
 تغذية العجول 

األبقار ، ألن    تربية  تطوير  عملية األساس في  والعجالت  تغذية ورعاية العجول   دتع
عجول اليوم هي أبقار المستقبل وهي التي تحدد مدى نجاح التربية واقتصاديتها في  
تكون   ما  وبقدر  الحليب  من  وإنتاجها  نضجها وخصوبتها  مدى  المزرعة من خالل 
نشأتها سليمة بقدر ما تحقق نجاحاً اقتصادياً أكبر ومعدالت نمو أعلى ونسبة نفوق أقل 

االست معدل  إهمال  وارتفاع  وجود  حال  في  أما  القطيع  وضع  تحسين  وبالتالي  بدال 
برعاية العجول والوقوع بأخطاء فنية بالتغذية والتربية يترتب على ذلك مواصفات  
سيئة ونتائج غير مرضية وخسائر آنية تظهر مباشرة على العجول بشكل ) نمو قليل  

من   أكثر  مرتفعة  نفوق  نسب  النوع30أو  باألمراض  اإلصابة  أو  المختلفة  %  ية 
والمشاكل المتعددة وتأخر النضج عموماً وبالتالي تأخر موعد الوالدة األولى في قطيع  
المزرعة ( أو يعكس اإلهمال أموراً بعيدة المدى تشمل القطيع بالكامل من حيث تدهور  
مواصفات األبقار وانخفاض إنتاجها وكثرة تعرضها لألمراض والمشاكل وتدني معدل  

أمراً على جانب كبير من األهمية ، وبخاصة   د فإن العناية بالعجول تع التنسيق . لذلك 
من   العديد  إلى  فيها  تتعرض  والتي  العمر  من  األولى  المراحل  في  بتغذيتها  العناية 

 المشاكل الصحية والغذائية  ,
 

بعض النقاط الصعبة خالل فترة    ومما الشك فيه بأن تحقيق الهدف المرجو يواجه  
 بية وهي :رعاية عجول التر

 
كيفية االستفادة من عوامل محمولة لرفع مقدرة العجول بشكل غير مباشر   .1

 بعد الوالدة من خالل تغذية األمهات الحوامل في فترة الحمل المتقدم. 
االستفادة من التأثير النوعي لحليب السرسوب بإعطاء أكبر كمية ممكنة  .2

 وبأسرع وقت. 
المعدة المركبة لتقصير فترة التغذية على  التطوير المبكر للكرش ووظيفة  .3

 الحليب )لتوفير بروتين الحليب ذو النوعية العالية وتجاوز مشاكل 
اضطرا بات التغذية(والتعويد على تناول العلف المالئ بكميات كبيرة في   

 المرحلة القادمة لألبقار الحلوب.
 العلف. تجنب اضطرا بات التطور وأخطاء التغذية ونقص في تحضير.4     
 تأقلم  العجول على األغذية   المعدة لتجنبها أمراض الجهاز الهضمي .  .5     

الجنس والهدف المستقبلي  ,يجب أن تحقق عجول التربية تبعا للعوامل الو راثية 

غ بحيث تصل  750-650في األشهر األربعة األولى متوسط نمو يومي من  

 . كغ 233-212 وبعمر سنةكغ 125- 110أسبوع لوزن   16وهي بعمر 

 نظام الهضم في العجول الرضيعة

يجب أن تكون تغذية العجول في األسابيع األولى ألسباب فسيولوجية وتشريحية  

(بحيث تصل هذه األغذية إلى  خام أو بديل من الحليبعلى أغذية سائلة )حليب 



مات مفرزة من  ظيأن ساطةبونظيما المنفحة عبر الميذاب المريء  حيث تهضم أ

عدة واألمعاء.يكون نظام الهضم في المعدة المركبة بعد الوالدة ضعيف  غدد الم

لتطوير نشاط عمل المعدة المركبة بتناول العلف الجاف  ووغير نشط بشكل كاف 

 الصلب والذي يؤدي  إلى التغيرات التالية: 

 توسع تجويف الكرش واألجزاء األخرى وتقوية جدار الكرش. .1
الضرورية للهضم الميكروبي لألعالف المتناولة  إدخال األحياء الدقيقة  .2

 يماتها. نظبفضل أ
بناء الغشاء المخاطي للكرش ,ووظيفته المتصاص نواتج االستقالب   .3

 البكتيري.
 ط حركة الكرش واالجترار والتجشؤ. يتنش .4

المرحلة  ففي   ’ للتغذية  متميزتين  مرحلتين  الفطام  فترة  خالل  العجول  تغذية  تشمل 
على الصمغة وحليب الصمغة وتستمر من الوالدة وحتى اليوم الثامن  األولى تتغذى  

وهذه المرحلة متشابهة لكل العجول المولودة , والمرحلة الثانية بدًء من األسبوع الثاني  
وحتى موعد الفطام حيث تتغذى على الحليب أوبدائل من الحليب مع البدء التدريجي  

نمو وبحسب  الهضم  وسهل  الجاف  العلف  محطة    ذجبتقديم  في  المتبع  الفطام 
 أسبوعا .  12&  8,  6, 4,فالعجالت تفطم بأعمار األبقار

 تغذية العجول الرضيعة  

إن العجول في المراحل األولى من العمر ال تشببه المجترات من حيث طبيعة الهضبم 

واالحتيباجبات الغبذائيبة ببل هي أقرب إلى الحيوانبات غير المجترة ، ولكنهبا مع تقبدم  

ر نمو الكرش وفباعليتبه تقترب خصبببببائصببببهبا الغبذائيبة من الحيوانبات  العمر وتطو

تطور حجم   ىإشبببببارة إل(   1المجترة تبدريجيباً حتى تشبببببابههبا وفي الجبدول  رقم ) 

 أجزاء المعدة المركبة مع تقدم العمر. 

