
نظام الرعى أو دورة الرعى
Grazing rotation

:اآلتى مراعاة یجب الرعى ینتظم لكى•
 وكثافتھا وعمرھا النباتات نمو مع تتناسب فترات وعلى منتظم توقیت فى الرعى یكون أن -١

.المرعى فى
.الرعى أثناء الحیوانات بعدد الرعى یرتبط أن -٢
 البعض یحتمل ال بینما الجائر الرعى یتحمل فبعضھا النباتات نوع مع متالئم الرعى یكون -٣

.ذلك اآلخر
 العالیة الغذائیة وقیمتھا بإنتاجھا تتمیز والتى زراعتھا المنتشر األعالف مخالیط أن حیثو•

 تستعید حتى رعى بدون األرض فى بقائھا مدة فى لھا المكونة النباتیة األنواع تختلف والتى
Alternate التناوبى الرعى نظام إتباع من البد كان لذا نمواتھا grazing.

 كل ویحاط المساحة حسب )قسم٦- ٤ من( أقسام أو أحواض إلى المرعى أرض تقسم وفیھ•
 ویترك الحوض یروى الرعى وبعد بالتناوب األقسام وترعى سور أو بسیاج حوض أو قسم

  الحیوانات تعود أن على وھكذا یروى ثم الثانى الحوض لرعى الحیوانات وتنتقل .ثانیًا لینمو
 تاریخ من تقریبًا شھر بعد أى األحواض جمیع رعى من اإلنتھاء بعد األول الحوض لرعى
.األولى الرعیة



:ویراعى ما یلى فى الرعى الدورى•
 كل بین الفترة تستكمل حتى حوض بكل الرعى أیام عدد مع األحواض عدد یتناسب أن -١

 تكون عندما أواللبن اللحم من كمیة أكبر الحیوانات تعطى حیث مناسبة وتكون رعییتین
 فان قصیرة الفترة كانت إذا أما نموھا إلستعادة المرعیة للنباتات كافیة الرعیتین بین الفترة

 فترة طول أن كما المستمر الرعى نتیجة نموھا إستعادة تستطیع ال صغیرة تكون النباتات
.الغذائیة القیمة عدیمة مراعى وتصبح إستساغتھا النباتات تفقد الالزم من أكثر الرعى

 كبییر عدد وضع أن وجد وقد النباتات وكثافة القطعة مساحة مع الحیوانات عدد یتناسب أن -٢
 تحت وذلك طویلة لمدة الحیوانات من قلیل عدد وضع من افضل قصیرة لمدة الحیوانات من

.الدورى الرعى نظام
 رعیھا سھل األحواض صغرت كلما ألنھ عددھا وزیادة األحواض مساحة صغر ویفضل -٣  

.بسرعة
 :الدورى الرعى مزایا•
.واإلستساغة الجودة عالى مرعى على الحصول -١
.التفضیلى الرعى حدوث قلة -٢
.المحصول من قدر أكبر على الحصول -٣
.طبیعى غیر نمو ذات نباتات ظھور عدم -٤
  .الداخلیة بالطفیلیات عدوى حدوث عدم -٥
.المنتظم الرعى -٦
.المستدیم الرعى نظام عن   %١٠ بحوالى اإلنتاج زیادة -٧



فوائد الرعى
 للزراعة صالحة الغیر األراضى إلستغالل الطرق أفضل المراعى تعتبر - ١

.المراعى إستغالل یتطلبھا التى التكالیف قلة إلى باإلضافة
 التعریة من وصیانتھا األراضى على للمحافظة الوسائل أفضل المراعى تعتبر - ٢

 أن كما التعریة من التربة على یحافظ حیث كافیًا غطاء نباتاتھا تعطى حیث
 ضیاع تمنع كشبكة یعمل التربة مع المراعى نباتات وسیقان جذور تشابك

.الغسیل من والسمادیة الغذائیة العناصر
 المادة زیادة إلى تؤدى كما الطبیعیة التربة خواص تحسین على تعمل - ٣

.التربة وتھویة العضویة
 عن التربة خصوبة زیادة إلى البقولیة للعائلة التابعة المراعى نباتات تؤدى - ٤

.البكتیریة العقد بواسطة الجوى األزوت تثبیت طریق
 خصوبة زیادة إلى یؤدى الروث من كبیرة كمیات للمراعى الحیوانات تضیف - ٥

.الطبیعیة صفاتھا وتحسین التربة
.حشھ بعد المحصول على التغذیة من تكلفة أقل الحقل فى الرعى - ٦



الحشفوائد 
.بذورھا تكوین قبل الحشائش من التخلص إلى الحش یؤدى - ١
.الغذائیة القیمة القلیلة المسنة النباتات إزالة - ٢
.سیالج أو دریس إلى تحویلھاو الحیوانات حاجة عن الزائدة النباتات حش - ٣

تجنب نفاخ حیوانات المراعىطرق 
 الحیوانات نفاخ ھى المرویة المراعى على التغذیة تصاحب التي المشاكل من•

:األتى بإتباع الحیوانات نفاخ حدوث تالفى ویمكن
 حدوث من ذلك یقلل حیث الندى تطایر وبعد البراعم تكوین طور بعد الرعى - ١

.النفاخ
.النجیلیات من % ٥٠-٤٠ نحو على المرعى إحتواء - ٢
.البرسیم على الرعى قبل والتبن كالدریس جافة علیقة على المواشى تغذیة - ٣
. األقل على واحد بیوم للماشیة تقدیمھا قبل للنفاخ المسببة النباتات تحش - ٤



النفاخ 
Bloat



Stable ثابتة رغوة ھیئة على الحیوان كرش فى الغازات إحتباس ھو النفاخ•
foam طریق عن( الطبیعیة بالطرق الغازات من الحیوان تخلص دون تحول 
Belching التجشؤ fractatuin(.

