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 سنة رابعة

  تغذية األبقار الحلوب والعجول  

 تغذية األبقار المنتجة للحليب وموسم الحالبة: 

الحليبب  ال نتاجيتم انتخاب األبقار الحلوب باالعتماد على الكثير من الصفات االقتصادية المهمة 

كماً ونوعاً وكذلك تعتمد الكفاءة العالية في تحويل الغذاء إلى حليبب   معامبل التحويبل الغبذا ي   

                    إنتاجهبببببا تبببببدريجياً للحليبببببب بعببببد البببببوالدة األولببببى مبا بببببرة ويبببب داد  بإنتاجهبببباتبببببدب األبقبببببار 

           اليبومي للبقببرة االسبتهكك ت ايبد اننتباج يرتفبب  معبدل  يبوم مبن الببوالدةع ومب  077 -07حتبى  

          من المبادة الجافبة علبى بسباو البو ن الحبيع ويصبل بعلبى معبدل لانتباج مبن الحليبب فبي اليبوم 

 باالنخفاض  من وصول األبقار لتناول بعلى معدل من المادة الجافةع ثم يبدب اننتاج 07 – 07 

                تجبببل البقبببرة   وبنببباك ببقبببار تجبببل قببببلجي البسبببيف وفبببع النبببو  والسبببكلة إلبببى بن التبببدري

 تجفيل اضفراري بو تجفيل لألبقار عالية اننتاج    –دخولها مرحلة التجفيل 

%ع بمبا األبقبار االسبتوا ية فتسبجل نقصباً  بهرياً 0 بهرياً بمعبدل تسجل األبقار األوربيبة نقصباً 

مببن الموسببم  بببدءاً %  07- 07 بمببا كميببة الحليببب الموسببمية فتبب داد بمعببدل عببال مببن %  00

وفببي  والحديثببةعالحكبببي األول وحتببى الموسببم الحكبببي الخببامو فببي األبقببار األوربيببة األصببلية 

% بدءاً مبن الموسبم األول وحتبى الموسبم 9 – 6االستوا ية تكون ال يادة الموسمية قليلة األبقار 

 التاس  وبعدبا يبدب اننتاج باالنخفاض  

حببل اننتبباج لببدا األبقببار الحلببوب فببي المبب ار  المتخصصببة إلببى ثببك  جببرت العببادة تقسببيم مرا

مراحل يحدد فيهبا مكونبات العليقبة اليوميبة وكميبة المبادة الجافبة التبي يجبب بن يتناولهبا الحيبوان 

 بيام:  070خكل بيام موسم الحكبة الذي يستمر عادة 

 مرحلة اننتاج األولى:  -0

              وتسبببتمر حبببوالي ثكثبببة ب بببهر  يصبببل إنتببباج الحليبببب تببببدب ببببذح المرحلبببة بعبببد البببوالدة مبا بببرة 

في بذح الفترة إلى القمة لذا يجب رف  تركي  الفاقة والبروتين وجمي  المكونات الغذا ية األخرا 

                  تعفببببي البقببببرة 07:67ويقببببدم للبقببببرة األعببببكل المال ببببة والمركبببب ة بتناسببببب   فببببي العليقببببة

 %  من انتاجها الكلي للحليب  07 -07في بذح المرحلة حوالي  

 مرحلة اننتاج الثانية:  -2

عبكل المال بة تمتد بذح الفترة من ال هر الراب  حتى السباب ع ويقبدم لألبقبار فبي ببذح المرحلبة األ

                  %  00- 07   تعفبببببي البقبببببرة فبببببي ببببببذح المرحلبببببة حبببببوالي  07:07والمركببببب ة بتناسبببببب  

 من انتاجها الكلي للحليب  
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 مرحلة اننتاج األخيرة:  -0

يهبف في بذح المرحلة مستوا اننتاجع وتمتد فترتها من ال هر الثامن حتى العا ر إذ يجب البدء 

%  مبن اننتباج الكلبي للموسبمع ويالبيبة 20 -27وال تعفبي البقبرة بكثبر مبن   بتجفيل البقرةع 

      بين األعكل المال ة والمرك ة07:97سب  األعكل المقدمة تكون مال ة وبتنا

 تغذية األبقار بعد الوالدة:

       تتفلببب تغذيببة األبقببار الواضببعة حببديثاً عنايببة خاصببة خصوصبباً فببي األسبببوعين األول والثبباني 

            يقببدم لهببا الببدريو البقببولي الجيببدع وفببي اليببومين الثبباني والثالبب بعببد الببوالدةع ففببي اليببوم األول 

            كبببن مبببن العلبببل المركببب  البببذي يحتبببوي علبببى نسببببة0.0 – 0يضبببال إلبببى البببدريو حبببوالي  

عالية من نخالة القمح بهدل تليبين البرو   بعبد ذلبك يمكبن إعفباء العلبل األخضبرع واألعبكل 

  00 -07المرك ة التي ت داد كمياتها تدريجياًع بحي  تصل إلبى الكميبة المفلوببة فبي يضبون  

ح البقرة قادرة على بلوغ قمة إنتاجها مبن الحليبب فبي األسببو  الخبامو بو السبادو وتصبيوماًع 

               بعبببد البببوالدة  وبنبببا يجبببب اللجبببوء إلبببى مايسبببمى بالبببدف  الغبببذا يع بحيببب  يقبببدم للبقبببرة عليقبببة 

كفاءة إنتاجية  في ببذح الفتبرة يجبب بن يبقبى ت يد عن احتياجها بقليل بهدل الوصول إلى بفضل 

البقرة ثابتاًع واليميل إلى النقصان ألنه إذا كانت انحتياجات الغذا ية يير كافية فبإن البقبرة  و ن

             تسبببتمر فبببي اننتببباج الجيبببد ولكبببن علبببى حسببباب مخ ونهبببا مبببن المكونبببات الغذا يبببةع وبالتبببالي 