 ( حجم األجزاء المختلفة للمعدة  المركبة  مع تقدم العمر .    1 ) جدول رقم

 أقسام المعدة 
 العمر باألسبوع

 الحيوانات البالغة  34-38 20-26 16 12 8 4 0

 60 64 64 67 64 60 52 38 الكرش والشبكية 

 27 25 22 18 14 13 12 13 الورقية

 13 11 14 15 22 27 36 49 المنفحة

وهذا التغير التدريجي في الحجم يرافقه تغيير في خصببببائص الهضببببم واالحتياجات  

 الغذائية يجعلها أكثر حساسية ويجعل عمليات تغذيتها أدق وأحوج إلى المراقبة . 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



تنشببببأ في المعدة الحقيقية للعجول الرضببببيعة أنواع عديدة من البكتريا اللبنية , ومن  

الكرش هيبأ لتطور األحيباء   إلىالممكن أن يكون عودة سببببريبان جزء من الحليبب  

 .الكرش والشبكية حجيراتالدقيقة في 

يجببب عنببد تربيببة العجول أن نحببدد الهببدف من تربيتهببا ومعببدل النمو اليومي لهببا 

تغذيتها . والعامل المحدد لسبببرعة النمو في الفترات المختلفة من العمر هو  وبرنامج  

الوزن النهائي الذي يجب أن تصببل إليه الحيوانات البالغة  بحسببب السبباللة . وكذلك 

خصائص الجنس للحيوانات النامية واألحوال االقتصادية في المزرعة   الحسبانيؤخذ  

التربيببة  خالل 750-700  بحببدوديومي  النمو  المعببدل    ديعبب  . و غ كببافي لعجالت 

(  ، أما عجول التسببمين يصببل    2موضببحة  في الجدول رقم )كما مراحل تربيتها  

 غ  .  1400-800معدل نموها  اليومي من 

 معدل نمو عجالت التربية .  (   2جدول رقم ) 

 وزن العجلة في نهاية الفترة /كغ  النمو اليومي /غ  العمر /شهر 

 160-155 750-700 أشهر 6حتى 

6-12 600-650 255-265 

12-18 550-600 350-360 

 
 تغذية العجول على اللبأ  

أو  الصمغة له للعجل بعد الوالدة مباشرة هو  إن الغذاء الطبيعي واألمثل الذي ال بديل

السبببرسبببوب  . لذا يجب أن يقدم اللبأ خالل السببباعة األولى من الوالدة ويقدم للعجل  

  5- 4ليتر حسبببببب حجم العجبل من   1.5ليتر في الرضببببعبة وأحيبانباً حتى   0.75-1

مرات في اليوم . والبعض يفضبل أن يترك العجل يرضبع من أمه في اليوم األول  ما 

دقيقة من الوالدة على الوقوف والرضباعة لمدة   30يشباء , يجب مسباعدة العجل  بعد  

  12سبباعات وبعد   6سبباعات ثم بعد    3دقيقتين على األقل ثم تكرار هذه العملية بعد  

سباعة حتى يسبتطيع العجل تناول الكمية الكافية من اللبأ دون المبالغة في ذلك حتى ال 

تحصبل اضبطرابات في الهضبم عند العجل . أما إذا كانت الصبمغة محلوبة من البقرة 

بة بتها ، ألن تقديمها وهي باردة تسبب إصا  األم يجب أن تقدم مباشرة للعجل بعد حال

. وبعدها في اليوم الثاني والثالث تزداد كمية الوجبة المقدمة  الغذائي  العجل باإلسبهال

للعجبل ببالتبدريج ويقبل عبدد الوجببات ويمكن إتبباع البرنبامج التبالي للتغبذيبة على اللببأ 

 (. 3)حتى اليوم السابع الجدول رقم  والحليب



 سبوع األول . (  برنامج تقديم اللبأ والحليب خالل األ 3جدول رقم ) 

/  ليتر /في الوجبة الفترة  تقببديم اللبببأ  عببدد مرات 

 اليوم

 مرات 5-4 1-0.75 اليوم األول

 مرات 3 1.5بالتدريج يزداد حتى  اليوم الثاني والثالث

 مرة 2 3بالتدريج يزداد حتى  اليوم الرابع وحتى السابع

عند أول إرضباع للبأ إضبافة فيجب  A،Dإذا كانت عليقه األبقار الجافة فقيرة بفيتامين

على شبكل  Dألف وحدة دولية من فيتامين    50وAألف وحدة دولية من فيتامين    100

مركزات زيتية .وفي حال فقدان اللبأ وعدم توفره ألي سبببببب كان وتعذر تأمينه من 

أي بقرة أخرى حبديثبة الوالدة بنفس المكبان أو بمزرعبة مجباورة يجبب التعويض 

مل ماء ساخن    280مل حليب و  850ي : خفق بيضة طازجة مع للعجل بالبديل التال

، ويضبباف إلى المزيج ملعقة صببغيرة زيت سببمك وملعقة زيت خروع لتفريغ أمعاء 

العجل من الروث األولي ) العقي ( . وتعطى الكميات السبببابقة بوجبة واحدة وتكرر 

ويفضبببل معها مرتين يومياً ، ويعطى بينهما وجبة حليب ولمدة ثالثة أيام متواصبببلة 

 يب الرضاعة لزيادة المناعة لديه مل من مصل دم األبقار مع حل 300-200إعطاء 

ويمكن االحتفاظ ببضبعة ليترات من اللبأ في البراد العادي لمدة أسببوع بعد تركه عدة  

م( يمكن أن 25ْ-مئويبة  ، أو في الثالجبة ببدرجبة )15سببببباعبات ليتخمر على البدرجبة  

محطات األبحاث تنصبببت بتجميد كميات اللبأ الزائدة ،  يحتفظ بها لمدة سبببنة . بعض

وذلك بتوزيعها إلى وجبات كل وجبة ليتر ونصببببف توضببببع في إناء معدني سببببعة 

م( يمكن استخدامها حين الحاجة بإعادته إلى الحالة السائلة وذلك 25ْ-ليترين بدرجة )

النار بشببكل م دون تسببخينها على    37ْبتذويبها بشببكل تدريجي وتدفئتها إلى الدرجة 

سبببريع ومفاجئ وإال تعرضبببه للتلف . وهذه يمكن تقديمها للعجول المريضبببة لرفع 

 درجة مناعتها ضد األمراض البكترية والفيروسية .

 :مزايا التغذية على اللبأ 

( مقارنة تركيب اللبأ مع الحليب إذ يتميز باحتوائه على   4يوضببببت الجدول رقم )   

واللبأ يحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية   ضببعف الكمية من المادة الجافة ،

% ، كذلك غني بالعناصبر  18السبهلة الهضبم مثل البروتينات التي تصبل نسببتها إلى  

ومن ضببببمنهبا المغنزيوم البذي لبه تبأثير ملين ويحرض األمعباء على االنقبباض ودفع  

وتين وفيتامين  الروث األولى ) العقي ( من القناة الهضبببمية ، وكذلك غني جداً بالكار



مغ/غ دهن مقبارنبة ببالحليبب  400)   دمبل ( وفيتبامين 100وحبدة دوليبة لكبل  800)أ

العادي وهذا الفيتامين يقدم بدوره حماية إضبببافية لألغشبببية المخاطية ضبببد العوامل 

 الممرضة المسببة لإلسهال وااللتهابات الرئوية .

