
 تغذية ثيران التلقيح

إن االستتداماا اثل ل ي انان ايديحاو لاي ن صل تتل طلاستتىدس ئي  ستت ذل لصلن  ل  

صلئاة جامة ط صدظ ا ييديحاو اي تتتص ئه يس يةلاة ا  تتتة يه دنطاة لاستتتداماا  انان  

ايديحاو ل يك طغض ايصظن ئن ي تل ايستصة و لة ا ادل ع ئي  لستدلغ دغ اة اي انان 

دصافض لمة االستداماا طستطأ ياى ا ايدنطاة   لدلازصه  و ئصم اإلصد ج ايلك ع ك اناً ل 

لايدغ اة إي  ص تتتتع ايلمة ايل ي  و إن دلمام االلدا ج غ ايغ اذاة ايل ي  يي انان إي  

ج صأ استتتتداماا اثل ل لظنلع ايدنطاة ايجامة ةه لن يةا اي تتتتنلى ايل  نة ئي   

يلالاص غ    ايحمنة ايدص ستتتتياة اية ياة يلمة ىلاية لك يك ئي   تتتتلة اي انان لإصد جه 

لصلاة جامة ايصلئاة و إن ايدغ اة غان ايلدلازصة يي انان زا مة يل صح تتتت ص ً د تتتتةع 

 منده  ايدص ستياة لك يك دصافض صلئاة ايلالاص غ ايلصلاة ايلصدجة لدحل لمة استداماا  

 اي انان اإلصد جاة و 

 :االلدا ج غ ايغ اذاة يي انان 

دص زة  جامة ل منده  ايدص ستتتتياة ئ ياة  اجأ دغ اة  انان ايديحاو طلاث دكلن منجة اك

 لدةىه لالاص غ لصلاة جامة ايصلئاة االل لمة اسداماله  ايىلاية و 

ايدغت اتة ايل ي  يي انان ةه إئىت ذهت  لستتتتدلغ لةدتمل لن ايىت  تة لالكن ايستتتتلت   

 ط يلسدلغ اية يه ييدغ اة ئي  يدناغ لئصم االسداماا ايلك ع و 

يط يغة لك ف ً ئصم ايجلع ايل تتتت ئع ييستتتت ذل ايلصلن اةدطن استتتتداماا  انان ايديحاو ا

لند ن يل  الث يه اثستتتطلي لاجأ ين دكلن دغ اة اي انان لةدمية ئصم االستتتداماا  

 ايلدزن لغان ايك اع لك يك يه يدناغ اينالة و 

 غ ستتهية ايدالن الستتن لن ة تتا  اكنستتإن الدلاا ايةياحة ئي  كلاة لص ستتطة لن اي

 مة لصه  لدظهن دأ اناً إاج طا ً ئي  ايحمنة ايدص ستتتتياة ي انان  ايللام ايغ اذاة لاالستتتتدف

اة دحيل لن ايحمنة كنستتتتايديحاو ، ليه صفس ايل غ إئى ا كلاة كطانة لن اثئالع اي

 ايدص سياة للن ايللكن ين د من إي  سلصة اي انان لاسدطة مة  ك انان ييديحاو و 

ن ايله لمنجة االستتتتداماا لكلاة ددل ع الدا ج غ  انان ايديحاو ايغ اذاة ئي  ايلز

لاغ  جلل ى  ة   طية ييدل ال   6و12-3و8لصلئاة ايست ذل ايلصلن و يالد ج اي لن إي  

ئصم االستتداماا ايلدلستتى ل    6و13-9و8كغ لن لزن اي لن يه يدنة اينالة ل 100/

 لاغ  جلل ى  ة   طية ييدل ال ئصم االسداماا ايلك ع و  6و16-6و10

غ ايدغ اة كصح ه  غان لنغلأ ياس يهل ا  ن سيطا ً ئي  ايحمنة إن اإليناى يه لةمال

ايدص ستتتياة لا من إي  اصاف ض صلئاة ايصى ع ايلصدجة لإي  زا مة ايدمةن ط إل تتت ية  



إي   يك د من إي   تتتةع يلد ن ايحلاذا لدظهن ايةصة ن اصلالل ايظهن  و الدا ج غ  

ة  ت طيتة ييدل اتل يه يدنة غ/لاغت  جلل ىت  ت7و8اي انان لن ايطنلدان ايله تتتتلا ةه  