             لمالهبببا مبببن نتبببا ن سبببلبية تبببنعكو علبببى صبببحة تفقبببد مبببن و نهببباع ويجبببب تحا بببي ببببذح الحالبببة 

 و إنتاج البقرة فيما بعد  

 االحتياجات الغذائية لموسم الحالبة والحمل:  -

من ببم العوامل التي تحدد كمية الحليبب البذي تنتجبه البقبرة ببو سبكلتهاع بي العوامبل الوراثيبة  

           كببن فببي السببنة بمببا بقببرة الجرسببي 6077حببوالي فعلببى سبببيل المثببالع تعفببي بقببرة الفري يببان 

         كبن فبي المتوسبف  حتبى فبي السبكلة الواحبدة يختلبل اننتباج مبن بقبرة 0077تعفي بكثر من فك

            إلبببى بخبببراع إن األبقبببار الكبيبببرة عمبببراً تعفبببي بكثبببر مبببن الصبببغيرةع وكبببذلك موسبببم الحليبببب 

وعلبى البريم مبن ببذح العوامبل   األولع الثانيع الثال       يعد من العوامل المهمة في اننتاج  

المتعددة والتبي تبرثر فبي انتباج الحليبب اليعبد تقبدير االحتياجبات الغذا يبة للبقبرة صبعباًع لسبهولة 

تقدير كمية ونوعية الحليب المنتجبة  وبنتباك عوامبل كثيبرة تبرثر فبي نوعيبة الحليببع بي نسبب 

 المكونات الغذا ية الموجودة فيهع وببم بذح العوامل بي: 

          الحكببببة: إذا بقبببي الحليبببب فبببي الضبببر  بعبببد عمليبببة الحكببببة فبببإن ببببذح الكميبببة  فريقبببة - ب

 تكون ينية بالدبن  

تبرثر ايضباً فبي نوعيبة الحليبب فبإن لبم تكبن ببذح المبدة المدة ال منيبة ببين حلببة وبخبرا  - ب

 متساوية فإن كمية الحليب تقل وكذلك تنخفض نسبة الدبن  

    mastitisوصاً التهاب الضر   ع خصالعوامل المرضية ترثر ايضاً  - ت

التحكم بها وترثر في نوعية الحليب وبي سكلة الحيوان والعمر وموسم  ال يمكنعوامل  -  

 الحكبة  
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                      وبببببي بن الكبببببم ال يتناسبببببب فبببببرداً مببببب  النبببببو   بنبببباك قاعبببببدة مهمبببببة فبببببي إنتببببباج الحليبببببب 

           والمثبببال علبببى ذلبببك ببقبببار الفري يبببان  فبببالبقرة التبببي تنبببتن بقبببل تكبببون نوعيبببة حليبهبببا بفضبببلع

         مقارنبة مبب  ببقببار الجرسببي فالثانيببة تعفببي كميبات بقببل ولكببن بنوعيببة بفضببلع ويكحبب  بن التقببدم 

فببي نوعيببة الحليببب بحيبب  تببنخفض كميببة الببدبن والمببواد الصببلبة إلببى تببدبور فببي السببن يببردي 

                     كلمببببا ابتعببببدنا عببببن موسببببم الحليبببببوالبروتينببببات فيببببه  ولببببوح  بن نوعيببببة الحليببببب تتحسببببن 

  الفترة التي تعفي بكبر كمية من الحليب  وذلك عندما تنقص الكمية تعتمد تغذية األبقار الحامل 

       علببى فريقببة التربيببة الفليقببة بو المقيببدة  فببإذا كانببت فليقببة يجببب  يببادة احتياجاتهببا خصوصبباً 

باألبقار المقيدة  ويكح  بن بي نقبص فبي المكونبات الغذا يبةع %  مقارنة 07من الفاقة بنسبة  

خصوصاً البروتين يردي إلى انخفاض في و ن البقرة وببوف في إنتاج الحليبب  ويجبب التيكيبد 

على محتوا العليقة من المعادن والفيتامينات لما لهبا مبن ابميبة فبي نمبو الجنبينع ويكحب  علبى 

               يببببردي إلببببى والدة عجببببول ضببببعيفة والببببنقص ال ببببديد نقببببص فيتببببامين   قببببد سبببببيل المثببببال بن 

 قد يردي إلى انجهاض  

                 مبببرات فبببي اليبببوم الواحبببدع ويجبببب بن يكبببون المببباء متبببوفراً باسبببتمرار 0-2تقبببدم العليقبببة  

سباعات  8فصلي الربي  والصيل يمكن بن تبقى األبقار فبي المراعبي حبوالي  في الم ارب  في

          يوميببباً  بمبببا فبببي ال بببتاء فإنهبببا تبقبببى فبببي الح بببا ر لفتبببرة فويلبببةع ويقبببدم لهبببا األعبببكل المال بببة 

السببيكج وكميببات قليلببة مببن المركبب ات ويمكببن إعفبباء الجبب ر  و كالببدريو الجيببد للكبباروتين 

وسبهلة الهضبم  ب بن تكون األعكل المقدمة للحوامبل مبن النبو  الجيبد كمصدر للكاروتين ويج

يجب إمداد األبقار الحوامل بكميات من الكالسبيوم  milk feverولتجنب حمى النفاو بو الحليب 

  والفوسفور خصوصاً فبي المراحبل األخيبرة مبن الحمبل  كبذلك يجبب بن تم بي األبقبار الحوامبل 

            وللم بببي تبببيثير إيجبببابي فبببي الحمبببل وعلبببى عمليبببة البببوالدة    سببباعات علبببى األقبببل يوميببباً ع0 

  بيام يجب التوقل عن إعفاء األعكل الخضبراء كالفصبةع ألنهبا قبد 07وقبل الوالدة بحوالي  