 (   تغير تركيب اللبأ  ما بعد الوالدة % .  4جدول رقم )  

مادة جافة   الوقت بعد الوالدة 

 % 

 رماد %  سكر %  دهن %  بروتين % 

 - - 6.5 22.5 32 اللبأ األول

 1 2.1 5.1 16.4 24 ساعات 4بعد 

 1 2.3 5.4 11.4 20 ساعات 8بعد 

 0.9 2.9 3.4 8.3 15 ساعة 12بعد 

 0.9 3.9 3.4 5.6 13.8 ساعة 24بعد 

 0.9 4.5 4 4.6 14 بعد ثالثة أيام 

 0.8 4.8 3.7 3.7 13 أيام 10بعد 

 
 

ويحتوي اللبأ على كمية كبيرة من الغلوبين المناعي ) أمينو غلوبين ( الذي يعطي  
العجل مناعة ضد اإلصابة باألمراض وخصوصاً اإلسهال واألمراض التنفسية ، وهذه  
الغلوبينات المناعية والتي هي المصدر الوحيد المتوفر باللبأ إلعطاء العجل المناعة  

ساعة من    12ريع وتصل إلى نصف تركيزها بعد  الالزمة ، تنخفض نسبتها بشكل س
الوالدة . إضافة إلى ذلك فإن األجسام المضادة الموجودة في اللبأ يتم امتصاصها من  

بعدها   وتقريباً  واحد قبل غشاء األمعاء المخاطي على شكل أجسام مضادة لفترة يوم  
أمينيه كبقية  يتعذر امتصاصها بشكل أجسام مضادة وإنما تتحول باألمعاء إلى حموض  

 المواد البروتينية وليس لها أي أثر مضاد . 
 

 تغذية العجول على الحليب 

- 10الحليب هو الغذاء الوحيد للعجل بعد انتهاء فترة إعطاء السببرسببوب وحتى    ديع

كغ من وزن العجل مع   6-5يوم من العمر ، ويعطى على أساس واحد ليتر لكل    15

مراعباة عبدم إعطباءه كميبات كبيرة من الحليبب في األيبام القالئبل األولى بعبد انتهباء 

. يعطى العجل الكمية   واإلسببهاالتالهضببمية    للمشبباكلمرحلة اللبأ حتى ال يتعرض 

يوم وبعبدهبا يمكن الببدء بتخفيض كميبة الحليبب   30-20القصببببوى من الحليبب بعمر 

 تدريجياً حتى الفطام .



والكميبة الكليبة التي يسببببتهلكهبا العجبل من الحليبب الكبامبل تحبددهبا نوعيبة األعالف 

قيمة التناسبلية  المقدمة إلى جانب الحليب في نفس الوقت وحسبب إمكانية المزرعة وال

كغ ولعجول   350-180كغ ) للعجالت    450-180للحيوانببات وهي تتراوح من  

كغ ( وتنخفض كمية الحليب الكامل المسببتهلكة بشببكل كبير عند    450-320التربية  

( يبين احتياجات    5إعطاء العجول الحليب الفرز أو بديل من الحليب والجدول رقم ) 

 العجول الرضيعة  .

على   دعتمباهبا إنتباج عجول اللحم األبيض بباالغنيبة ببإنتباج الحليبب يمكنفي البلبدان ال

كغ ,   250-100أشببببهر بوزن حي  5-2الحليبب من الوالدة وحتى عمر البذبت بين  

كغ /يومياً( معطية   1بهذه الطريقة تحقق العجول نمواً سببريعاً ومسببتمراً )ألكثر من 

طلبب خباص ألنهبا تحتوي على  % ,وهبذه اللحوم لهبا 65ببذلبك مردوداً مرتفعباً حوالي 

 نسبة معتدلة من الدهون . 

 (  االحتياجات الغذائية للعجول .  5جدول رقم ) 

 البيانات

 العمر / شهر

1 2 3 4 5 6 

 وزن العجول في الفترة 

42 62 82 103 124 145 

الطباقبة القبابلبة  

 ، لببلببتببمببثببيببل 

 ميغاجول

16.9 20.9 23.4 26 28.6 31.4 

 4.1 3.6 2.8 2,2 1.4 0.8 مادة جاف /كغ

 525 495 455 445 390 260 بروتين خام/غ

بببببروتببببيببببن  

 مهضوم/غ

220 325 360 365 370 385 

 740 685 610 440 195 65 ألياف خام/غ

 20 20 15 12 10 5 ملت طعام/غ

 30 25 25 20 15 10 كالسيوم/غ

 20 15 15 13 10 5 فوسفور/غ

 26 22 19 15 12 8 مغنزيوم/غ

 105 90 75 60 45 30 كاروتين/ملغ



،   فيبتبباميبن  

وحبببدة  ألبببف 

 دولية

0.7 1,1 1.5 1.9 2.1 2.3 

 165 145 110 85 55 30 ملغ/فيتامين 

 

 العجول : رضاعةطرائق  

الرضبباعة الطبيعية من األم مباشببرة : وفيها يجب تقدير كمية الحليب الكلية لألم  -1

وعندها يمكن معرفة كمية الحليب الواجب تركها في الضببرع بشببكل صببحيت . بعد  

الوالدة مباشبببرة يقرب العجل من الضبببرع وتوضبببع الحلمة في فم العجل ويعصبببر  

يعطى العجل الحليب   يسببتحبذا لم الحليب في فمه ليتذوقه ومن ثم يبدأ بالرضبباعة فإ

 عن طريق الرضاعة بواسطة الحلمة .  

يعيب الرضباعة الطبيعية ترك العجل يرضبع من أمه حليب السبرسبوب أو الحليب  ما

 فقد تكون هذه الكمية :العادي بدون تقدير دقيق لكمية الحليب التي يرضعها ,

الغبذائيبة وببالتبالي يتبأثر نموه المسببببتقبلي قليلبة التوفر االحتيباجبات من العنباصببببر    -أ

 بوضوح .

أو كثيرة وتزيد عن االحتياجات اليومية  المقررة  ,خصببببوصبببباً عند رضبببباعة -ب

غ/كغ وزن حي ( يصبببل   4,5الحليب الدسبببم ,فالدهن الزائد عن الحاجة )ألكثر من  

إلى األمعباء الغليظبة ويتحلبل مكونباً الحموض البدهنيبة الطيبارة والتي اليسببببتفيبد منهبا 

 .  غذائيال لعدم تطور الهضم الميكروبي مسببة اإلسهال

مما سبببق يتضببت أهمية تقدير  كمية الحليب في الضببرع عند ترك العجل للرضبباعة 

الطبيعية  فيترك أحد األرباع أوالربعين للرضبببباعة  بحسببببب االحتياجات اليومية , 

 أوحالبة البقرة بشكل كامل ويعطى العجل الكمية المناسبة عن طريق الرضاعات . 

