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: عاشرالدرس ال
تربیة ذكور العجول الجاموس والمشروع القومي للبتلو



:الھدف من الدرس

: معرفھ بعد االنتھاء من ھذا الفصل یتوقع ان یكون الطالب قادرًا على
معرفة كیفیة استخدام عجول الجاموس فى مشروع البتلو•
. دراسة إنتاج اللحم من الحیوانات متوسطة العمر•
دراسة كیفیة انتاج اللحم من الحیوانات الكبیرة السن•



تربیة ذكور العجول الجاموس والمشروع القومي للبتلو
ال یقبلون علي تربیة ذكور العجول  كان معظم المربین في الریف المصري 

وعمرھا نحو شھرین أو أربعین یوما ویتخلصون منھا بالبیع للجزارین  الجاموس
كجم ٦٠علي األكثر ووزنھا 

كجم من اللبن   ٤٠٠-٣٠٠حیث یحتاج العجل نحو  لما تستھلكھ من ألبان توفیرًاوذلك 
وھذه الكمیة من اللبن تمثل نحو  أسبوع ١٥خالل فترة الرضاعة الكاملة التي تمتد إلي 

أو أكثر من جملة اللبن الذي تنتجھ الجاموسة خالل الموسم % ٢٥

االنتفاع بثمن ھذه یحتاج المربي تحت ضغط ظروفھ االقتصادیة الحرجة إلي و
.المبالغ التي یحصل علیھا من بیع العجل البتلو الرضیع عن فضًال الكمیة من اللبن



  :أمران الناتجة الجاموس العجول ذكور معظم وتسمین تربیة سبیل قي عقبة یقف وكان
  لسد علیھ لطلب لشدة نظرا ثمنھ وارتفاع لرضاعتھا الالزم اللبن توفیر عدم١.

  . األلبان بدیالت بتوفیر ذلك علي التغلب أمكن وقد اآلدمي لالستھالك الحاجة

  حتى فطامھا بعد العجول ھذه وتسمین لتغذیة الالزمة العلف مواد توفر عدم٢.
  علیھ تذبح كانت الذي الوزن أمثال سبعة نحو وھو المناسب الوزن إلي تصل

  زیادة طریق عن لھا الالزم الغذاء معظم توفیر أمكن وقد الرضیعة العجول
  لمواد الغذائیة القیمة رفع في والتوسع تقلیدیة الغیر المصنعة األعالف إنتاج
.الخشنة العلف

  الفقیرة الخشنة المواد من یستفید الجاموس أن عدیدة أبحاث نتائج أوضحت وقد ھذا
  فى األلیاف ھضم فى العالیة كفاءتھ إلي ذلك ویعزى األبقار من أفضل بدرجة
  كما بالكرش للسلیلوز المحللة  والبكتریا البروتوزوا عدد الرتفاع وذلك العلیقة

  ة لفتر الكرش في الغذاء یبقي ولذلك الجاموس في نسبیا بطیئة الكرش حركة أن
  .الدقیقة األحیاء عرضة أكثر یكون وبذلك أطول



üاللحوم إنتاج زیادة إلي یھدف وھو  م٨٣/١٩٨٤  للبتلو القومي المشروع تنفیذ بدأ ولقد 
  منھا الذاتي االكتفاء لتحقیق الحمراء

üوالتعاقد الجاموس تعداد من %٨٠ یمتلك الذي الصغیر الفالح تشجیع طریق عن وذلك 
 ووزن شھر ١٥-١٢ عمر حتى الجاموس العجول تربیة علي شھور عشرة لمدة معھ

  كجم ٢٥٠ حوالي

üالصحیة الخدمات توفیر عن فضال المركزة واألعالف اللبن بدیالت صرف مقابل 
 اللجنة تحدده حسبما بالسوق السائد السعر أساس علي منھ استالمھا ثم المجانیة البیطریة

 للمشروع العلیا

üالشركة وخاصة المتخصصة الحكومیة الشركات مزارع إلي العجول تسلم بعدھا 
  یتم حیث الخاص القطاع من المربین كبار مزارع وإلي  األلبان و للحوم المصریة
 كجم ٤٥٠ وزن إلي یصل حتى شھر ١٢ لمدة مكثف نظام فى تسمینھا

üم٨٨/١٩٨٩ عام رأس ألف ٢٥٠ إلي وصلت رأس ألف ٥٠ بــ المشروع تنفیذ وبدأ 
  . رأس ألف ٥٠٠ إلي الوصول المشروع ویستھدف



  وزن متوسط حتى وتسمن تربى أن یمكن المناسبة األعالف بتوفر أنھ وحیث
  بتلو عجول صورة فى كجم ٢٨٠ وزن وتذبح تربى أن یمكن ( كجم ٤٥٠
  صورة فى كجم ٥٠٠ -٤٠٠ من وزن على وتذبح كامًال تسمینًا وتسمن ١٠٠

