
الفصل السابع
بقارتغذیة العجول واأل

:  تاسعالدرس ال
طرق تغذیة العجول الرضیعة
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طرق تغذیة العجول الرضیعة
: سرسوبلا
üمن اللبأ ویحتوي .اللبأ من لتر  ٢٤-٢٢ نحو العادة في الحلیب بقرة تنتج 

.معروفًا مكونًا ٩٠ من أكثر
üھما قسمین إلى للبأ األساسیة المحتویات وتنقسم :  

.النمو عوامل .٢                   المناعة عوامل .١              

  :المناعة عوامل .١
üالمثیرة المواد ،الفطریات ،البكتریا ،الفیروسات ضد الجسم تقي  

 وھي .العمر من األولى األسابیع في خاصة األخرى والسموم للتحسس
 األوبئة ضد متطورة بدفاعات الجسم تزود بذلك
üالمناعة لعوامل األمثلة بعض:

 والالكت جالیكوبروتین ،الكتوفیرین ،المضادة األجسام ،لوبییولینفامینو
   .ألبیومین



  :النمو عوامل .٢
: على وتعمل  .ومتعددة كثیرة أیضًا ھي
  الطبیعي النمو تشجع١.
والمسنة المعطوبة العضالت بإصالح وتسرع تجدد٢.
  واألعصاب الغضاریف ،العظام ،الجلد كوالجین كذلك تجدد٣.
العضالت بروتین من بدال الدھون حرق على الجسم تشجع كذلك٤.

üمباشرة الوالدة بعد الرضیعة العجول إمداد ضرورة في الطرق تتفق 
  األولي أیام األربعة أو أیام الثالثة في یفرز الذي بالسرسوب

üمحمر أصفر سائل وھو المرحلة ھذه في األساسي الغذاء ھو السرسوب 
  القوام لزج خاصة رائحة لھ اللون
üالدھنو الجلوبیولین مادة وخاصة البروتین من محتواة بارتفاع یتمیز  

الالكتوز سكر من محتواه وانخفاض





:الجدول األتي یوضح الفرق بین اللبن الطبیعي والسرسوب 

المركبات
اللبن الطبيعيالسرسوب

األبقار الجاموس
األبقار الجاموسالفريزيانالمصرية

الفريزيانالمصرية

المادة 
٢٥.٦٢٥.٢٢٧.٢١٦.٩٩١٤.١١٢.٣الصلبة

١٧.٧١١.٦٣١٣.٩٧٤.٣٣.٧٥٣.٣%البروتين 
٤.٥١٠.٦٤٨.٤٥٧.٣٤.٩١٣.٤%الدهن 
١.١٤٠.٩٠١.٣٢٠.٨٣٠.٨٠٠.٦٨%الرماد 
٢.٧٤٢.٠٨٣.٦٣٤.٥٧٤.٦٤٤.٩%السكر 



üیومیًا )مرات ٥-٣( مناسبة بكمیات السرسوب المولود إعطاء ویجب 
 عن السرسوب حجم یزید ال حتي المرة في واحد لتر عن یزید ال بما

  الوالدة من األولي الساعات خالل وذلك الرابعة المعدة حجم

üمفتوحة وتظل متسعة تكون الدقیقة األمعاء في االمتصاص خالیا ألن  

üتزید الكافي بالقدر السرسوب لرضاعة الفرصة تعطي ال التي العجول 
 وجد فقد تعیش التي العجول أما %٥٠ إلي تصل حتي النفوق نسبة فیھا
  .ضعیف نموھا ویكون ھضمیة باضطرابات تصاب أنھا

üكل باقى بینما الدھن نسبة بانخفاض الجاموس فى سرسوبال لبن یتمیز  
.السكر نسبة فى منخفضة األنواع



:یوضح مدي تغیر السرسوب إلي اللبن الطبیعي  التالىجدول ال

الوقت
التركيب

الرمادالالكتوزالبروتينياتالدهنالماء
٦٦.٤٦.٥٢٣.٧٢.١١.٤عند الوالدة

٧٩.١٣.٥١٣.٧٣.٥١.١ساعة ١٢بعد 
٨٤.٤٣.٦٧.١٤.٢١.٠ساعة ٢٤بعد 
٨٦.٠٣.٦٧٤.٩٤.٤٠.٩٠ساعة ٤٨بعد 