ل   2.5عبارة عن علب من األلمنيوم سبعتها    الرضباعات : وهي  سباطةالتغذية بو -2

فيها كمية الحليب المخصببببصببببة لكل عجل ، وبعد تناول كمية الحليب يعطي العجل 

دقبائق للعجبل يضببببع فيهبا الحلمبة المطباطيبة في فمبه ليخمبد منعكس   10-6فترة  

 االمتصاص لديه ، وذلك لتفادي لحس األشياء األخرى الموجودة حوله .

: العجول الجيدة التطور يمكن تعويدها على تناول الحليب من  التغذية من السبطل -3

السببطل مباشببرة . وذلك بوضببع الكمية المخصببصببة للعجل من الحليب في السببطل ، 

وبلل حلمة مطاطية بالحليب وجعل العجل يقوم بامتصبببباصببببها مع دفع رأس العجل 



فم العجل إلى بالتدريج إلى األسبفل باتجاه الحليب الموجود في السبطل ، فعندها يصبل 

الحليب ويتذوقه عندها تبعد الحلمة ويبدأ العجل بشبرب الحليب من السبطل مباشبرة . 

العجول الضبعيفة تعطي الحليب في اليوم األول من الرضباعة وبعدها في اليوم الثاني  

تعود على شببرب الحليب من السببطل . صببعوبة هذه الطريقة هي في إيقاف منعكس  

 هاء من شرب الحليب . المص لدى العجل بعد االنت

إرضباع العجول من السبطل , ويفضبل تعويد العجل من اليوم األول   الينصبت أسبلوب 

على الرضبباعة من الزجاجة المخصببصببة مع مراعاة أن تكون الحلمة مزودة بثقب  

 . عند قاعدة الحلمة إلدخال الهواء إلى الزجاجة سفلي 

 عة يتسبب اإلرضاع الجماعي للعجول عن طريق آلة الرضا

(Forester Technik  : لنشر األمراض المعوية والتنفسية وذلك لألسباب ) 

مما   صببببغيرة,تواجد العجول بأعداد كبيرة ضببببمن مجموعات داخل حظائر  -1
 يتسبب باختالط العجول ونقل العدوى سريعاً .

تحاول بعض العجول الرضباعة من رضبا عات أخرى للحصبول على كميات   -2
 للحيوانات  السليمة  .    مسببة التلوث للحلمات ونقل العدوى إضافية,

 

 ( مقارنة طريقة تقديم الحليب  للعجول .  6جدول رقم )  

 الرضاعة من البزازة  الرضاعة من السطل

 ثانية  60-40مدة الرضاعة للوجبة  دقائق  6-4مدة الرضاعة للوجبة 

 غ حليب /شفطة10 غ حليب / شفطة50الكمية 

إمكانية تلوث الحليب باألتربة وتعرضه 

 للحشرات 

 التسمت بتلوث الحليب وتعرضه للحشرات

تسبب بالتهابات الجهاز التنفسي ) دخول  

 الحليب .. ( 

 ً  تقلل اإلصابة بالتهابات الجهاز التنفسي حتما

 ليتر  0,6كمية  اللعاب لكل وجبة     ل  .   0,2كمية اللعاب لكل وجبة 

الفرصة الكافية لتكوين الميزابة التعطي 

 المريئية لعبور الحليب للمنفحة 

 تشابه الرضاعة الطبيعية في تكوين الميزابة المريئية .

 

يفضبل في األنظمة الحديثة لتغذية العجول  االسبتفادة المبكرة  للهضبم الميكروبي عن  

يكون  أيبام ويجبب أن    10طريق الببدء بتعويبد العجول على تنباول البدريس بعمر  



الدريس ذو نوعية ممتاز وناعم ومؤلف من نباتات مختلفة وطرية . ينصبت بتحضبير  

- 1.3أشببببهر حتى  3ريس خباص غني ببالفيتبامينبات للعجول. تتنباول العجول بعمر  

كغ ، ويمكن تحضببببير الدريس على شببببكل  3أشببببهر حتى   6كغ أما في بعمر  1.4

اء مغلي سبباخن وتنقع  ليتر م  7-6كغ دريس مقطع يصببب عليه  1منقوع الدريس ) 

 يوم ( . 25-20لمدة يوم كامل وهذا يمكن إعطاءه من عمر 

البدء بتعويد العجول على اسبببتهالك العلف المركز من األسببببوع الثاني من العمر ، 

( في اليوم ،في البداية توضع كمية قليلة منه 150-100يوم يعطى )  20-15وبعمر 

أرض السبببطل بعد التغذية على الحليب في فم العجل مباشبببرة أو تنثر كمية منه في 

ويترك العجل يتذوقه ، ثم توضع كمية منه باستمرار في المعلف على أن تتبدل يومياً  

 وفيما يلي نماذج للعلف البادئ والعلف المركز القياسي) %( :بكمية جديدة 

الببمببركببز   2نموذج   1نموذج  المكونات  الببعببلببف 
 القياسي

 45 19 22 عير شال

 12 13 16 الصفراءالذرة 

مس شبلكسببة دوار ا
  شورةقالم

35 37 24 

ال ونبببدر  شبببببتبفبببل 
 المجفف 

25 - - 

 - 29 - عير شمخلفات ال
 17  - نخالة القمت

 1 1 1 حجر كلسي
 1 1 1 ملت طعام 

 - - - فيتامينات ومعادن*

 كغ من مخلوط المعادن والفيتامينات المحلي التركيب لكل طن علف 1يضاف  •

 . 13,7واأللياف  18.3(1في نموذج)  المهضوم البروتيننسبة  •

 . 13,4واأللياف  17.7(2في نموذج)  المهضوم نسبة البروتين •

 . 8,7واأللياف  15.6في العلف القياسي المهضوم  نسبة البروتين •

تضاف األعالف الغضة إلى العليقة بعمر شهر وأحياناً لتنشيط الهضم في الكرش تعود  
أيام . يفضل تحضير سيالج العجول من خليط من   10ر من عمرالعجول على الجذو

فترة   وبعد  النجيلية  والنباتات  الكرسنة(  الفصه،البرسيم،   ( النامية  البقولية  النباتات 
 يمكن إعطاءها السيالج المحضر للحيوانات البالغة .  اكتمال تطور المعدة المركبة 