 المثال سبیل وعلى )كندوز جاموس

كجم٨٠ وزن على الجاموس ذكور ذبح عند بتلو لحم كمیة
 طن ألف٣٦.٠٠٠= كجم٣٦٠٠٠.٠٠٠=٨٠×٤٥٠.٠٠٠ =

كجم ٤٥٠ وزن على ذبح عند ناتجة لحوم كمیة
 كمیة - طن ألف٢٠٢.٥٠٠ = كجم٢٠٢٥٠٠٠٠٠=٤٥٠×٤٥٠.٠٠٠=

  سنویًا طن ألف١٦٦.٥٥ =٣٦.٠٠٠ -٢٠٢.٥٠٠ = الزائدة اللحم

 من العام االستھالل معدل سترفع ) طن الف١٦٦.٥٠٠ ( المضافة الكمیة ھذه
الحیوانى البروتین من وبالتالى الحمراء اللحوم



:واألبقار الرضیعة العجول إیواء
üللعجول الصحى السكن یكون أن یجب

ü العجل لحجم مناسبة المسكن مساحة تكون أن   

üالتالمس عند للحیوان أذى تسبب ال حتى ملساء الجدران تكون أن یجب 
اإلمكان بقدر جافة األرضیة تكون أن یجب معھا

üوالتى علیھا األرز قش من فرشة وضع فیجب أسمنتیة األرضیة كانت إن 
  یوم كل تتغیر أن فیھا یراعى

üمع باستمرار المسكن ھواء تجدید على تعمل بالمسكن تھویة فتحات وجود 
ارتفاعھا عند الحرارة درجة انخفاض

üإلى التغذیة نوعیة حسب تقسم والتى العجول مساكن من نوعین ویوجد 
جماعیة تغذیة ومساكن فردیة تغذیة مساكن



١٢

المساكن الجماعیة المساكن الفردیة 
یسھل مالحظة العجول وبالتالى تقل 
العدوى المرضیة ویستخدم فى ذلك  

مساكن صغیرة تختلف مقاساتھا باختالف  
.أنواعھا وأشكال

فى ھذا النوع یصعب مالحظة العجول  
فردیًا ولكن المیزة ھنا أن التغذیة تكون  

 أسھل من النظام األول

üلكل( عجل لكل األرضیة المساحة  
  أن ویجب ٢م ١.٥-١ من(مسكن
  جھات ثالث من مقفل المسكن یكون

  بكل ویعلق واحدة جھة من ومفتوح
  المركزة العلیقة بھ وعاء مسكن
  تقدیم بجانب الماء بھ آخر ووعاء
.باستمرار األخضر العلف

üمجموعات فى العجول تحجز أن یجب  
 عجل وكل عجول ٨-٦ تشمل مجموعة كل

  مقدارھا المسكن فى أرضیة مساحة یلزمھ
  المركزة العلیقة تقدم أن یجب كذلك ٢م٢

باستمرار األخضر والعلف والماء



طرق اإلیواء للعجول



:المزرعة من المستبعدة الحیوانات من اللحم إنتاج
üالسن الكبیرة الحیوانات:

 في الوضع ویجب توفرھا، حالة حسب للتسمین المناسب المیعاد یختلف
 اإلنتاجیة حیاتھا فترة أنھت تكون ما غالبًا الحیوانات تلك مثل أن االعتبار
 التي األمراض ببعض إلصابتھا أو اللبن من إنتاجھا لضعف تباع أو للحلیب
  .عمره لكبر أو التناسل تعیق

 شھور ٤-٣ تسمین فترة وتأخذ سنة ١٤-٣ بین الحیوانات ھذه عمر ویتراوح
 إلجراء واحد شھر مدة تكفي األحیان بعض وفي منھا، اللحم إنتاج بغرض
.المركزة العالئق على المكثف بالنظام التسمین



:المزرعة من المستبعدة الحیوانات من اللحم إنتاج
üالكندوز( العمر المتوسطة الحیوانات(:

 و مایو شھري خالل البرسیم موسم نھایة مع الحیوانات من النوعیة ھذه تتوفر
 لھذه الصیفیة العلیقة توفیر على المربین معظم مقدرة لعدم نظرًا وذلك ، یونیھ

 إلجراء الحیوانات ھذه لشراء للمستثمرین الفرصة تتاح وبالتالي ، الحیوانات
   المحلیة األسواق في الطلب وظروف یتناسب معین وزن إلى للوصول تسمین