غ ئصم االسداماا ايلك ع و 6و12غ ئصم االسداماا ايلدلسى اي مة ل  9و10اينالة ل  

إن صحص ايطنلدان ا من إي  ا تتتتىناأ ايلظافة ايه تتتتلاة لايصظ ا ايهنللصه يه 

 ايللام ايغ اذاة و  إسدحالأايجسا يل  ايزا مة يد  ن ط كل سيطه ئي  

ستتكن لايص تت ا لل  ية اللدا ج ده  لن ايطنلدان ايله تتلا إن الدا ج غ اي انان لن اي

لصستتتطة    2و1ل  8و0  يهه ددنال  ل  طان    1يصستتتطة ايستتتكن إي  ايطنلدان لستتتىا ًن  

%  25-20و لصستطة اثيا ع ايل ي  ددنال  ل  طان    2/1و1  -1,1ايص ت ا إي  ايستكن  

 لن ايل مة ايج ية ييةياحة و 

يلةمصاة يس يةلاة كطانة ييلف ظ ئي   منده   إن ستتم الدا ج غ اي انان لن ايةص  تتن ا

اإلصد جاة ايجامة لا  تتتة ايفلستتتفلن ، اي ن ايةأ ملناً ة ل ً لاستتتد ص ذا ً يه ئلياة 

د تتكل ايلالاص غ ايلصلاة لاجأ ين ادلاجم يه ايةياحة طصستتطة للممة لن ايك يستتالا ن 

يو ايىة ا   و ليسم الدا ج غ اي انان لن اي لمالا لايكيلن ا  ع ل95و0  -85و0

غ ئصتم االستتتتداتماا    59و0غ/لاغت  جلل يه يدنة اينالتة ل 55و0إي  ايةياحتة طتتتتتتتتتت 

ئصم االستداماا ايلك ع لك يك كلاة لل  ية لن ايك يستالا يل    60و0ايلدلستى اي تمة ل

غ ئي  ايدلايه و لاجأ إ ت ية ايةص  تن   52و0ل  44و0-35و0لن ايفلستفلن يهه 

 ايص منة ييل  اة ط يصسأ ايد ياة : 

ايكلطتت يتتغ  ك ايصلتت س  40-5يلن  لكطنادتت غ  ايالا  يه  يينيس  ليغ  225-40ليغ/ 

ليغ ، كطنادت غ ايزصتك 8-5و1ليغ لصدناغ ايالم    300-50لكطنادت غ ايلصغصاز لن  

ليغ ئي  لستتتتتأ ايلصىحتة ايطالجالكالات ذاتة و للن ايفادت لاصت غ ايده د  ن    50-225

ل    Dايك نلدان لياد لان  ط تكل لط  تن لغان لط  تن ئي  استداماا  انان ايديحاو ةه 

E  ياجأ مئا ايةياحة ط يكلاة اي نلناة لن ياد لانA  يه يدنة اي د ا و 

و ليه   Dلاةدطن ايمناس ايجام ايلجفع ىطاةا ً ةل ايل تتمن ايةيفه ايللام يفاد لان  

ي تتتتل اي تتتتد ا إ ا ك صغ ايلالاص غ ددجلل لمة ك ياة يل ددلاجم يه ايلنئ  دستتتتم  

 طسطأ ايدأ ان ايلط  ن يأل ةة يلق ايطصفسجاة و  D ل ج ده  لن ياد لان 

استت ئم ئي  ين  اي انان يه يدنة االستتداماا ايلك ع لاي ن ئياحسا تت ع ايجزن إي  

ايللام ايغ اذاة ط تكل ىطاةه لة ا طملن  ا  ن ط تكل   دحالألاستدجنن ئليا غ ة تا  

 إاج طه ئي  صلئاة ايلالاص غ ايلصلاة و 

االلدات جت غ يه ايجتملل لطاصتة ئي  يستتتتت س ايلزن ايله لمنجتة االستتتتداتماا لةه  

للستتتتلطتة يي انان ايطت يغتة جاتمة االكدصت ز يلت  اي انان ايطت يغتة  يايتة االكدصت ز اجتأ زات مة  