الهضم وتساعد على االستفادة  تحسن  الغضة  . ال    األعالف  الغذائية  المكونات  من 
غ في فترة التعويد عادة . في  300-200تتجاوز الحصة اليومية من األعالف الغضة  



حال توفر األعالف الخضراء ، يبدأ بتعويد العجول على تناول األعالف الخضراء 
كغ وبعمر أربعة أشهر   4-3بعمر عشرة أيام وبعمر شهرين تستطيع العجول تناول  

أ  12-10من   تتناول  كغ  بعمر ستة أشهر فهي  كغ علف أخضر وهي    20-18ما 
% من األعالف المركزة في العليقة 50-30تعوض عن الدريس واألعالف الغضة و

الشتوية . عندما تكون المراعي سيئة أو كمية األعالف الخضراء غير كافية عندها ال  
امل والفرز ال  تخفض كمية األعالف المركزة المقدمة للعجل . أما كمية الحليب الك

تتغير في فترة الصيف عن الشتاء . ولتفادي اضطرابات الهضم يفضل إعطاء جزء  
 من العلف األخضر على شكل نباتات ذابلة . 

مع انخفاض كمية البروتين التي يحصبببل عليها العجل من الدريس والسبببيالج تزداد  

تركيبب العليقبة الحباجبة إلى األعالف الغنيبة ببالبروتين التي يجبب أن تضببببباف إلى  

المركزة ) األكسببببباب ، الحبوب البقوليبة ( فيجبب أن ال يقبل محتوى واحبد كغ من 

غ  170-150ميغبا جول طباقبة قبابلبة للتمثيبل و  10-9.5مخلوط العلف المركز عن  

 % بروتين خام ( .22-20بروتين مهضوم )

- 1.2عمر  تزداد الكمية اليومية من العلف المركز بالتدريج ) في الشببهر الثالث من ال

أشبهر عندما يبدأ العجل بتناول الدريس والسبيالج والجذور    4-3كغ ( أما بعمر   1.6

 بشكل جيد يبقى العلف المركز على نفس المستوى أو يبدأ بالتناقص .

مع توفر األعالف المبالئبة والمركزة المنباسببببببة للعجول في هبذه المرحلبة يمكن الببدء 

من األسببوع الرابع وتدريجاً حتى الفطام ، في بتخفيض كمية الحليب في العليقة بدءاً 

حين يزداد تدريجياً اسببتهالك العجل من األعالف النباتية لتغطية احتياجاته الغذائية ، 

أما إذا كانت نوعية األعالف النباتية أقل مالئمة للعجول فإن مخصببببصببببات الحليب 

ن العمر ، بعدها  الكامل تسبببتمر بازدياد تدريجياً حتى األسببببوع الرابع أو الخامس م

 تبدأ بالتناقص حتى الفطام .

  3- 2.5إذا كبانبت تغبذيبة العجول على الحليبب الكبامبل فقط ، فعنبدهبا يكون الفطبام بعمر 

أشببهر ، أما في حال الفطام المبكر يمكن أن تختصببر فترة إعطاء الحليب الكامل إلى 

ببالبروتين  أسبببببابيع عنبد توفر العلف المركبب الخباص ببالعجول ) الببادئ ( الغني    7

 والبرنامج التالي يمكن استخدامه محلياً : 

يسبببتطيع من   في اليومين األول والثاني يترك العجل يرضبببع من أمه مباشبببرة  ما -

  2- 1ليتر  في السباعات األولى ثم    1السبرسبوب حيث يأخذ احتياجاته اليومية بمعدل 

ائض من السبرسبوب  ليتر حتى نهاية اليوم  على أن تحلب األم في ميعادها وتجميد الف

 (  .  7, وحتى نهاية األسبوع األول كما ورد في الجدول رقم )  



من  األسببوع  الثاني وحتى الرابع   يعطى العجل سبتة   ليترات حليب على وجبتين  -

ليترات مباء نظيف ، والببدء بباألعالف الجبافبة   4-2ليتر كبل وجببة( إضبببببافبة ل   3)  

تبن طري تعطى يومياً ملئ الكف مع %  25% شعير مجروش + 75والمؤلفة) من  

 األعالف الخضراء للتعويد .

ليترات حليب )   6من األسببوع الخامس وحتى األسببوع السبابع يعطى العجل أيضباً   -

ليترات وتببديبل مكونبات العليقبة   6-4ليتر كبل وجببة ( وزيبادة كميبة المباء من     3

%  50حلوب و   % مركبب  50الجبافبة والمؤلفبة ) من جزئين من العلف المركبب )

شببعير  ( تخلط مع جزء من التبن الطري و يعطى الكمية المناسبببة من هذا المخلوط 

 غم مع  العلف ا ألخضر ا لمتوفر دائماً أمام العجل . 750

ليتر كبل وجببة (  1.5من  األسبببببوع الثبامن   يعطى العجبل ثالث ليترات حليبب )  -

الجاف السببببابق  بينما يعطى   كغ من مخلوط العلف   1.5ليتر ماء وكمية   8-6ومن  

 العلف األخضر والتبن الجيد بشكل حر .

في األسببوع التاسبع  يمنع الحليب عن العجل تدريجياً حتى نهاية األسببوع مع زيادة  -

العلف الجاف و تترك األعالف المالئة بشببببكل حر أمام العجل والماء النظيف ليدخل 

ل األسببببتمرار التبدريجي بتقبديم  العجبل مرحلبة جبديبدة مبا بعبد الفطبام , ومن المفضببببب

 األعالف الجافة للتأقلم وحتى عمر أربعة أشهر  . 

يوماً وهذه اإلضبببافات تعطى   11تعطى اإلضبببافات المعدنية للعجول بدءاً من عمر 

على شبكل ملت الطعام ، حجر كلسبي ، الفوسبفات الخالي من الفلور ، فوسبفات ثنائي  

 النادرة . الكالسيوم ، طحين العظم وأمالح العناصر

ألف وحدة دولية من   3.5-2و  ألف وحدة دولية من فيتامين    12-10يجب إضبافة 

وحبدة دوليبة لكبل واحبد كغ وزن حي ( للعجول   30-20) على أسببببباس   فيتبامين 

حتى عمر ثالثبة شببببهور ، وبباألخص يجبب االنتبباه إلى كميبة الفيتبامينبات المعطباة 

يومباً ( في غيباب ببديبل    50-40عمر  للعجول عنبد خفض كميبة الحليبب الكبامبل ) في  

من الحليب الغني بالفيتامينات ، في هذه الحالة يجب زيادة كمية الفيتامينات المضببافة 

 مرة .  1.5-2

 

 

 