  أو ، نوفمبر –سبتمبر الفترة في لتباع شھور ٥-٤ فترة تأخذ وقد
  لتباع شھور ٦ لمدة والمركزة الجافة العلیقة على التسمین فترة تطال

.فبرایر –دیسمبر الفترة في



:أن مالحظة یجب
  %٧٥ الناتج یكون الفطام بعد شھور ٤ لمدة الصغیرة العجول تسمین حالة في -١

   .دھن %٢٥ ،لحم

 شھر ١٨ عمر حتى )الكندوز إلنتاج( المتوسطة الحیوانات تسمین حالة في -٢
.دھن %٥٠ ، لحم %٥٠ الناتج یكون

  ، لحم %١٠ الناتج یكون النمو التامة الكبیرة الحیوانات تسمین حالة في -٣
.دھن %٩٠

:فإن ذلك وعلى
 العجل أن ونجد  .لحم كجم ٠.٥ منھ نمو كجم ١ تنتج طبیعي لبن كجم ١٠ كل

  الفطام – شھرین( یوم ٦٥ على فطامھ حالة في لبن كجم ٧٠٠- ٦٠٠ یستھلك
  عمر على الفطام عند كجم ١٠٠٠ إلى المستھلكة اللبن كمیة وتزید – )المبكر
.)شھور ٤( یوم ١٢٠



:ىیل كما المتوفرة العلیقة نوعیة یحددھما نظامین على بالتغذیة التسمین یتم
  :الشتویة التغذیة -أ

üحیث األخضر العلف أو البرسیم على أساسیة بصفة االعتماد یتم وفیھا  
 مع الخضراء العالئق على تغذیتھا یتم كجم ١٥٠-١٤٠ تزن عجول تشتري
 لیطیل الصباح في منھ جزء أو مسائیة كوجبة األرز قش أو التبن إضافة
.الرطوبة من محتواه الرتفاع الكرش في األخضر العلف بقاء فترة

üالعلف تواجد فترة( شھور ٦ خالل كجم ٣٠٠ لوزن الحیوانات ھذه وتصل 
 یقلل بالتبن والمخلوط المقطع األخضر العلف أن ووجد ، )األخضر

.األخضر العلف من االستفادة ویحسن العائد ویزید االستھالك

ü   أعمار وعلى مناسب وقت في الحیوانات شراء االعتبار في األخذ ویجب 
  .األخضر العلف من االستفادة لتعظیم صغیرة



  :الصیفیة التغذیة - ب
üلعدم نظرًا والمركزة الجافة العلیقة على أساسیة بصفة االعتماد یتم وفیھا 

  وزنًا األكبر العجول تسمین یتم وھنا ، الفترة تلك في الخضراء العلیقة توفر
 النھائي الوزن یصل حیث شھور ٦-٤ لمدة تسمینھا یتم حیث )كجم ١٨٠(

 استھالك یصل الحالة ھذه وفي ، كجم ٤٠٠-٣٥٠ إلى الحالة ھذه في
.قش أو تبن طن ٠.٥ + مركز علف طن ١ حوالي إلى الواحد الحیوان

üاستخدامھ یمكن الصیف أثناء أخضر علف توفر حالة في عامة وبصفة 
.التسمین عملیة في المركز العلف مع مناصفة

ü  جم ٧٠٠( كجم ٠.٧ إلى عامة المصریة الحیوانات في النمو عائد یصل( 
  .صیفًا الیوم في )جم ١٠٠٠( كجم ١ ، شتاًء الیوم في



 وتسمین السواق من الشراء عند االعتبار في أخذھا الواجب النقاط بعض
  :الحیوانات

.)الدراوة بعد وأكتوبر سبتمبر ، البرسیم بعد مایو( للشراء المناسب الوقت تخیر-١

  اإلنتاج مستلزمات وشراء والمخازن الحظائر إلقامة كاف مال رأس دبر-٢
.والرعایة

.صیفًا األخضر بالعلف لزراعتھا األرض من مساحة وفر-٣

  الكافیة الشرب وأحواض المظالت ووفر الحظائر على التكلفة في تسرف ال-٤
.للحیوانات

.باللحم االكتناز مظھرھا یعطي التي الجیدة الذكور انتخب-٥

  والمكانیة المادیة واإلمكانیات التسمین من الغرض یناسب الذي العمر اختر-٦
لدیك المتاحة



