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كیفیة تأسیس وتكوین قطعان األلبان



:الھدف من الدرس

:بعد االنتھاء من ھذا الفصل یتوقع ان یكون الطالب قادرًا على 
معرفة كیفیة تأسیس قطیع ماشیة لبن•
التعرف على طریقة وكیفیة رعایة النتاج بعد الوالدة•



كیفیة تأسیس وتكوین قطعان األلبان
üاألول الموسم من العمر متدرج اللبن حیوانات قطیع یكون أن یجب  

 .السادس أو الخامس الموسم وحتى

üوتوفر( احتیاطي أخرى طلوقة مع بقرة ٥٠ لكل طلوقة ویشترى  
  )الطلوقة عن یعني الصناعي التلقیح نظام

üدوام تستدعى ظروف توجد بل الحد ھذا عند المھمة تنتھي وال 
 أفراد استبعاد إلي مضطرًا نفسھ المربي یجد إذ القطیع في الحركة
 .أخرى أفراد وإحالل

üبمعدل القطیع من سنویا تخرج التي الحیوانات نسبة وتسمى 
 .االستبدال



  استبعاد وأسباب القطیع من %٣٠- ٢٠ حوالي االستبدال معدل ویبلغ
  :یلي كما ھي الحیوانات

.االنتاج ضعف أى القطیع متوسط عن للبقرة اللبن إنتاج انخفاض -١
.االخرى التناسلیة المشاكل أو بالعقم البقرة إصابة -٢
 مما ، الضرع التھاب مرض أھمھا بأمراض الضرع إصابة تكرار -٣

 .أجزائھ أحد في بالضرع شلل إلي یؤدي
.للبقرة العام الضعف -٤
 غیر العالج أو العالج فیھا یجدى وال بأمراض البقرة إصابة -٥

.اقتصادي
 وضعف والدتھا أثناء متاعب إلي یؤدي مما البقرة حجم صغر -٦

.اللبن من إنتاجھا
 عن الحیوانات عدد یزید بحیث القطیع حاجة عن زائدة أفراد -٧

 .للمزرعة المقررة المالیة االلتزامات



بقرة حالبة فیكون تكوین القطیع ١٠٠لو فرضنا أن القطیع یتكون من 

العمر تقريباموسم الحليبعدد الحيوانات
ستة ٧- ٦الخامسبقرة ٢٠
ستة ٦- ٥الرابعبقرة ٢٠
ستة ٥- ٤الثالثبقرة ٢٠
ستة ٤- ٣الثانىبقرة ٢٠
ستة ٣- ٢االولبقرة ٢٠

عجلة درجة أولى  ٢٠
سنتين -١.٥عشار

سنة ١.٥- ١عجلة درجة ثانية ٢٥

شهرا١٢- ٦عجلة درجة ثالثة ٣٠



üآخر إلي موسم من باالنتخاب یسمح ال النظام ھذا.  
üالموسم في منھ أكثر األول الموسم في األفراد عدد كان لو ذلك یمكن وكان  

، وھكذا الثالث الموسم في منھ أكثر ثم الثاني
üالموسم بعد الممتازة األبقار من القطیع یحرم السابق التكوین ھذا فإن كذلك  

  أن یستطیع المربي لكن سیقل اللبن من إنتاجھا كان نمو السادس أو الخامس
  .قطیعة في ممتازة وراثیة بتراكیب منھا ینتفع

:یلي كما القطیع تكوین یمكن السابقة العیوب ولتالفي
ü٨٤ تلد بقرة ١٠٠ أن أي %٨٤ الخصوبة نسبة بقرة ١٠٠ أن فرض فلو  

  عجلة ٤٢ حوالي أي وعجلة عجًال
üالعجالت في النفوق نسبة عجلة ٣٦ فیتبقى عجالت ٦ حوالي االستغناء ونسبة  

  عجالت ٤ تستبعد عجلة ٣٢ ویتبقى عجالت أربع أي ، أقصى بحد %١٠
  مرة ألول وستلد تلقح عجلة ٢٨ یتبقى أخرى

üبقرة ١٦ موسم لثاني منھم ینتخب ثم بقرة ٢٨ األول الموسم في العدد فیصل  
.وھكذا الجدول في كما االنتخاب عملیة تتوالى ثم



موسم الحليبعدد االبقار
األول٢٨
الثانى١٦
الثالث١٤
الرابع١٢
الخامس١٠
السادس٨
السابع٦
الثامن٤
التاسع٢
المجموع١٠٠



رعایة وتنشئة العجول والعجالت



الوالدة بعد النتاج رعایة
 أھم من الرضاعة فترة وخالل الوالدة بعد خصوصا النفوق نسبة قلة

  معدل و الحیواني اإلنتاج مزارع اقتصادیات على المؤثرة العوامل
.القطیع فى الوراثي التحسین

  باألم االھتمام من الصغیرة بالعجول العنایة تبدأ
üفي كجم ٣٥٠ وزن أو سنة ٢.٥-٢ عمر عند تلقیحھا یتم بأن  