 التغذية على الحليب الفرز 

كان ومازال الحليب الكامل أفضببل غذاء للعجل في األسببابيع األولى من عمره ولكن 

تصبباد في اسببتخدامه في تغذية العجول إلى الحد حاجة اإلنسببان للحليب اقتضببت االق

األدنى لتوفيره لتغذية اإلنسببان . وال يختلف الحليب الفرز عن الحليب الكامل سببوى  

بمحتواه من الدهن والفيتامينات الذوابة في الدهون . وباإلضببببافة السببببتخدام الحليب 

سببواء الطازج  الفرز مباشببرة في تغذية العجول والحمالن . وإذا توفر الحليب الفرز

أسببابيع وذلك  4-3أو الجاف يمكن اسببتخدامه بدالً من الحليب الكامل بدءاً من عمر 

حسبب الحالة الصبحية للعجل ولجهازه الهضبمي ، ويجب أن يتم االنتقال إلى التغذية  

 من الحليب الكامل إلى الحليب الفرز تدريجياً وعلى مدى أسبوع على األقل .

الحل العجول  بببدء إعطبباء  الببدهنمع   ( بببالطبباقببة  فقيرة  تكون العليقببة  الفرز  (   يببب 

ولتفادي هذا النقص يجب اسبببتخدام خلطة علفية مركزة هون  والفيتامينات الذوابة بالد

 .فيتامينات الإلى جانب الحليب الفرز غنية بالطاقة و

يجب أن يكون الحليب الفرز إما طازج بشبببكل تام أو محمضببباً بشبببكل جيد ونظيف  

وبالتأكيد يجب عدم إعطاء الحليب الفرز الذي باألحماض وكذلك الحليب المتسببف في 

المحلبب ، ومن المفيبد إعطباء الحليبب الفرز أو جزء منبه على األقبل على شببببكبل لبن  

 رائب ) مخمر ( .

 التغذية على بديل من الحليب 

ي تغذية  بديل من الحليب هو غذاء للعجول بديل عن الحليب الكامل الدسببم يسببتخدم ف

العجول الرضببيعة وذلك لالقتصبباد في النفقات عند تربية العجول وخصببوصبباً عند  

تربية عجول اللحم  إضبببافة لتغير تركيبه الكيميائي تبعاً لعوامل كثيرة وخصبببوصببباً  

الدهن, ويكون بديل من الحليب في الغالب على شبكل بودرة جافة سبهلة االنحالل في 

كن جميعها تحتوي المواد الغذائية الضببببرورية الماء وأحياناً على شببببكل سببببائل  ول

 والمناسبة للعجل الرضيع من الناحية الكمية والنوعية .

وقبد بينبت التجبارب أن أفضبببببل ببدائبل من الحليبب هي تلبك التي تحتوي على منتجبات  

% بروتين  22الحليبب أو مخلفبات تصببببنيعبه . ويجبب أن يحتوي ببديبل الحليبب على 

ميغا كالورى طاقة قابلة للتمثيل   4.19ب الحليب وخام ويكون مصببببدرها على الغال

 ( يبين تركيب بعض بدائل من الحليب . 7والجدول رقم ) 

 ( تركيب بعض بدائل من الحليب % . 7جدول رقم  )      

ً  20للعجول بعمر  المكونات كنسبة % ً  57حتى   20للعجول بعمر من  يوما  يوما



 39 60 حليب

 25 10 حليب فرز 

 8 8 شعير مقشور مسحوق  

 8.1 5.1 مسحوق ذرة

 17 14.2 دهن

 1 1 مخلوط فيتامينات

 0.3 0.3 بيكاربونات الصوديوم

 0.4 0.3 كلور الصوديوم

 1.2 1,1 فوسفات ثنائية الكالسيوم

كغ ببديبل حليبب جباف  1,1يوم على أسببببباس    11يببدأ ببإعطباء ببديبل الحليبب بعمر  

كغ بودرة جافة لكل فترة التغذية ( . عند    24-21)كغ حليب كامل    10عوضببباً عن  

م ( حتى درجة كثافة  40ْ-38اسبتخدام بديل الحليب يحل المسبحوق بماء مغلي دافئ )

ليتر ماء ( أو   8.9-8.8كغ من مسبحوق بديل الحليب و  1.2-1,1الحليب الطبيعي )

حضيره  حسب توصيات الشركة المنتجة . ويجب التغذية على بديل الحليب فقط عند ت

 طازجاً .

أسببابيع ثم االنتقال    3-1يفضببل بعض المربين البدء بالتغذية على الحليب الكامل مدة 

طور خاليبا األعضببببباء الحيويبة  تبدريجيباً للتغبذيبة على ببديبل من الحليبب , ألن نمو وت

للعجول ) الكببد , الرئتين والكلى والطحبال  ...  ( يتبأثر بشبببببدة خالل الفترة   مهمبةال

من الوالدة  بالتغبذية  المنباسببببببة والصببببحيحبة للوقاية من األمراض (    80-100)

النوعية وسببوء التغذية  ويسببتخدم بديل من  الحليب في التغذية كما يسببتخدم الحليب 

 تماماً  .

يجبب إعطباء العجول عنبد التغبذيبة على ببديبل من الحليبب ببادئ من األعالف المركزة 

- 18وم /كغ . يدخل في تركيبه  غ بروتين مهضببب  180الذي يحوي على األقل على 

% أعالف ذات مصبدر 8-5% كسببة عباد الشبمس ، القنب أو كسببة الصبويا ، 25

% حليب فرز ، نخالة  12-10حيواني ونسبببة مماثلة من الخميرة وحسببب اإلمكانية  

أشبببهر والجدول رقم )   ( يبين    4-3وحبوب .يسبببتخدم بديل من الحليب حتى عمر 

 ل من الحليب .أحد برامج التغذية على بدي

 ( برنامج تغذية العجول حتى عمر ستة شهور ، كغ للرأس الواحد في اليوم .   8جدول رقم ) 



 الحليب الكامل العمر/اليوم 
بديل  

 الحليب 
 الدريس 

العلف  

 المركب 

األعالف الغضة )أعالف  

 خضراء ، سيالج ( 

1-10 5 - - - - 

11-17 3 2 0.1 0.1 - 

18-24 3 3 0.1 0.2 - 

25-31 2 4 0.2 0.3 - 

32-38 - 6 0.2 0.4 - 

39-55 - 6 0.3 0.5 - 

56-62 - 7 0.4 0.6 - 

63-69 - 8 0.5 0.8 - 

70-67 - 8 0.6 1 - 

77-83 - 9 0.7 1.2 - 

84-90 - 4 0.8 2 2 

91-120 - - - 2.5 4 

121-150 - - - 2.7 6 

151-180 - - - 3 8 

المجموع الكلي  

 أشهر 6خالل 

106 459 30.3 90 564 

قبل نقل العجول يجب عدم تغذيتها على الحليب ، تفادياً الضبببطرابات الهضبببم. بدالً  

مبل من ثالثي   3% غليكوز وتعطى 6-5ليتر من محلول    2-1.5من الحليبب تعطى 

ألف وحدة من التتراسبببكلين . وتعطى مهدئ قبل   500عضبببل وAD3Eالفيتامينات  

الع  30 بعببد وصببببول  النقببل.  الغليكوز  دقيقببة من  من جببديببد تعطى محلول  جول 

 والفيتامينات بدل الحليب تفادياً إلصابتها بمرض تصلب العضالت .