غ طنلدان له لا ييل لل 120اغ  جلل ى  ة   طية ييدل ل ل  ل  5و11الدا ج ده  طت  

لاغت    6و45كغ ، ليي انان ايصت لاتة اجتأ إ تتتتت يتة  2و0ئي  زات مة لزن اللاتة  تمنةت 

غ يلسفلن    25غ ك يسالا ل  50غ طنلدان له لا ل  600جلل ى  ة   طية ييدل ال ل

اجأ لنا طة   ن كغ صلل وئصم استتداماا ة   االلدا ج غ ايلطاصة يه ايجملل ن ا1يكل  

منجتة اكدصت ز اي انان لدغان لزصهت  ايله لكت يتك صلئاتة ايلالاصت غ ايلصلاتة و يت يلت يتة  

 و ئي  ايدغ اة ايجامة ايجامة يي انان لصسطة إا  أ اثطح ن اية ياة ةه ميال

 جملل ن ا ن  االلدا ج غ ايغ اذاة ي انان ايديحاو   

 ل غ اينالة  االسداماا ايلدلسى  االسداماا ايلك ع 

 كتتتتغ  -ايتتتتلزن ايلتتتته  ايةص  ن ايغ اذاة 

1100 900 700 1100 900 700 1100 900 700 

131 116 100 110 99 84 102 91 78 
ايى  ة ايح طية ييدل ال، 

 لاغ  جلل

 ل مة ج ية ، كغ  7و9 3و11 7و12 7و9 3و11 8و12 2و10 9و11 4و13

 طنلدان ا ا ، غ  1120 1305 1470 1505 1755 1980 2080 2415 2725

 طنلدان له لا ،غ 680 790 890 915 1065 1200 1260 1465 1655

 ييا ع ا ا ،غ  2425 2825 3175 1940 2260 2560 2040 2380 2680

 ص  ا ،غ  750 870 980 1005 1170 1320 1930 1610 1820

 سكن ،غ  680 790 890 915 1065 1200 1260 1465 1665

 ليو ىة ا ، غ  40 50 55 50 60 65 60 70 80

 ك يسالا ،غ  40 50 55 50 60 65 60 70 80

 يلسفلن ،غ  27 32 35 37 43 48 52 60 70

 لصغصازالا ، غ 14 18 22 21 27 33 28 36 44

 طلد سالا ، غ 70 90 110 77 99 121 84 108 132

 كطناغ ،غ  21 27 33 28 36 44 35 45 55

 ك نلدان ،ليغ 390 450 550 510 590 700 560 720 880

 4و8 8و10 2و13 8و9 6و12 4و15 5و10 5و13 5و16
ييع للمة  Dياد لان 

 ملياة 



 ليغ  Eياد لان  290 340 380 290 340 385 305 355 400

 

 

 

ي انان ايديحاو يه ل ية استداماله  ايلدلستى لايلك ع لن ايلنغلأ   ئياحسئصم دكلان  

 ياس ايلل يظة ئي  ايصسأ ايد ياة يألئالع يه يدنة اي د ا : 

- 40% لايلنكزة  30-20% لايغ تتتتة لن  40-25اثئالع ايج ية ايا تتتتصة لن 

- 35% ليه يدنة دلاجم اثئالع ايا تناا ددكلن ايةياحة لن يئالع ا تناا  50

 % و 40-35% لايلنكزة 20-15ج ية ا صة  % ليئالع 40

ايصجايه ايللد ز ايصلئاة ي انان ايديحاو   –يه ي تتتل اي تتتد ا اةى  ايمناس ايطحليه   

لتهن  100كتغ/8و0-6و0طتلتحتتتمان   غتاتن 8-7كتغ لزن  للتن  و  ايتاتلا    يته  كتغ/نيس 

ايلنغلأ ياتس إئىت ا ايتمناس غان ايجاتم لات  تتتتتة ايدطن يي انان و للن ايلفاتم جتماً  

