالة يجب تعقيم الأجهزة بعد تفريغ الحليب وتصفيته قبل مزجه مع بقية الحليب في الخزان المخصص لجمع الحليب وتكون مجهزة بمضخة توليد الضغط المتخلخل.



· الحلب الآلي ( في الحظائر ) أو المحالب ذات الأنابيب الناقلة:

يستخدم في الحظائر المغلقة ويجب غلق حنفية الحليب عند رفع الكؤوس عن الحلمات بالتزامن مع غلق حنفية الهواء, وفي هذه الحالة ينقل الحليب بوساطة الأنابيب إلى خزان الحليب مباشرة.





الأنابيب الناقلة











 

· الحلب في المحالب:

تستخدم المحالب الخارجية في نظام الحظائر المفتوحة وتحقق المحالب الخارجية إنتاجية أعلى, كما تحقق إنتاج حليب نظيف مقارنة مع النظم الأخرى, إلا أنه يحتاج إلى خبرة جيدة.

وللمحالب أهمية كبيرة من ناحية النظافة والاتساع وسهولة الحركة إذ يتم حلب الأبقار في وقت واحد ومرتين في اليوم، ويقدم لها العلف المركز حسب إنتاج البقرة.

أنواع وحدات الحلابة Type of milking units :

1- المحلب الترادفي:

وفيه تدخل الأبقار الواحدة تلو الأخرى ويقوم الحلاب في هذه النظام بحلب 15 – 20 بقرة في الساعة.







المحلب الترادفي



2- المحلب الحرشفي:

 إذ تقف الأبقار بجانب بعضها بعضاً على نحو مائل.





توضع الأبقار في المحلب الحرشفي







3-المحلب الدائري الدوار:

وهو على شكل دائرة تدخل الأبقار من مكان ويتابع دورانه ويمكن أن يستخدم هذا المحلب بمحطة أو مزرعة فيها أعداد يتراوح 800 – 1600 بقرة حلوبة.



المحلب الدائري

4-المحلب الميكانيكي الحقلي المشترك:

يمكن نقل هذا المحلب من مرعى إلى آخر ويمكن استخدامه لحلب 120 بقرة حلوبة و يلاءم هذا النموذج من المحالب الحيوانات التي تعيش حرة في المراعي الطبيعية كانت أم اصطناعية.

 فوائد الحلابة الآلية:

· الانتظام في عملية الحلابة  وسهولتها.

· السرعة في حلب الأبقار.

· سهولة انتقال الحليب بشكل نظيف.

· معرفة إنتاج الأبقار.

· توفير عدد العمال.

· إنتاج الحليب الصحي:

إن أهم منتج حيواني للأبقار هو الحليب ومن أجل إنتاج حليب صحي يجب تطبيق شروط النظافة الصارمة في بيئة الأبقار بشكل عام وعلى الضرع بشكل خاص.

كما يجب تطبيق شروط النظافة الشخصية للعامل القائم بعملية الحلابة.

 ثم طرق الحلابة ونظافة الضرع وغسل وتعقيم الأواني والأدوات المستعملة وأماكن سكن الحيوانات ووسائل النقل وطول مُدة بقاء الحليب في الحظائر وتبريده.

ومن أهم الأمراض التي تصيب الضرع هو التهاب الضرع الذي يعتبر عاملا مؤثرا في انخفاض إنتاج الحليب, كما أنه المرض الأهم الذي يسبب أكبر نسبة استبعاد للأبقار.

· حفظ الحليب ونظافته:

يعتمد ذلك على حجم المزرعة وكمية الحليب المنتجة.

 ففي المزارع الصغيرة، التي يكون إنتاجها قليل عادة يمكن نقل الحليب إلى المصانع بعد الحلابة مباشرة وفي المزارع الكبيرة يتم تبريده بشكل تدريجي في أجهزة تبريد معدة لهذا الغرض في كل مزرعة ويبرد الحليب إلى الدرجة 10 مئوية ثم 5 مئوية. و يجمع عادة حليب المساء مع حليب الصباح إلى حين شحنه إلى المعامل, بعد أن 

ومن العوامل الضرورية التي يجب التقيد بها تصفية الحليب من المواد العالقة مثل التبن أو الشعر ويتم ذلك بقطعة قماش من الشاش كما يمكن استخدام فلتر خاص لتصفية الحليب ويستخدم مرة واحدة فقط.

ويجب تهوية الحليب وتحريكه لطرد روائح الحظائر منه, وتبريده تدريجياً في الخزانات التي يجمع بها نفسها وهي مخصصة لذلك إذ تكون مجهزة للتحريك والتبريد ومصنوعة من المعدن الذي لا يصدأ.



بعض أخطاء الحلابة الآلية تمهد للإصابة بالتهاب الضرع كسقوط كأس أثناء الحلابة والذي يؤدي إلى عودة الحليب إلى خزان الحلمة وقد يحتوي على الجراثيم









م. علا شاكر - م. رشامحمد                د. نزار سليمان
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