 على غطھاضو الحیوان كرش محتویات إنتفاخ فى النفاخ أعراض وتتلخص•
 الحادة الحاالت فى نتھىی وقد ، التنفس فى صعوبة مسببة الحاجز الحجاب

.الحیوان بنفوق
:النفاخ ظھور أسباب•
 وبكمیات الصغیرة البقولیة للنباتات الحیوان برعى النفاخ ظھور یرتبط عادة•

.)األخضر العلف إلى الجافة التغذیة من الحیوان انتقال عند خاصة( كبیرة
 غیر والنباتات النجیلیات على الحیوان یرعى عندما أحیانًا النفاخ یظھر قد كما•

 المكونة خاصة مركزة عالئق على الحیوان تغذیة عند أو ، الصغیرة البقولیة
.البقولیات ودریس الحبوب من

 )المحشوشة( المقطوعة البقولیات على الحیوان تغذیة عند یظھر ال لكنھ•
 الدریس ھذا قدم إذا یظھر قد ولكنھ دریس شكل على المحفوظة أو الطازجة
.مطحونأ للحیوان



 على الحیوان قدرة عدم إلى یرجع النفاخ أن على العلماء بین إتفاق شبھ ھناكو•
 إذا خاصة .كرشھ فى الغذائیة المواد تخمر من المتراكمة الغازات من التخلص

 .الغازات فیھا تحجز ثابتة رغوة تكون التخمر من الناتجة الغازات كمیة كانت
 بعض ھناك أن ولو تكونھا سبب بالتأكید المعروف من لیس الرغاوى وھذه
 ھذه منو الرغاوى بتكوین عالقة لھا أن یعتقد البقولیات فى الكیمیائیة المواد
  البكتینیة والمواد Sapoiss الصابونیة والمواد البقولیة البروتینات المواد

Pectins .
 الرطب للعلف الحیوان مضغ أثناء اللعاب إفراز قلة أن العلماء بعض ویعتقد•

 حدوث عدم یعلل وھذا ، الكرش فى الرغوة تكوین على مساعدًا عامًال یعتبر
.الجافة الخشنة األعالف على الحیوان تغذیة عند النفاخ

 یحتویھ ما قلة إلى یرجع الكرش فى الرغاوى تراكم بأن إعتقاد ھناك أن كما•
-Anti الرغاوى لتكوین كمضاد تعمل التي الدھنیة المواد من العلف

feaming.
 الحیوان كرش فى معینة میكروبات وجود إلى النفاخ حاالت بعض عزیت كما•

 فان وبالتالى ، الرغاوى تثبیت على تساعد Slime مخاطیة مواد بافراز تقوم
 وفى النفاخ من الوقایة على یساعد قد الحیویة المضادات بعض الحیوان إعطاء
.أعراضھ ظھور عند عالجھ



:الوقایة من النفاخ•
 عند النفاخ حدوث تقلیل على تساعد أن یمكن التي اإلحتیاطات من عدد ھناك•

:أھمھا الصغیرة البقولیة النباتات على الحیوان رعى
 قبل صباحًا أو ًامساء )تبن أو نجیلى دریس( خشنة علیقة الحیوانات إعطاء - ١

.للرعى الحیوان تحول
 فى الرعى تجنب مع ، الواحدة المرة فى )ساعتین حوالى( ةرقصی لفترة الرعى- ٢

.مباشرة األمطار سقوط بعد أو الندى وجود
.ما لحد النضج من متأخرة مراحل إلى البقولیات رعى تأخیر - ٣
  . النجیلیات بعض مع مخلوطة البقولیات مراعى زراعة - ٤
 إرتیاد من األولى للمرة النفاخ أعراض علیھا تظھر التي الحیوانات منع - ٥

  .أخرى مرة المراعى
 حدوث إحتمال من یقلل األخضر العلف مع باستمرار الدریس أو التبن تقدیم - ٦

.كبیرة بدرجة النفاخ



  الرعى أثناء النفاخ من مؤقتة كوقایة الخارج فى المتبعة الوسائل•
: یلى ما البقولیات على

 فستق بذرة زیت مثل الرغاوى لتكوین مضادة بمواد الرعى قبل النباتات رش - ١
 قبل جم ١٠٠- ٥٠ بنسبة المواد ھذه الحیوان إعطاء أو البرافین أو الحقل

.للرعى خروجھ
.النفاخ من محدودة لفترة كوقایة ومشتقاتھ بالبنسلین الحیوان حقن - ٢
 یعطى أنھ یعتقد الذى Polexalena البولكسالین مسحوق الحیوان إعطاء - ٣

 الحیوان یتناولھا التي الجافة العلیقة على ینثر حیث ، النفاخ من مؤقتة وقایة
.الرعى قبل



:عالج الحیوان المصاب •
  للحیوان بالنسبة النفاخ متاعب تخفیف بھا یمكن وسائل عدة ھناك•

:أھمھا عادیة غیر بصورة األعراض علیھ یظھر الذى
  مھبطة مادة یعطى طریقھا عن الحیوان كرش إلى أنبوبة إدخال•

 بذرة زیت فى مخففة أوقیة ٣-٢ بمعدل التربنتین زیت مثل للرغوة
.الحلیب أو الخام الكتان

  كمیة فى مذابة منزلى صناعى منظف من أوقیتین الحیوان إعطاء•
.الماء من مناسبة

Trecarng لیالمز ستعملی الحادة الحاالت فى• genula بواسطة  
 الغازات إلزالة مناسبة یراھا جراحیة وسیلة أى أو البیطرى الطبیب

.المتراكمة



تمارین