- 8و0كغ لايستتتتاالج لد     5و1-1 انان اثئالع ايغ تتتتة : ايج لن لد   إئى ا اي

يس لايج لن  كغ يين10-8كغ لن لزن اي لن يل لن  100كغ ستاالج جاماً ايصلئاة /1

 تنلناة جماً كل تمن ييستكن لئي  اثاص اي تلصمن ايستكنن لص تع ايستكنن ، 

  صلئاة  لايجزن ط إل تتتتت ية ي يك اةدطن ل تتتتتمن جاتم ييكت نلدان ل ل دأ ان جاتم ئي

كغ  10-6كغ/يينيس يه ايالا ، اي لصمن ايةيفه 6-4ايصى ع، لئ مة اةى  ايجزن طتت 

كغ لن لزن اي لن 100كغ/5و0-3و0كغ لاةى  ايةيع ايلنكز  7-5يل ايستتتتكنن  

كغ /نيس يه ايالا   اةدطن اي تتتلي ن لايمان لاي تتتةان لصا ية ايحلو لكستتتطة 5-4ن

جامة و ليكن اجأ ئما إئى ا اي انان ئط م اي تتتلس لايكد ن لن اثئالع ايلنكزة اي

دفل اي تتلصمن للايف غ  تتص ئة ايطانة لايص تت ا لك يك كستتطة ايحىن لكستتطة ايصط د غ  

اي تتياطاة لك يك اجأ ئما استتداماا ئيع اثطح ن ايليلأ ايج ةز يه ئالذث اي انان 

ثصس اللن ئي  صستتتطة لندفةة لن ايك يستتتالا لاي انان ال دلد ج يل ل ة   ايلةمالغ 

ايلندفةة لن ايك يستتتتالا لاةدحم ين طةض ل تتتت كل ايللاين لايستتتت ق ايده ك اناً ل  

ددةنض يه  اي انان الكن ين اكلن ستتتتططه  زا مة ايك يستتتتالا يه ايةياحة اثلن اي ن 

اجأ يا   طةان االئدط ن ئصم دغ اة اي انان لطستطأ اندف ي ة ا ايةص تن يه ايف تة ، 

 طكلا غ كطانة يه دغ اة اي انان ا يل ايج ية ايا نا ايف سي يك اجأ ئما اسداماا 



لئصم استتتداماا اثئالع ايلنكزة يدغ اة اي انان اف تتتل إئى اة  ايةيع ايلنكأ يل 

لايكلاتة ايلصت ستتتتطتة يكتل ئيع لنكز ئي  اصفنام ةه    للام ايةيفاتة ايجاتمةاي  لناياى  

 ك يد يه كغ/ايالا : 

 اي لي ن كغ/ايالا  2-5و1

 اي ةان لاي نة  5و1-1

 اي نة ايطا  ا  1-5و0

 ايللص لايفلل 5و1-5و0

 صا ية ايحلو 1-5و0

 كسطة ئط م اي لس  1-5و0

ئصتملت  دكلن كلاتة اثئالع ايصطت داتة ايجاتمة كت ياتة للدصلئتة يه ئياحتة اي انان يياس  

 تتنلنا ً إ تت ية ايةيع  ل ايلص تتأ ايلالاصه و ليه يدنة دلاجم اثئالع ايا تتناا 

طكلاتت غ لةدتتميتتة لكتت يتتك اةى  ايتتمناس ن لد    دةى  اي انان ايةيع اثا تتتتن 

ثا تتن اف تتل إئى ا للايه لن لزن اي لن   و لئصم إئى ا ايةيع ا100كغ/5و0

 % لن كلاة ايةيع اثا ن ئي   كل صط د غ  اطية يل مناس و 50

ايدغت اتة ئي  كلاتة كطانة جتماً لن اثئالع ايا تتتتناا ك اناً لت  دةدطن ستتتتطتأ يحتمنة 

ايدص ستتياة ايجامة يي انان و لايكدية ايا تتناا لن ايلل  تتال ايطحلياة دةى  يحى ئي   

د ا ايجف ع لئصم دص لل اي انان ييةيع اثا تن   تكل ى زج يل اثي تل ئي   تكل

% دحناطت ً لن ايحالتة ايغت اذاتة ايكياتة ييةياحتة و يه 40اجتأ ين ا يع ايةيع ايلنكز  