 تسبب النفاخ واضفراب عملية الوالدة  

 :  من الطاقة االحتياجات

ن الحليبب ونمبو الجنبين واألنسبجة تصرل الفاقة المتناولة مب  العلبل ألجبل حفب  الحيباة وتكبوي

       ع وتتعلببع كميببة الفاقببة الحاف ببة بببالو ن الحببي لألبقببار  االحتيببافيوكببذلك لتكببوين المخبب ون 

وقد علمنا سابقاً إمكانية تقدير االحتياجات من الفاقة ننتاج الحليب بعد معرفة محتواح من الفاقة 

 لة: الكيميا ي من المعاد بو التحليلبالمسعر الحراري 

   0.0× + غ الكتو 0.0 × + غ بروتين 9.0×كمية الفاقة الكلية ك ك/كن حليب=  غ دبن 

بما بالنسبة لكحتياجات من الفاقة الصافية خكل فترة التجفيل فهي تختلل بين األبقار اننتاجية 

          والعجببكت حيبب  يضببال إلببى األبقببار الناميببة كميببة مببن الفاقببة  ا ببدة عببن االحتياجببات اليوميببة 

  كن حليب    0غ/ اليوم ما يعادل االحتياج ننتاج 007كن   حوالي  07تحقع معدل نمو 

يوم األخيرة  فاقة  ا دة للمحاف ة على نمو الجنبين  67وتحتاج األبقار في فترة الحمل المتقدم  

 وبيضاً لتقوية تكوين المخ ون االحتيافي   اللبنيةوالغدد 
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لمخ ونبة تسبتهلك بعبد البوالدة ب بدة بسببب انخفباض معبدل االسبتهكك ومن المكح  بن الفاقة ا

       مبن الحكببة ومب  ذلبك 077اليومي مبن العلبل بعبد البوالدة ثبم ال يلبب  بن يرتفب  حتبى اليبوم  

        ومعبببدل االسبببتهكك اليبببومي للعليقبببة  ال يسبببمح لألبقبببار بن تسبببمن كبببي ال تتبببيثر عمليبببة البببوالدة

كرش ويجبب بن يراعبى محتبوا العلبل مبن الفاقبة لكبل كبن مبادة جافبة وحواد  االسبتقكب ببال

  ألجل المحاف ة على توفير االحتياجات اليومية من الفاقة  

 من البروتين المهضوم:  االحتياجات

يقببدر االحتيبباج مببن البببروتين المهضببوم ألجببل إنتبباج الحليببب علببى بسبباو محتببواح مببن البببروتين 

والدبن إذ توجد عكقة فرديةع وبذا يردي لرف  تكاليل االنتاج لواحبد كيلبو يبرام مبن الحليبب  

كبن حليبب 0%  من البروتين المهضوم ألجل تكوين الحليبع وإذا علمنا بن 67يستهلك حوالي  

غ  00غ بروتين فيكون االحتياج االنتاجي من البروتين المهضبوم حبوالي 00وي % دبن يحت0

         ويختلبببل االحتيببباج مبببن الببببروتين المهضبببوم مببب  انخفببباض وارتفبببا  نسببببة البببدبن فبببي الحليبببب 

                   كببببن حليببببب حيبببب  تبببب داد نسبببببة االحتيبببباج مببببن البببببروتين المهضببببوم ب يببببادة نسبببببة0ننتبببباج 

   يبالدبن في الحل

              يبببوم قببببل البببوالدة  إلبببى كميبببات إضبببافية  07تحتببباج األبقبببار فبببي الفتبببرة األخيبببرة مبببن الحمبببل  

 من البروتين المهضوم لتكوين الجنينع الضر  والرحم  

يتحقببع تركيبب  البببروتين الخببام فببي العليقببةع ينصببح بموا نببة العليقببة باسببتخدام اليوريببا  وعنببدما ال

 بالحسبان ال رفين األساسيين الستخدام اليوريا وبما:  يجب األخذع والتجارية 

معرفة مدا نقص العليقة للبروتين الخامع الحد األعلى لنسبة الببروتين الخبام فبي العليقبة  -0

 % وما دون   للمادة الجافة  عند ذ يفيد استخدام اليوريا ب كل فعال  00

ألجل ضمان نمو الجراثيمع  بن تحتوي العليقة على فاقة سهلة الهضم   السكر ع الن اء  -2

موسيللو   فإن االستفادة من استخدام   السيللو  والهيبينما العك ع الغنية باألليال الخام 

 اليوريا تكون قليلة  

            سباعة كليباً لبى عبدة دفعباتع ألنهبا تتحلبل خبكل ومن المفيبد جبداً تقبديم اليوريبا بكميبات قليلبة وع

فبإن كميبات فا ضبة  مفباج غ من اليوريبا ب بكل 07عند تقديم بنه   ع إذ وجدNH3إلى بمونياك  

        ع خصوصبباً عنببدما تكببون درجببة الحموضببة فببي الكببرش بعلببى مببن األمونيبباك تتواجببد بببالكرش

         التببي تجعببل ن بباف بنبب يم اليببوري  بكثببر فعاليببة  واألمونيبباك مببادة سببامة PH  >6.0  6.0مببن 

إذ تصل الكميات الفا ضة إلى تيار الدم ثم إلى الكبد حي  تتحول إلى مركب ييبر سبام بو ضبمن 

حدود قدرة الكبدع بي بن الكميات الفا ضة كثيراً تبقى فبي البدم وتسببب حالبة التسبمم باألمونيباك  

فببي تحببرر فيحببد  لحسببن الحبب  تبببافر  6.0وعنببدما تكببون درجببة الحموضببة بببالكرش بقببل مببن 

           يوريببا يتسبببب%  2-0.0مببن اليوريبباع والعلببل الببذي يحتببوي علببى جبب ء بكثببر مببن  األمونيبباك 