٨٧.٢٣.٧٣.٥٤.٨٠.٨٠اللبن الطبيعي



یوضح أھمیة إعطاء السرسوب فى الست ساعات  التالىجدول ال
:األولي بعد الوالدة 

الوقت بعد الوالدة
من % معدل االمتصاص ملليجرام 
األمينوجلوبيولين

٥٠عند الوالدة مباشرة
٢٣بعد الوالدة بساعة

١٧بعد الوالدة بخمس ساعات
١٢بعد الوالدة بتسعة ساعات

صفرساعة ٣٦بعد الوالدة بـ



:الطبیعیة الرضاعة :أوًال

ü قسمین إلي وتنقسم األم من اللبن من احتیاجاتھ العجل یؤخذ وفیھا :

١٢

یتم رضاعة العجل من حلمات 
أمھ مباشرة

یتم رضاعة عجل أو مجموعة 
مرضعة  أممن العجول من 

وبعد ذلك

یتم حلب الضرع وتصفیتھ

وبعد ذلك

تنتجھ ثم  ىویتم تقدیر كمیة اللبن الذ
حساب عدد العجول التي یمكن أن ترضع 

لبقرة أو الجاموسةمن ھذه ا



  :الطبیعیة الرضاعة طریقة

üتزید أن یستحسن الضعیفة العجول وفي مرتین األقل علي الرضاعة تتم 
 النظیفة الشرب میاه توفر من والبد مرات ثالث إلي الرضاعة مرات عدد
 التھاب وجود عدمو الحلمات سالمةو الضرع نظافة من التأكد یجب كما

    .بھا المیكروبات عدد الرتفاع األولي القطرات استبعاد وكذلك للضرع

üسوف كلیھما ألن اللبن كمیة من التقلیل أو اإلسراف عدم یجب كذلك  
  .)إسھال( ھضمیة اضطرابات إلي یؤدي



١٢

في الجاموسفي األبقار 

یعطي العجل 

للشبع   یوم ١٥اللبن لمدة 

یعطي العجل 

للشبع  یوم ١٥اللبن لمدة 

بعد ذلك یعطي
)  یوم٣٠( لمدة ثالث حلمات
)  یوم٣٠(ثم حلمتان 
)   یوم٣٠( ةثم حلمة لمد

بعد ذلك یعطي
)  یوم ٥٤(حلمتان لمدة 
)   یوم ٤٥(وحلمة لمدة 

طریقة الرضاعة الطبیعیة



الرضاعة الطبیعیة



:  ممیزات الرضاعة الطبیعیة

قلة التكالیف وال تحتاج إلي عمالة فنیة مدربة

خفض نسبة النفوق 
٢

ضمان أخذ العجل اللبن طازج ونظیف علي نفس درجة حرارة الجسم 
بدون أي تلوث ألنھ من األم 

سرعة تناول الرضیع لمواد العلف الصلبة ألنھ یتعلم من أمھ وھذا یؤدي إلي 
سرعة نمو وتطور الكرش

توثق العالقة بین العجل وأمھ مما ینعكس علي ھدوء طباعھ

تكون أكثر مالئمة للعجول منخفضة الوزن عند المیالد

٤

٥

٦

٣

١



: الرضاعة الطبیعیة عیوب

صعوبة تحدید وتسجیل كمیة اللبن من األبقار

صعوبة الحلب اآللي
٢

وجود العجل خالل فترة الرضاعة قد تتعود علیھ األم وبعد الفطام تتأثر 
إنتاجیة األم

استخدام األمھات في الرضاعة یقلل من خصوبتھا وذلك لحدوث اضطراب 
ھرموني یؤخر حدوث الشیاع بعد الوالدة

مما یسبب بعض المشاكل الھضمیة بیرةخذ العجل كمیة لبن كأیقد 

تحدث بعض التشوھات بالضرع وبالتالي یكون غیر متزن
٤

٥

٦

٣

١



:الصناعیة الرضاعة :ثانیًا

üسواء الحلمات غیر أخر طریق عن احتیاجاتھ العجل یؤخذ وفیھا  
  طریق عن أو  شالشر أو الخض أو الفرز اللبن أو الطبیعي باللبن
  .األلبان بدیالت