الخلیط األنواع في كجم٣٠٠ أو األجنبیة األنواع

üإعطاء یجب شھرین حوالي تستغرق التي و الجفاف فترة أثناء فيو  
 علف كجم٣ حوالي تعطي أي لبن كجم٥ تنتج أنھا علي علیقة األم

.الیوم في مركز



علیھ المتحصل لنتاجا لرعایة بالنسبة
ü ویولیھا المربى بھا یھتم أن یجب التى المھام من العجول تنشئة  

 من والتى القطیع نواة ھى الرضیعة العجول ألن نظرًا خاصة عنایة
. للمزرعة األمثل لإلنتاج الوصول یمكن خاللھا

ü من األخیر الثلث خالل ( الوالدة قبل بالنتاج االھتمام یجب لذلك 
  والتى والفیتامینات المعدنیة العناصر إلى الجنین یحتاج حیث ) الحمل
 لھ یتیح بما المتغیرة البیئیة الظروف مقاومة من الوالدة بعد تمكنھ

حیاتھ على المحافظة

ü في ووضعھا للموالید المخصصة الخشبیة البوكسات تجھیز یتم 
  مجھزة أماكن بھا المزارع بعض و الھوائیة الطیارات عن بعیدة أماكن
دللموالی



وضع الجنین عند الوالدة



وضع الجنین عند الوالدة



:  تياآل راعىو للحصول علي موالید قویة ی

أن تكون ناتجة من أم  
قویة في جسمھا

حجم األم مناسب لتجنب 
حدوث عسر والدة

طول الحیاة 
اإلنتاجیة لألم

عمر األم عند أول  
سنة ٢.٥-٢والدة 



:عندما تتم الوالدة بنجاح یتم األتي 

:فیمكن العملیة بھذه األم تقم لم وإذا
 بھذه القیام على األم لتشجیع العجل جسد على النخالة من قلیل رش .١

العملیة
 حیث األرز قش من كمیة أو الخیش أو القماش من بقطعة العجل تجفیف .٢

اللعق بھ یقوم الذى الدور بنفس تقوم

 تقوم لكي ألمھ العجل یترك أن یجب
 من بجسمھ علق مما بتنظیفھ
 ھذه تساعد حیث الوالدة مخلفات
 مما العجل لجسم تدلیك على العملیة
 الدمویة الدورة نشاط على یساعد

 لتنشیط تؤدى وبالتالي الجلد فى
. العجل



üمن سم ١٠ بعد على السرى الحبل قطع بعملیة المربى یقوم كذلك 
 مطھر أي أو الیود صبغة باستخدام تطھیره ضرورة مع العجل بطن
 )مقص او سكین ( معدنیة قطع آالت أي استخدام وعدم ،متاح آخر
  . التیتانوس من خوفا
üالقش أو بالتبن وتفرش لھ المخصصة األماكن فى العجل یوضع.
üوالمشي الوقوف عملیة لیسھل الحافر من الطري الجزء تقلیم.
üنظام حسب نمرة العجل ویعطي الوزن ویسجل واألم العجل یوزن 

 طرق من ذلك غیر أو وشم أو معدنیة نمر سواء المتبع الترقیم
.المتبعة الترقیم

üاحتباس مثل مالحظات آي وكذلك لألم الصحیة الحالة تسجل 
.اللبن وحمي المشیمة



üالوالدة بعد ممكن وقت أقرب خالل فى السرسوب رضاعة فى العجل یبدأ  
 خالل فى مرات ٤ - ٣ الرضاعة وتتكرر )الوالدة من اُألول الساعتین(

.العجل حیاة من األولى ساعة والعشرین األربع

  أمھ رضاعة من العجل یتمكن لم وإذا
üوالحلمات الضرع إلى إرشاده یجب  

فمھ فى وإدخالھا
üالفم فى اللبن من قلیل حلب ویمكن  
üسرسوب بإعطائھ مساعدتھ یمكنو  
  بزازة باستخدام األم

 مبكرًا إبعاده أن حیث طویلة مدة أمھ مع العجل ترك عدم المستحسن من
 العجل تدریب تعود على كثیرًا یساعد الوالدة من الرابع الیوم أقصى بحد
. الجردل من الرضاعة على



عجولللالسرسوب  اعطاء لبن أھمیة

یحتوى على نسبة عالیة من  
)الجلوبیولین( األجسام المناعیة

نسبة عالیة من البروتین  بھ 
والدھون واألمالح والفیتامینات

مادة ملینة تطرد الغائط من  
الجھاز الھضمى للعجول 

انخفاض نسبة الالكتوز 
وبالتالى یقل حدوث اإلسھال  



أسئلة الدرس الثامن

.وضح كیف یمكنك تأسیس قطیع ماشیة لبنس 

ما أسباب استبعاد الحیوانات من القطیع ؟ س

ماھى عملیات الرعایة التى تجرى للنتاج بعد الوالدة ؟ س

وضح كیف یمكنك الحصول علي موالید قویة ؟ س

؟ أھمیة إعطاء العجول المولودة لبن السرسوبما  س