         فبببي إعفببباء الفعبببم السبببي  وبالتبببالي تبببنخفض كميبببة العلبببل والفاقبببة المتناولبببة ع ويكحببب  ببببذا 

 عندما يكون محتوا العليقة من البروتين الخام مرتف  بكثر من معدل االحتياجات  
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 نستخلص النتائج التالية:  ادة من اليوريا في تعليف األبقارومما تقدم لالستف

يكببون اسببتخدام اليوريببا مجببدياً فقببف للعك ببع الغنيببة بالن بباء   الببذرة والحبببوب والببدرنات  -0

العلفية   بينما ترثر الفصة الغنية بالبروتين   وكذلك البرسيمع النخالة والفول العلفي      

 سلباً عند م اركتها م  اليوريا  

يجب تقديم األعكل المحتوية على اليوريا بكميات قليلة وعلى عدة دفعات بسبب تحللها  -2

 السري  بالكرش بو تو   م  األعكل الخضراء المحفو ة بالتخمر  سيكج   

%  في مصان  األعبكل 2 -0.0ينصح استخدام اليوريا م  األعكل المرك ة   بنسبة  -0

 والت ع  وتجنب إعفا ها محلولة بالماء  على  كل بعكل مضغوفة  كبسحي  تقدم 

غ/حيوان/يوم من بفضل 07  بيام على تناول اليوريا بمعدل 0-0تعويد الحيوانات لفترة   -0

االبتعباد كليباً عبن تقبديم اليوريبا للحيوانبات و الوسا ل لموا نبة العليقبة ببالبروتين الخبام  

  المريضة بو الجا عة فهي حساسة جداً لليوريا 

 أهمية كمية األلياف الخام في عالئق األبقار: 

يمكن ضبمان التغذيبة الصبحيحة للمجتبرات عبن فريبع األعبكل الغنيبة باألليبال الخبام وضبمن 

تقبدم فيبه للحيوانبات يحبدد قبوة فاعليبة  البذيالحدود المسبمو  بهباع إذ إن الكميبة الكافيبة وال بكل 

كن من األليال الخام لكل حيوانع  0 – 2.8بـ  البالغةتركيبهاع وقد حسب المعدل اليومي لألبقار 

كببن  فيمببا عببدا فتببرة الحمببل 007كببن و ن حببي حتببى و ن   077كببن/  7.0 – 7.0بو بمعببدل 

الكرش ويسير الهضبم البكتيبري ب بكل جيبد  ويجبب  يمتل المتقدم وفترة التجفيلع وبهذح الكمية 

ة لألليال عنبدما يكبون فبول ج ي بات بن يكون ثلثا الكمية ذات قوة فاعليةع وتتحقع القوة الفاعلي

  سم  ويفضبل 00-00يقل عن   األخضر فك  سم بما فول ج ي ات العلل 0-0العلل الخ ن  

         األبقببار الكميببة الكافيببةتتنبباول  تقببديم األعببكل الخضببراء ب ببكلها السببا ب الفويببلع وعنببدما ال

ل فبي سبير الو يفبة الفبيعيبة للكبرشع من األليال الخام ذات القوة الفاعلة المك مة سيحد  الخلب

    بارتفبببا  درجبببة الحموضبببة  االسبببيتو و ويتجلبببى ذلبببك ويبببنعكو ذلبببك علبببى صبببحة الحيبببوان 

    وانسهال ثم فقدان ال هية لتناول العلل وتراج  في نوعية الحليب

 االحتياجات من العناصر المعدنية : 

تيخبذ العناصببر المعدنيببة الكببرا األربعببة الكالسببيومع الفوسبفورع المغني يببوم  والصببوديوم ببميببة 

 كبيرة في تغذية األبقار الحلوبع إلى جانبها العناصر الصغرا المنغني ع النحاو والتوتياء  

يحد  امتصاص لجمي  العناصر على امتداد جدار القناة الهضميةع فيما عدا عنصبر المغني يبوم 

 يبوم مب  لذي يمتص عبر جدار المعدات األماميبة للبدم مبا برةع وبنبا تن بي م بكلة اتحباد المغنيا

الفا جببة ممببا يعيببع األحمبباض الدبنيببة ييببر الم بببعة عنببدما يتنبباول الحيببوان الفصببة الخضببراء 

يحبد    كب ا  المراعبي ع والالمعبرول بمبرض  باالضبفرابامتصاصه للدم وإصابة الحيوان 

 بوفرة   Dكالسيوم والفوسفور مالم يتوافر فيتامين امتصاص لعنصري ال
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 الضرورية من الماء:  االحتياجات

كبن  00  كبن مباء  فعنبد تنباول 0 -0.0تحتاج األبقار الحلوب لكل كن علل جال مستهلك مبن  

حتياجات من الماء   كن من الماء  وتختلل بذح اال60يعادل   مادة جافة في اليوم يجب تناول ما

%  مبادة جافبة فبك حاجبة 06العلبل ع فبإذا كبان محتبوا العلبل األخضبر بقبل مبن  حسب نبو  

ويتنباول فقبف األعبكل ع °م00لتناول الماء انضافي عندما تكون درجة حرارة المحيف بقل مبن 

% مببادة جافببة فكبببد مببن تنبباول كميببات 08الخضببراء  وعنببدما يكببون محتببوا العلببل بكثببر مببن 

انضافية تكون بحسب درجة حرارة المحيف وفيما يلبي توضبيح اضافية من الماء وبذح الكميات 

 مختصر للكميات انضافية من الماء عند درجات حرارة مختلفة: 

 °م07 °م20 °م27 °م00 درجة الحرارة

االحتياجات 
 اإلضافية %

7% 07% 20% 07% 

يتوافر الماء بمام الحيوانات ينخفض معدل االستهكك اليومي لألعكل المال ة وبالتبالي  عندما ال