 تطور المعدات األمامية  فيأهمية إعطاء العلف الجاف أثناء الرضاعة وتأثيره 
يتحدد تطور المعدات األمامية للعجل على كمية ونوع األعالف الجافة المتناولة مع  

اليوم   إلى  بداية  تؤدي  المركبة  واألعالف  المجروشة  فالحبوب   ، العمر  من  الثامن 
تحريض كيميائي للسطت الداخلي للكرش من خالل حمضي الخل والبربيون المتشكلين 

 ، بينما الدريس يدعم الفعل الميكانيكي لبناء الجهاز العضلي للكرش .



اد الجافة والدريس  تبدأ التقلصبات العضبلية للكرش  وعملية االجترار مع تعليف المو

. ومن خالل عودة القليبل من العصببببيبات اللبنيبة من المنفحبة إلى الكرش األمر البذي  

  6ألكثر من )    pHيشبببجع ويدعم نمو وتكاثر الميكروفلورا ، إضبببافة الرتفاع درجة

( من شبببببأنبه ينشببببط أنواع عبديبدة من األحيباء البدقيقبة التي تنتج الحموض البدهنية  

أسبببابيع ، وينطبق ذلك   8وبالمعدل الطبيعي عندما يصبببل عمر العجول إلى  الهامة 

على تحرر االمونياك ، ومما يؤكد نشاط الهضم الميكروبي هو ارتفاع نسبة البروتين  

%( بعبد 80-60%( قببل الفطبام إلى )40-30الميكروبي في األمعباء البدقيقبة من )

 سحب الحليب نهائياً .

أشبهر إلى السبعة النسببية للمعدات األربعة كما  4-3تصبل سبعة الكرش  عند عمر  

هي عند الحيوانات البالغة ، ويرتفع معدل االسببتهالك للعلف الجاف كحد أعلى إلى ) 

 وزن حي ( ويتأثر ذلك بكمية الحليب المقدمة . 100كغ مادة جافة /  2.8

وخاصة   المجروشة  الحبوب  المبكر  االجترار  ومرحلة  الرضاعة  فترة  في  يستخدم 
% يعتبر علف جيد في هذه  30الشعير والجلبان و الدريس بمحتوى ألياف أقل من  

 المرحلة ،  
وال ينصت بتقديم العلف المحبب سواًء المركز أو الدريس إذ يؤثر ذلك سلباً على تطور  

 مم .  4الكرش وعند استخدام األعالف المحببة فيجب أن ال يتجاوز قطرها 
 ً مع تراجع كميبة الحليبب المقبدمبة ، ألن مزج الحليبب   يببدأ العجبل بتنباول المباء فعليبا

ببالمباء يؤثر على تكون خثرات البروتين في المنفحبة ، لبذا  يفضبببببل تقبديم المباء مع 

العلف الجاف ، واألفضبببل هو تعويد العجول على تناول الماء من المشبببارب ا لية 

 بشكل حر .

ة العلف ودرجة حرارة المحيط تتعلق كمية الماء اليومية المتناولة في هذه الحالة بكمي

 كغ ماءلكل كغ علف جاف , 3.5ْم تستهلك حوالي 10فعند درجة حرارة 

كغ مباء لكبل كغ علف جباف متنباول وعنبد    4.5م تسببببتهلبك بمعبدل  20ْوفي البدرجبة 

 كغ ماءلكل كغ علف جاف متناول . 6-5م تستهلك كمية من 30ْالدرجة 

 

 

 :  ول الرضيعةالشروط الواجب مراعاتها عند تغذية العج

تسببتطيع العجول الرضببيعة  تناول العلف والماء منذ األسبببوع الثاني بعد الوالدة  -1

 وهذا يؤدي إلى تطور المعدة األمامية بشكل كامل .



 يجب إعطاءه علف ذو نوعية جيدة . -2

 نوعية العلف وتكوين العليقة تختلف مع تقدم عمر العجل . -3

ليبب إذا زادت كميبة البدهن المتنباول يوميباً من ال يسببببتطيع العجبل أن يخثر الح  -4

 غ وأي زيادة تؤدي إلى اإلسهال . 240الحليب عن 

م ( 37ْ-35يجب إعطاء الحليب والسببرسببوب فور حالبته دافئاً ) درجة حرارته  -5

ألن بقاء الحليب حتى يبرد يسبببببب النفاي نتيجة عدم التخثر وكذلك يؤدي الشببببرب 

د في الكرش، ويتخثر الحليب  باألنفحة بواسببببطة أنزيم  البطيء  لتجمع الحليب البار

م/ بينمبا في حبال برودتبه  37ْ-35/ دقبائق عنبدمبا تكون حرارتبه /5الرينين خالل /

سبباعات أو أكثر وهذا    6لنصببف هذه الدرجة فإن فترة التخثر أو التجبن تطول لمدة 

اإلسببببهال يعني أن الحليب البارد يذهب لألمعاء دون أي هضببببم في المعدة مسبببببباً  

الغذائي . والذي قد يتحول مع تعقيدات أخرى إلسبببهال مرضبببي يضبببعف الغشببباء 

 . E.Coliالمخاطي لألمعاء وتنشط عندها عصيات القولون 

إن أي إهمال أو تجاوز بهذا الخصوص وإعطاء الحليب بارداً يسبب جائحة مرضية  
ب وفحصه وتقدير  وخسارة كبيرة في المزرعة لذا يجب االهتمام بنظافة وحرارة الحلي

 كميته لتحقيق الرضاعة الصحية والصحيحة للعجول .
إن إعطاء الحليب وبدائله للعجول من خالل المشبارب المزودة بحلمة أفضبل ففي   -6

هذه الحالة يصبل الحليب إلى تجويف الفم على شبكل سبحبات رفيعة تختلط مع اللعاب 

لى األنفحة وتتخثر على  بشبكل جيد وتبتلع على شبكل دفعات صبغيرة وتصبل مباشبرة إ

شبببكل خثره رخوة وتصببببت متاحة لألنزيمات ، وتهضبببم بشبببكل أفضبببل وال يحدث  

 اضطراب في الهضم .