يدنة االستداماا ايلك ع يي انان اف تل إ ت ية كلاة  ياية لن اثئالع  اغ ايل تمن 

  ، ايلياأ  طا تتت غ يينيس/ايالا  6-5ايلالاصه ييةياحة ل ل طاض ايمج ج ايى زج ن 

غ  500-50يادن   ، ىلان ايسلك يل ايما يل اييلا لايةظا ن لن    100ايفنز ن لد   

  لاجتأ دةلاتم اي انان ئي  دصت لل اثئالع ايلالاصاتة طت يدتمناد لايطتما طكلاتة  يايتة و 

  CaCo3ليللازصتة ايةياحتة طت يةصت  تتتتن ايلةتمصاتة الكن استتتتداتماا ايلجن ايكيستتتته  

ىلان ايةظا يل اينل م ، ايفلستتف غ ايا يه لن ايفيلن   ،يلستتف غ  ال ه ايك يستتالا ،

لك يك إ ت ية ايةص  تن ايص منة يةياحة  انان ايديحاو يه  دأ ان جام وليستم االلدا ج غ  

 ايىطاةاة لن ايفاد لاص غ ي انان ايديحاو لا تتل تت ً يه يدنة اي تتد ا اف تتل إ تت ية 

ان لاي نة لك يك استتتداماا  ايال ذن ، جصان ايحلو ، ايلطلأ ايص طدة يي تتتلي ن لاي تتتة

  وA ,D3,Eنايلسدل ناغ ايفاد لاصاة 

 



 تقنية تغذية الثيران  

لن ايلف تتتل دغ اة اي انان ينما ً ل الث لناغ يه ايالا للستتتأ صظ ا الله م اث  

%  دةى  يه ايصه ن لايكلاة ايط  اة دحسا  70لايكلاة اينذاساة لن اثئالع ايغ ة ن

-4ى  لن اثئالع ايا تتناا لايغ تتة يك ن لن   تتط ل ً للستت ااً لاجأ ين ال اة

 كغ يه ايلجطة ايلالمة و 6

كغ لن   3-2يفه اي تتتتطت   ص تتتتع ايكلاتة لن ايةيع ايلنكز لجزا لن ايجت لن ل  

ايمناس ليه لصد تتتع ايصه ن ايستتتاالج لايجزا ايلدطحه لن ايج لن يل  يه ايلستتت ا 

 ياةى  ايلدطحه لن ايةيع ايلنكز لايمناس و 

اي انان ايده دلال إي  ايستتتلصة صيجأ إي  زا مة كلاة اثئالع ايا تتتصة لع   ئياحسليه  

ا اإلاالل طدلازن ايةياحة و لاف تتتتل دغ اة اي انان طةم جلع ايستتتت ذل ايلصلن و ل  ئم

اف تل يه ي تل اينطاع لاي تاع ل تع اي انان يه ايلنئ   لدلغ ايلظالغ ايلا اة 

لن ايىحس ايلت ن، لاجتأ ستتتتحه اي انان لن ل تتتتت نأ دياتة لئصتم ئتما لجلم ةت    

 ايل  نأ اجأ إئى  ة  ايل ا  الث لناغ يه ايالا و 

كغ ئصم االستداماا ايلك ع  كل  1000دةى   ايةياحة اي تدلاة ايلحدنلة  ي لن لزصس 

  4  –كغ جزن 4كغ ستتاالج اي نة ،  5كغ مناس ي تتة ، 3كغ مناس صجيه ،    4ايه  

  5و0  –لن جناش اي نة ايطا ت ا 5و0  –جناش اي تلي ن    5و1 –كغ  تلصمن ستكنن  

يفلستتف غ ايا يه لن غ لن ا35كغ جناش ايللص ل1لن جناش اي نة اي تتفناا ، 

 غ ليو ىة ا و 75 –ايفيلن 

–يا تن   ع كغ ئي  15-12ال يه دنكاأ ايةياحة يل  يه ي تل اينطاع لاي تاع ام

  –كغ جناش اي نة ايطا تتتت ا   5و0  –كغ جناش اي تتتتلي ن   5و1 –كغ مناس  4-5

  5و0كغ–كغ لن كسطة ئط م اي لس 1كغ صا ية  لو ل2  -جناش اي نة اي فناا  5و0

 غ ليو ىة ا و 75لن ايفلسف غ ايا يه لن ايفيلن ل غ 60جناش للص ل 

 

 

 