 يتراج  االنتاج وخصوصاً األبقار عالية اننتاج  

  االحتياجات من الفيتامينات : 

من الناحية العملية في تغذية األبقار الحلوب يجب اننتباح إلى توفير االحتياجات مبن الفيتامينبات 

 الل وحدة دوليبة  6بلل وحدة دولية من فيتامين  ب  و  077  إذ تحتاج األبقار يومياً إلى   بع د

من فيتامين  د  للمحاف ة على اننتاج العالي والخصوبة  نبين في الجدول التالي نماذج خلفبات 

 توفر من المواد العلفية وبسعر اقتصادي  ممرك ة لألبقار الحلوبع يمكن تكوينها حسب ال

 (1وذج )النم
 نسبة المادة العلفية %

 (2النموذج )
 نسبة المادة العلفية %

 (3النموذج )
 نسبة المادة العلفية %

 مالحظات

  07.0  عير 27 ذرة صفراء 00  عير

  00 نخالة قمح 07  عير 08 نخالة قمح

 00 كسبة قفن مق ور
كسبة قفن 
 مق ور

  20 كسبة قفن مق ور 08

 7.0 مخلفات قمح
 مخلفات
 مفاحن

  7.0 حجر كلو 07

حبوب فول  صويا 
 كاملة الدسم 

  0 ملح فعام 07 نخالة قمح 7.0

    7.0 نحاتة 7.0 حجر كلو  نحاتة 

    7.0 ملح فعام 7.0 ملح فعام

  077  077  077 المجمو  %

  مبن الحليبب المنبتن خبكل فتبرة 2-0تقدم بذح الخلفات المرك ة لألبقار بمعدل نصل كن لكل  

  كن علل مرك  لكل كبن حليبب  تبوفر العليقبة 8\0اننتاج األولىع ثم بمعدل رب  كيلو وبخيراً  

المال ة االحتياجات الحاف ة من الفاقة والبروتين وتتكون مبن األع باب الرعويبة بو البدريو بو 

         وحببدة دوليببة مببن فيتببامين   07777كببن مببن الخلفببة مقببدار 0لسببيكج والتبببن  ويضببال لكببل ا

 الغنية بالكاروتين   الخضراءاألعكل والسيما عند عدم توافر 

يعفى ج ء من العليقة المرك ة لألبقار الحلوب في الم ار  االنتاجيبة الكبيبرة عنبد دخولهبا إلبى 

المحلب اآللي وبحسب انتاجهاع ويفضل بن يكون العلبل المركب  ب بكل مضبغوف   كبسبوالت ع 
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% سيكج الذرة الصفراء 0% م  0% بو 2على بن تدعم العليقة بالدريو الجيد النوعية بنسبة 

للكبرش مثبل التببن واألعبكل  المبال ر األخضر إضافة إلى الكمية المك مبة مبن العلبل بو ال عي

   المال ة الخضراء

عند تركيب العليقة يجب مراعاة النسب الم وية لألعكل الداخلة في تركيبها والكميات المسمو  

فبي العليقببة علبى انفبراد فبي العليقببةع فعنبد إعفباء كميبة كبيببرة مبن السبيكج بهبا لكبل مبادة علفيببة 

لألعكل السبكرية فبي ببذح العليقبة للمحاف بة  اليومية فمن الضروري الحفا  على مستوا مك م

على درجة حموضة مك مة في الكرش عبن فريبع تقبديم درنبات ال بوندر السبكري بو ال بوندر 

 المنتجات المصنعة  والعلفي وضمن الحدود المسمو  بها حتى الترثر في جودة الحليب المنتن 

 غذية األبقار الجافة: ت -

ببين نمبو الجنبين يكبون بفي باً السبيما فبي األ بهر األربعبة األولبى تتمي  فترة الحمل فبي األبقبار 

ل يادة الكبيرة في نمبو الجنبين اوبعدبا يبدب النمو بالتسار  حتى ال هر التاس   ومن المكح  بن 

ي بذا الوقت نعفاء البقرة الحامل يلجي إلى تجفيل األبقار ف بي في ال هرين الثامن والتاس  لذا

فترة راحة تعمبل بهبا علبى تبرميم الفقبد البذي حصبل فبي مخ ونهبا نتيجبة موسبم اندرار السبابع 

         ولتعمببل علببى تخبب ين المببواد الغذا يببة فببي جسببمها لتكببوين االحتيببافي لمواسببم اندرار القادمببة

 ولمد الجنين باحتياجاته الك مة لنموح  

إن إنتاج البقرة من الحليب اليتعلع بتغذيتها في مرحلة اندرار فقفع ولكن وب كل كبير تحضبير 

التغذيببة الصببحيحة لألبقببار فببي فتببرة جسببم البقببرة للببوالدة ولموسببم اندرار القببادم  والببدليل علببى 

فة % من المادة الجا97الحيوان الجيدة و يادة الو ن الحي وكما بو معلوم بن الجفال بو  هية 

  البروتين والعناصر المعدنية  تتجم  في الجنين في األ هر الثكثة األخيرة من الحمبل  فخبكل 

داً يذا ية احتيافيبة ولهبذا يجبب افترة الجفال من الضروري جداً بن تخ ن البقرة في جسمها مو

غ 977 – 877كن  ال يادة اليومية  007 -077%   بقرة و نها 02-07بن ي داد و ن البقرة 

 يبوم   67وبغبض الن بر عبن بن فتبرة الجفبال قصبيرة   وسبفياً كبن   08= 877 ×يوم  67  

       المقببببل وكبببذلك الحصبببول لكبببن ببميتهبببا كبيبببرة للحفبببا  علبببى صبببحة البقبببرة ومسبببتوا اندرار 

إن إنتاج الحليب وحالة الجنبين تتوقبل علبى فبول فتبرة الجفبال على مواليد بحالة صحية جيدة  