وجببات ويفضبببببل أن تزيبد عن ذلبك في األيبام   3-2يجبب أن يكون عبدد الوجببات   -7

 الثالث األولى وخاصة في اليوم األول .

 يجي .يجب عند تغيير نوع الغذاء أن يكون االنتقال تدر -8

 يجب أن تكون جميع األدوات التي تستخدم في التغذية نظيفة . -9

 يجب المحافظة على مواعيد تقديم الوجبات . -10

عند ظهور أعراض هضبببمية وخاصبببة اإلسبببهاالت ، يجب المبادرة إلى تقليل   -11

كمية الحليب أو اسببببتبدال البديل بالحليب الكامل ومراقبة العجل المصبببباب حتى يتم  

 شفاءه .



تفطم العجول عن العلف السبائل بعد أن تصببت قادرة على اسبتهالك كميات من   -12

احتيباجباتهبا الكميبة والنوعيبة من المكونبات الغبذائيبة على أن   وفيراألعالف النبباتيبة لت

يكون الفطبام تبدريجيباً . والببد من توفر مصبببببدر لألليباف بحيبث تبدخبل في الخلطبة 

 % .15-12وتكفي لرفع نسبة األلياف إلى حوالي 

, ويمكن    pH( =     4,8-4درجبة الحموضبببببة المثباليبة للحليبب تتراوح بين )  -14

% .. ( وتمنع  37تعديل درجة الحموضبة )حمض الليمون اسبتخدام بعض الحموض ل

 العصيات القولونية المسببة لإلسهال .  بعض نمو و  تكاثر

 تغذية العجول بعد الفطام 

بعبد فطبام العجول عن الحليبب ، يجبب تنظيم تغبذيتهبا بحيبث تعمبل على التطور الجيبد 

تناول كمية كبيرة من لجهاز الهضبببم وبالتالي كي تصببببت األبقار البالغة قادرة على  

 األعالف المالئة .

أشببببهر إلى عليقه جيدة مرتفعة القيمة الغذائية مكونة من  6-4تحتاج العجالت بعمر 

العلف المالئ والعلف المركز ، ألن العجالت ال تسبتطيع االعتماد كلياً على األعالف 

تلف كمية المالئة لتوفير احتياجاتها إال بعد أن يصبببببت عمرها أكبر من سببببنة . وتخ

العلف المبالئ والمركز حسبببببب نوعيبة العلف المبالئ فبإذا كبانبت نوعيبة العلف المبالئ 

%( تكون كافية والكمية 13-12جيدة فإن نسبببببة البروتين الخام في العلف المركز )

المسببتهلكة تكون بحسببب الوزن ، بينما إذا كان العلف المالئ متوسببط النوعية تزداد  

%( ويجبب أن تحتوي العليقبة على  16-15ركز إلى )نسببببببة البروتين في العلف الم

 مصادر للكالسيوم والفوسفور إضافة إلى األمالح النادرة .

األعالف المالئة الجيدة تتمثل بالدريس وأنواع السيالج واألعشاب الخضراء باإلضافة  
مع   فتعطى  الشوندر  وتفل  البطاطا  ودرنات  كالشوندر  الغضة  المالئة  األعالف  إلى 

ف الجافة ) كالتبن والدريس ( ، أما أوراق الشوندر يجب تجنب إعطائها  بعض األعال
للعجالت والعجول بكميات كبيرة لما لها من تأثير مثبط للنمو . ولكي يتحقق نمواً جيداً  

( يبين   9لإلناث والذكور البد من تكملة للعليقة المالئة بالعلف المركز والجدول رقم )
جب تقديمها للعجول الذكور واإلناث عند تغذيتها على  كمية األعالف المركزة التي ي

 أنواع مختلفة من األعالف المالئة .
 

 (  نماذج العالئق المكملة لعجول التربية .   9جدول رقم  ) 

 الزيادة الوزنية غ/ اليوم  نوع العلف المالئ



أشهر( 6-3ذكور ) 

 غ( 1000)

 ( أشهر6-3إناث )

 غ( 800)

المجفف   طبيعيبباً الببدريس 

ونوعية جيدة يعطى بشببكل 

 حر

 كغ* 2-1.5 كغ* 2.5-3

سبببيالج األعشببباب يحتوي  

بببدون  20 % مببادة جببافببة 

 مواد حافظة

 كغ* 2-1.5 كغ* 2.5-3

السبيالج المضباف له مواد 

 حافظة

 كغ* 1.5-1 كغ* 2-2.5

يبحبتبوي  البببذرة  سبببببيبالج 

% مادة جافة والمعامل 30

 غ / كغ(12باليوريا )

 كغ** 0.5 كغ** 1.5

 كغ كسبة صويا 0.5 كغ *** 1.5 بدون إضافة اليوريا

% كسبببببة صببببويا ( إلى 20% حبوب+  80* : تعطى العجول عليقه مكملة من ) 

 جانب العلف األساسي بشكل حر .

 % كسبة محمية ( .30% حبوب +  70** : العليقة المكملة مكونة من )

 كسبة صويا ( .  % 50% حبوب + 50*** : العليقة المكملة مكونة من )
والمالحظ من الجدول ) ( تقنين العلف المركز لتحقيق الزيادة الوزنيةالمطلوبة دون  
الوصول لدرجة السمنة ألن السمنة تؤدي إلى مشاكل تناسلية واضطرابات في نمو  

 الضرع .
وبعد الفطام يتم الفصل بين العجول والعجالت أي بعد الفطام بحيث يتم تسمين  

عالئق مركزة بشكل أساسي لالستفادة من معدل سرعة نموها في هذه  الذكور على 

الفترة ، بينما يتم تغذية العجالت بشكل مقنن على األعالف المالئة وقليل من 

األعالف المركزة للمحافظة على الوزن والحجم عند العمر المالئم للتلقيت  

 . واإلخصاب



والجهود  كمية الحليب  في  وفيرتلأسابيع نظرا ل 8أو 4للعجول بعمر  يوصى بالفطام

كميات   إلىوبخاصة في البلدان التي تحتاج   االمبذولة لخدمة العجول في رضاعته

   كبيرة من الحليب لإلنسان وصناعة األلبان األجبان .      


	أهمية إعطاء العلف الجاف أثناء الرضاعة وتأثيره في تطور المعدات الأمامية