ü تنشئة في تساعد التي األمور أھم من الصناعیة الرضاعة طریقة  
 كلھ اللبن ربماو اللبن من كبیر جزء توفیر مع الرضیعة عجولال

  منھ لالستفادة للمربي

üالعجول ھذه تسمین و مصر في البتلو مذبحة تقلیل أو وقف بالتالي و  
 علي للحوم جید مصدر تكون حتى كجم٤٠٠ وزن حتى ذلك بعد

. كجم٦٠-٤٠ وزن في و أسابیع عمر علي ذبحھا عكس



١٢

جھاز الرضاعة بالجرادل ب

سواء البالستیك أو األلمنیوم 
أو اإلستانلس استیل 

خزان یمأل باللبن أو بدیل ھو 
اللبن 

ü أخذ بعد الرضاعة عملیة تبدأ 
 األبقار في أیام ٣ لمدة السرسوب

الجاموس في أیام ٧و
ü جیدا األدوات ھذه تنظیف یجب.

üالسرسوب أخذ بعد الرضاعة عملیة تبدأ
üومنظم الحلمات من عدد بھ یوجد 
 لبنال إلعطاء مناسبة حرارة درجة ىعل
.)ه٤١ -٣٨(

الرضاعة الصناعى
حسب األدوات المستخدمة ىعل



طرق الرضاعة الصناعیة



١٢

الرضاعة علي بدائل األلبان الرضاعة علي اللبن الكامل 

الرضاعة الصناعى
ھ فى الرضاعةحسب المواد المستخدم ىعل

٣

استخدام اللبن الرائب أو الحامض 
فى الرضاعة



یعطى العجل بعد التغذیة على اللبن السرسوب اللبن الكامل 
من وزن العجل لبن % ١٠ حواليقدرت بكمیة ب

اللبن الكامل ىالرضاعة عل: أوًال

علي أقل األسبوع السابع حتي یفطم  تخفض الكمیة ابتداء من
١٥الـ وذلك حتى  األسبوعم فى الیوم جك١.٥ كمیة من اللبن

جم مادة  ١٠٠٠ -٧٠٠ أن یفطم العجل إذا تناول من ىعل
.من العلف المركز والخشنجافة 



لتقلیل قبل الفطام  وحتىالیوم الرابع  ھو بدیل للحلیب تغذى بھ العجول من
النفقات وتوفیر الحلیب لالستھالك اآلدمي

الرضاعة علي بدائل األلبان : ثانیًا

 ،الفیتامینات ،الدھون الحیوانیة والنباتیة ،بروتین المش یحتوي على مركزو
.الصویا والقمح مثل وأحیانا تضاف بروتینات .األحماض األمینیة ،األمالح

تستخدم بروتینات عالیة الجودة في بعض األنواع مثل  حدیثًا
بروتین كریات الدم الحمراء وبروتینات البالزما



١٢

المواصفات الكیماویةالمواصفات الظاھریة 

ü متكتًال یكون ال
ü و مقبولة رائحة ذو یكون  أن 

متزنخ غیر
ü مزدوجة عبوات في یكون أن .

ü ٢٢ عن الخام البروتین نسبة تقل ال-
  %١٩ عن الخام الدھنو  %٢٤
ü و %٥ عن الرطوبة نسبة تزید ال أن  

 %٠.٥ عن الخام األلیاف و %٨ الرماد
ü فرز لبن %٦٠ علي البدیل یحتوي أن 

 الفیتامینات من متكامل خلیط وعلي األقل علي
 حیویة مضاداتو المعدنیة العناصرو
üال أن و التحضیر سھل البدیل یكون أن یجب 
 %٨٠ عن للذوبان قابلیتھ تقل
ü لمدة للتخزین قابلیة ذا یكون أن یشترط 

 األقل علي شھور ثمانیة

أھم مواصفات بدیل اللبن الجید



 الجاموسفي حالة  لتر ماء ٦في  واحد كیلو جرام مسحوق بدیلیذاب 
  للبقربالنسبة  لتر ماء ٧في  كیلو جرام مسحوق بدیلو 

طریقة تجھیز البدیل كاألتي 

تذاب فیھا الكمیة الالزم حتى قبل الغلیان و  نصف كمیة الماء یسخن
مع التقلیب المستمر حتى تمام الذوبان  المحددة من مسحوق البدیل