          علبببى عمبببر الحيبببوان ودرجبببة اكتنبببا ح يبببوم وببببذا يتوقبببل ببببدورح  00-00وببببي تسبببتمر مبببن 

والفريقبة الر يسبية ومستوا إنتاجه  وفي الوقت نفسبه مبن المهبم جبداً التجفيبل الصبحيح للبقبرة 

ن ام التغذية والحكببة بتغييبر عبدد مبرات كبل منهبا وإذا كانبت ببذح الفريقبة للتجفيل بي تغيير 

  ذيبببة وعنبببد الضبببرورة تسبببتبعد كليببباً األعبببكل الغضبببة والمركببب ة التجبببدي يخفبببض مسبببتوا التغ

        يسببتبدل الببدريو الجيببد بببدريو بسببوب  وفببي فتببرة الربيبب  إذا لببم نببتمكن مببن تجفيببل األبقببار و

فإنها تمن  من الرعي وتحول إلى األعكل الجافة  وعند تجفيفها يجب عدم اللجوء إلبى تخفبيض 

جفيبل قبد انتهبى تياً في الجنين وفي تحضيربا  للبوالدة ويعبد اليرثر سلبمستوا التغذية ألن ذلك 

  نكمش  عندما ينتهي تكوين الحليب في الضر  نها ياًع حي  يصغر الضر  في الحجم   ي
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 نظم تغذية األبقار: 

عدد األبقار التي يمتلكها المربي فإذا كان العدد قليكً يعتمد ن ام التغذية  يتوقل ن ام التغذية على

الفردية  بما إذا كان عدد األبقار كبيراً كما بو الحال في محفات األبقار والم ار  الكبيرة فيتب  

 ن ام التغذية الجماعية  

 التغذية الفردية:  -0

اليومية لكل بقبرة علبى انفبراد حسبب البو ن على حساب االحتياجات الغذا ية تعتمد بذح الفريقة 

الحي وكمية االنتاج والحالة الفي يولوجية للبقرة واألعكل المتبوفرة فبي الم رعبة وعلبى ضبوء 

ن ييخذ بالحسببان تببدل االحتياجبات الغذا يبة اليوميبة والبد بنا للمربي بذلك تقرر العليقة اليومية 

ي البببد مببن تبببديل كميببة العليقببة اليوميببة علببى ضببوء بتبببدل إنتبباج البقببرة وحالتهببا الفي يولوجيببة ب

 االنتاج  

 التغذية الجماعية:  -2

حسب التقنية الحديثة في الم رعة والحالة الفي يولوجيبة وحجبم اندرار ومرحلتبه تبو   األبقبار 

 إلى مجموعات متقاربة من حي  الو ن واالنتاج إلى:  ة في بذح الفريق

   كن حليب 8األبقار الجافة الحامل واألبقار ذات االنتاج حتى  -0

 كن حليب  07 -8األبقار ذات االنتاج من   -2

 كن حليب  00 -07األبقار ذات افنتاج من  -0

 كن حليب  00 -02األبقار ذات االنتاج من  -0

وبكببذا وحسببب االحتياجببات والتركيببب الكيميببا ي لألعببكل فببي الم رعببة وعلببى بسبباو متوسببف 

في المجموعة الواحدة ومتوسف االنتاج تقرر العليقبة اليوميبة مب  مكح بة ترتيبب األبقبار  الو ن

السيكج   –داخل المجموعة حسب انتاجها بحي  تعفى األعكل األساسية في العليقة   الدريو 

ع وكميبة األعبكل المركب ة تعفبى علبى حسبب انتباج البقبرة  لتتناولها األبقار ب بكل حبر ومتسباوو

األعكل لألبقار التي إنتاجها اكثر من متوسف المجموعة وتخفض لألبقبار د كمية بذح حي  ت دا

           التبببي انتاجهبببا اقبببل مبببن متوسبببف المجموعبببةع بو يبببتم عمبببل خلبببيف اساسبببي مبببن ببببذح األعبببكل 

          مبب  األخببذ بالحسبببان انتبباج األبقببار فببي المجموعببات حيبب  يضببال إلببى الخلببيف الجببذور وجبب ء 

           المركببب  والجببب ء البببباقي مبببن العلبببل المركببب  يعفبببى فبببي سببباحة الحكببببة فرديببباً  مبببن العلبببل

 حسب حجم االنتاج لكل بقرة  

 تغذية العجول بعد الفطام:  -

بعد ففام العجول عن الحليبع يجب تن يم تغذيتها بحي  تعمل على التفور الجيد لجها  الهضم 

 تناول كمية كبيرة من األعكل المال ة   وبالتالي كي تصبح األبقار البالغة قادرة على

ب هر إلى عليقة جيدة مرتفعة القيمة الغذا ية مكونة من العلل المال   6 -0تحتاج العجكت بعمر 

والعلل المرك ع ألن العجكت ال تستفي  االعتماد كلياً على األعكل المال بة لتبوفير احتياجاتهبا 

 إال بعببد بن يصبببح عمربببا بكبببر مببن سببنة  وتختلببل كميببة العلببل المببال  والمركبب  حسببب نوعيببة
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العلل المال  فإذا كان العلل المال  متوسف النوعية ت داد نسبة البروتين في العلل المركب  إلبى 

             %  ويجبببببب بن تحتبببببوي العليقبببببة علبببببى مصبببببادر للكالسبببببيوم والفوسبببببفور إضبببببافة 06 -00 

 إلى األمك  النادرة 

وقبت التلقبيح      08 -06كبن بعمبر 007إن الهدل من تربية العجكت بو الوصول إلى و ن  

ب ببهر يببتم انتخابهببا حسببب النسببب والم هببر الخببارجي وتسببتبعد  6بعببد وصببول العجببكت لعمببر ف