 للوقایة الالزمة التحصینات وأعط الشراء بعد الالزم البیطري الفحص اجر- ٧
.والعالج

.حدثت إذا الخسارة عبئ من للتخفیف حیواناتك على أمن- ٨

 من وللتخلص الروث برفع والحیوانات الحظائر تھویة وجودة نظافة راع- ٩
.الذباب

 والحفاظ للتسمین المستجیبة غیر من للتخلص نموھا وتتبع عجولك زن -١٠
منھا الجیدة على

 األكثر على متر ١ بعد على حلقات في بالربط حیواناتك حركة من حد -١١
.فردیًا وغذیھا

 مرتین للشرب مظللة أماكن في نظیفة نقیة ومیاه شرب أحواض وفر -١٢
.صیفًا ٣ ، شتاًء



 ٤٥٠-٣٥٠ عند تنتھي كافیة تسمین فترة أعط -١٥
.الجاموسي و للبقري حي وزن كجم

 شھور ٤- ١ عمر عند العجول إخص -١٦
 وتصل ھادئة تصبح حیث التسمین في لتستعملھا

- ٢٠ بحوالي غیرھا قبل مبكرًا المطلوب للوزن
 بیع وسعر جیدة صفات ذات ولحوم ، یومًا ٣٠
.المخصیة بغیر مقارنة جید

 لھا لما النمو لدفع الھرمونات استعمال تجنب -١٧
.المستھلك صحة على سلبیة آثار من

 وتجنب الحیوانات لبیع المناسب الوقت تخیر -١٨
.الجید بالتخطیط االضطراري البیع



  :التسمین عالئق في توافرھا الواجب الشروط
.)األفالتوكسین( الفطریة السموم من خالیة تكون أن و بد ال العلف مواد- ١

. للحیوانات بالنسبة مستساغة تكون أن و بد ال العلف مواد-٢

. لحم أو لبن سواء لإلنتاج الغذائیة االحتیاجات تكفي العلف مواد-٣

. الثمن رخیصة و بالمزرعة متوفرة مواد من العالئق تكوین-٤

 عن تقل ال مدة في العكس و الجاف إلي األخضر من للعلیقة التدریجي االنتقال-٥
. صحیة مشاكل حدوث لعدم ذلك و أسبوعین

  الحیوانات وزن من % ٣.٥ إلي ٢.٥ بھا المسموح الحدود في الجافة المادة نسبة-٦
. الماعز و األغنام في % ٦-٤ إلي لتصل النسبة ھذه ترتفع قد و

. الحیوان وزن من %١ عن تتعدى ال األرز قش و التبن كمیة-٧

  . كافیة بكمیات النظیفة الشرب میاه توافر-٨



 في بھا ینصح التي و المركزة إلي الخشنة العلف مواد نسبة مراعاة - ٩
 حیوانات في العكس و ، )خشن : مركز( %٦٠ إلي %٤٠ اللبن حیوانات

. )خشن : مركز( %٤٠ إلي %٦٠ اللحم

. العالئق في الصغرى و الكبرى المعدنیة العناصر توافر -١٠

.یوم/كجم ٥٠ إلي ٤٠ من الحیوان یعطى بوفرة البرسیم توفر حالة في -١١

 ٣٠ إلي ٢٠ من الحیوان یعطى متوسطة بكمیات البرسیم توفر حالة في -١٢
. یوم/كجم

. یوم / كجم ١٥ الحیوان یعطى قلیلة بكمیات البرسیم توفر حالة في -١٣

. الطاقة و البروتین من محتواھا في العلیقة اتزان -١٤



  : الھامة التوصیات بعض
üمن األولى الثالثة األیام خالل السرسوب الوالدة حدیثة العجول ترضع أن یجب 

  حیاتھا

üاألخضر والعلف المركزة العلیقة تقدیم خالل من بالتدریج تتم العجول فطام عملیة  
 أیضًا بالتدرج بدیلة أو اللبن كمیات تقلیل مع الرضاعة أثناء

üالضعیفة بالعجول تحتفظ وال أسبوعیًا وزنھا مع العجول موالید بسجالت أحتفظ 
  بعد فیما اإلنتاجى المزرعة نشاط تخدم وال اقتصادیة غیر حیوانات فھى النمو

üیومیًا الفرشة تغییر مع العجول لمساكن الدائمة النظافة یراعى  

üیحدث ال حتى ْم ٧٣ - ْم ٦٣ حرارة درجة على دافئًا للعجول بدیلة أو اللبن یقدم  
. األمراض تسبب ھضمیة اضطرابات



لعاشرأسئلة الدرس ا
 -  السن الصغیرة الجاموس عجول استخدام :بین الفرق وضح س

.اللحم انتاج فى السن الكبیرة الحیوانات - العمر متوسطة الحیوانات

.أذكر أھم الشروط الواجب توافرھا في عالئق التسمین س

.وضح نظم إیواء العجول الرضیعة واألبقار س

 من الحیوانات شراء عند مراعتھا الواجب االعتبارات أھم عن تكلم س
.للتسمین األسواق

.تكلم عن أھم النقاط الواجب مراعتھا عند تسمین الحیوانات س