بعبض العيبوب الوراثيبة والتبي تكبون واضبحة العجكت التي يكون نموبا بفي اًع بو ت هر عليها 

 يفضل تقسيمها في الم ار  إلى مجموعات: د  ولسهولة تغذية ورعاية العجكت فيما بع

 العجكت من عمر ستة ب هر إلى وقت التلقيح   عةمجمو -0

 مجموعة العجكت الحوامل إلى ال هر الساب  من الحمل   -2

 مجموعة العجكت الحوامل في ال هور األخيرة من الحمل   -0

 جكت على األعكل المال ة والمرك ة حتى عمر سنة  وبعبد ذلبك يمكبن تغبذيتهاعتستمر تغذية ال

احتياجاتها الغذا ية  وفي ال رول المحلية يالباً ما تكبون األعبكل  رعلى األعكل المال ة لتوفي

البببد مببن موا نببة العليقببة األسبباو بالعليقببة المكملببة مببن األعببكل المال ببة متوسببفة النوعيببة لببذلك 

تت بكل ومن المبواد العلفيبة التبي و ن والحجم من دون تسمينهاع المرك ة وبكميات تتناسب م  ال

 منها العليقة األساسية للعجكت بي: 

   كن/يوم حسب كمية المادة الجافة  20-00  بحدودالسيكج:  -0

   كن حسب جودة الدريو  0 – 2.0الدريو: بحدود   -2

   كن/اليوم  0 -2التبن: صيفاً و تاًء بحدود    -0

معدل استهكك األعبكل المال بة يتعلبع بساسباً ببالو ن الحبي وعكقتبه بحجبم وعمبر الحيبوان  إن

ند تغذية العجبكت التبي وعو ن حي   077كن/  2.0 – 2فالعجكت تستهلك من المادة الجافة  

تسبتفي  إعفباء نمبو يبومي بحبدود فإنهبا  ي يد عمربا عن السنة على الدريو والسيكج الجيبدان

                 مبببببن دون إعفا هبببببا األعبببببكل المركببببب ة بو عنبببببد الحبببببد األدنبببببى منهبببببا  غ  607 – 677 

غ في اليوم  وفي الصيل يجب بن تتناول العجكت كمية كافية من العلل األخضرع 077  حتى 

كما ينصح باالعتماد على المرعى الجيد في تربية العجبكت علبى بن تعبود تبدريجياً علبى تنباول 

 وإعفا ها مضادات الكوكسيديا والففيليات الضارة  قبل خروجها للمرعى األعكل الخضراء 

 تغذية عجول التسمين: 

الهدل من تسبمين العجبول ببو االسبتفادة الكاملبة مبن قبدرة الحيبوان علبى تكبوين اللحبم بتكباليل 

فتبرة التسبمين عبن فريبع اسبتخدام اقتصادية ضب يلة  ومبن الناحيبة االقتصبادية يفضبل اختصبار 

 مباوكلخلفات علفية مرك ة كافية لتحقيع بعلى معدل للنمو تسمح ببه صبفات الحيبوان الوراثيبة  

 كان تركي  الفاقة مرتفعاً كان النمو سريعاً وكذلك األمر بالنسبة للبروتين  

لمنتجببة التسببمين السببري  يببردي إلببى خفببض االسببتهكك مببن الفاقببة والمركبببات األخببرا ييببر ا

             والمسبببتخدمة فبببي حفببب  الحيببباة وفبببي الوقبببت نفسبببه يببب داد النمبببو وتكبببوين البببدبن والببببروتين  

% مبن الفاقبة 07غ  0077كن م  نمبو يبومي مرتفب   077فمثكً عند تسمين عجول إلى و ن 
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              % للنمببو وتكبببوين البببدبن والببببروتين  بمببا عنبببد التسبببمين المعتبببدل 07و تسببتخدم لحفببب  الحيببباة 

مببن فاقببة العليقببة لحفبب  الحيبباةع تببنخفض  % 07 - 67غ   تسببتهلك  877 -677ونمببو يببومي  

            لتكبببوين اللحبببم وببببذا يبببردي إلبببى  يبببادة مبببدة التسبببمين % 07 - 07الفاقبببة المسبببتهلكة إلبببى 

 يوم وبذا بدورح يردي إلى  يادة التكاليل وانخفاض الربح   087 -007إلى  007 – 077من 

                         كبببببن فبببببي العليقبببببة عبببببن0د تسبببببمين العجبببببول يجبببببب بن اليقبببببل تركيببببب  الفاقبببببة فبببببي وعنببببب

ميغاجول  فاقة قابلبة للتمثيبل  فمبثك إن كانبت العليقبة تتبيلل مبن األعبكل المال بة  07.0 -07 

  ميغبا جول/كبن  8.0 – 8.0كبن حتبى 0الجيدة النوعيةع يكبون تركيب  الفاقبة القابلبة للتمثيبل فبي 

           %80 – 87% علبببل مركببب  و 27 – 00مبببادة جافبببة  بمبببا إذا كانبببت العليقبببة تحتبببوي علبببى 

ميغبباجول  عنببد  يببادة نسبببة العلببل  9.0 – 9.0بعببكل مال ببةع فيكببون تركيبب  الفاقببة حببوالي 

          ميغببا جببول  07.0و  07%ع فتركيبب  الفاقببة يرتفبب  حتببى 07- 00و  00 – 07المركبب  إلببى 

 والجداول التالية تبين االحتياجات الغذا ية لعجول التسمين تمثيل  فاقة قابلة لل

 جدول االحتياجات الغذا ية لعجول التسمين حسب الجداول العلفية السورية: 

 األولى مرحلة النمو*
 كغ211 – 111

 الثانية
 كغ311 -211

 الثالثة
 المكونات الغذائية كغ1 -311

 9 6 0 ة المادة الجافة كنكمي

 0.8 0.0 2.6 مكافىء ن اء كن

 800 067 677 بروتين خام غ

 002 092 000 بروتين مهضوم غ

 07 07 07 كالسيوم غ

 27 27 27 فوسفور غ

 27777 00777 07.777 وحدة دولية Aفيتامين 

 2777 0077 0777 وحدة دولية D3فيتامين 

 حتياجات الغذا ية لعجول التسمين:االالتالي جدول وال غ تقريباً  977*معدل النمو اليومي يعادل 

 البيانات

 الوزن الحي كغ

007 077 677 007 077 677 

 الزيادة اليومية غ

877 0777 

الفاقة القابلة 
 للتمثيل ميغاجول

08.0 69 070.9 00 87 026 

 02.0 0.9 0 07.8 6.9 0.8 مادة جافة كن

 0069 0206 887 0000 0706 829 بروتين خام غ

بروتين مهضوم 
 غ

009 077 802 002 807 0727 

 2077 0022 077 2067 0202 068 بليال غ

 60 00 27 07 00 27 ملح فعام غ

 66 00 20 60 08 20 كالسيوم غ

 09 20 00 09 22 00 فوسفورغ

 020 60 07 078 69 08 كاروتين ملن

وحدة  D فيتامين 

 دولية
0.0 0.0 07.8 0 0.0 02.0 

 002 090 020 207 002 007 من Eفيتامين 
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   وتعتمببد احتياجببات عجببول التسببمين علببى الببو ن الحببي وعلببى حجببم ال يببادة اليوميببة فكلمببا ا داد 

وبكثبر العناصبر النمو اليومي ارتفعت نسببة الكالسبيوم والفوسبفات فبي العليقبة المقدمبة للعجبول  

والتبرثر فبي  يبادة  ملتركيبب الع باالمعدنية التي تحتاجها الحيوانات في مرحلة النمبو والتسبمين 

الو ن بي الكالسيوم والفوسفورع وقد وجبد بن احتياجبات عجبول التسبمين مبن ببذين العنصبرين 

 تنخفض م  تقدم الحيوان بالعمر  

        يمكببن اسببتخدامها وعنببد تببوافر األعببكل المال ببة الجيببدة كالببدريو بو األعببكل الخضببراء 

          ى للتسببمين  ويجببب الحببذر عنببد االنتقببال مببن نمببف تغذيببةبنسببب عاليببة خببكل المرحلببة األولبب

            إلبببى  خبببر تبببدريجياً خصوصببباً عنبببد االنتقبببال مبببن التغذيبببة ببببيعكل مال بببة إلبببى التغذيبببة 

         علببى بعببكل مركبب ة   ويجببب بال ت يببد نسبببة األليببال الخببام فببي عليقببة التسببمين النها يببة 

% وعمليباً يقبدر معبدل االسبتهكك اليبومي مبن المبادة الجافبة مب  بدايبة تسبمين 06 -00عن 

                   كببببن مببببادة جافببببة 0.8/كببببن و ن حببببي وعنببببد نهايببببة مببببدة التسببببمين إلببببى 2.6العجببببول 

  مببن العلببل المببالىء والمركبب    وفببي الجببدول التببالي نمبباذج لخلفببات تسببمين العجببول تبعبباً 

 لو نها ومعدل نموبا: 

( 3-2بعمر )األولى  المرحلة
 كغ211 -111أشهر

( 6 -3بعمر )الثانية 
 كغ311 -211أشهر

( 12-6بعمر )الثالثة 
 المادة العلفية كغ كغ011 -311شهر 

 877 027 607  عير

 080 007 007 نخالة القمح

 - 070 007 كسبة قفن مق ورة

 CaCo3 20 27 07حجر كلسي 

 0 0 0 ملح فعام

 0777 0777 0777 المجمو 

العليقة المرك ة المذكورة بالجدول تعفى بانضافة للعليقة المال ة التبي تتكبون عبادة مبن األع باب  مالحظة:

 A  وحدة دولية من فيتامين 0777كن من العلل المرك   0الرعوية والدريو بو األتبانع ويضال إلى كل 

   E  وحدة دولية من فيتامين 27و   D3  وحدة دولية من فيتامين 0777و  

استمرار مدة التسمين تتوقل على السكلةع درجة االكتنا  ومستوا التغذية وعمبر الحيبوان  

ب ببهر والحيوانببات الناميببة التببي عمربببا حتببى السببنة  0-2.0الحيوانببات البالغببة تسببمن لمببدة 

               سبببببنة  2-0.0ب بببببهر والحيوانبببببات الناميبببببة التبببببي عمرببببببا  0-6تسبببببتمر مبببببدة التسبببببمين 

          ب بببهر وتقسبببم التغذيبببة حسبببب العمبببر وتركيببب  التغذيبببة إلبببى التسبببمين السبببري   0-0تسبببتمر 

وذلك في الحيوانات النامية  والتغذية المرك ة والتسمين البفبيء عويبتم عنبد تبوافر المراعبي 

        بببذا النببو   واألعببكل المال ببة الرخيصببة ويالببباً مبباتتم فببي الربيبب  والصببيل وكببذلك يسببتخدم

           فبببي البدايبببة حتبببى تصبببل إلبببى مواصبببفاتمبببن التسبببمين عنبببد تسبببمين الحيوانبببات اله يلبببة 

 حيوانات التسمين  

يجب استعمال األعكل في جمي  بنوا  التسمينع ومن بجل خفض كلفة إنتاج اللحم البقريع 

لبيبرة والنبيبذ والن باء ب كل واس  مثل بقايا عصر ال يبوت وبقايبا صبناعة ا الرخيصة الثمن

         وقببوالح عببرانيو الببذرةع ويمكببن تسببمين الحيوانببات علببى سببيكج الببذرة مبب  إضببافة كميببة 

 يير كبيرة من الدريو والجذور والعلل المرك  إلى العليقة لتعويض النقص بالبروتين  