مع استمرار  النصف الباقي من الماء الباردیضاف إلي المزیج السابق 
التقلیب حتى تمام التجانس و بذلك نحصل علي الكمیة المطلوبة من 

بدیل اللبن 

٢

٣

١



شكل یوضح كیفیة تجھیز بدیل اللبن



ال تستخدم اللبن الرائب أو الحامض خالل الیومین األوائل

اللبن الرائب أو الحامض الرضاعة علي: ثالثًا

رطل ٧٥ رطل ١٠٠ وزن العجل عند الوالدة
رطل  ٣.٧٥-٣ رطل  ٥-٤ كمية اللبأ التي تعطى في أول وجبة

:   التالیة تتجاوز فترة التخزین أالعند استخدام السرسوب المخزون یجب 

طول فترة التخزينطريقة التخزين
يوم  ٢-١في درجة حرارة الغرفة

أسبوع واحدالثالجة
سنة واحدةالتجميد



حساب كمیة اللبن التي یأخذھا العجل و ذلك علي حسب احتیاجاتھ 

ممیزات الرضاعة الصناعیة 

.یمكن تسجیل و حساب إنتاجیة األم بسھولة 

یمكن تجنب الموالید لألمراض التي تنتقل إلیھا من األم عن طریق 
اللبن 

الرضاعة  منحمایة ضرع األمھات من التشوھات التي قد تحدث 
الطبیعیة 

بسھولة ویسر  اللبنإضافات غذائیة أو عالجیة مع أى یمكن إضافة 

تفادي حدوث األمراض التي تنشأ عن وجود أوساخ في الضرع و أي 
.التھابات بالضرع عند الرضاعة الطبیعیة 

٢

٤

٥

٦

٣

١



تتطلب مستوى عالي من النظافة و التطھیر و التنظیم 

الرضاعة الصناعیة  عیوب

عمالة فنیة مدربة تتطلب العنایة الزائدة بالحالة الصحیة و أیضًا

حرمان العجل من حنان األم و رضاعتھا مما یؤدي إلي عادات سیئة 
و غیر صحیحة مثل رضاعة أذان اآلخرین

زیادة التكالیف في رعایة الموالید من عمالة و تكالیف عالج و أدوات 
رضاعة و تطھیر ھذه األدوات 

٢

٤

٣

١



الجدول التالى يوضح األوزان العجول الجاموس والبقر والفريزيان  
:بالكجم  خالل فترة الرضاعة

العمر 
بالشهر

الجاموساألبقار المصريةالفريزيان
إناثذكورإناثذكورإناثذكور

٣٤.١٣٠.٢٢٧.١٢٤.١٤٠.٣٣٧.٧الولدة
٥٠.٣٤٥.٦٤١.٦٣٧.٤٥٩.٣٥٨.١األول
٧٠.٣٦٣.٧٦٠.٩٥٢.٣٨٨.٩٧٨.٩الثاني
٩٥.٤٩٠.٦٦٢.٧٦٥.١١٠١.٩٨٩.٩الثالث
١١٥.٨١٠٥.٩٨٣.٨٧٣.٤١١٢.٧١٠٠.١الرابع



الجدول التالى يبين كميات العليقة المركزة والخشنة التي تقدم للعجول 
الرضيعة خالل فترة الرضاعة 

عجول فريزيان 
)كجم(كمية األعالف يوميا  

عجول الجاموس
مالحظات)كجم(كمية األعالف يوميا  

 العمر
العمر دريسعلف عجولباألسبوع

باألسبوع
علف  
في حالـة  دريسعجول

وجــــود 
ــالف  األع
الخضــراء 
والغضــة 
تقـــــدم 
ــول  للعجـ
بحرية بعد 
تطــــاير 

 الندي

٨٠.٢٥٠٠.٢٥٠- ٤٠.٢٥٠٠.٢٥٠٤- ٣
٦٠.٥٠٠٠.٥٠٠- ٥---
١٢٠.٥٠٠٠.٥٠٠- ٨٠.٧٥٠٠.٧٥٠٨- ٧
١٠١.٠١.٠- ٩---
١٤٠.٧٥٠٠.٧٥٠-١٢١.٢٥٠١.٢٥٠١٢-١١
١٤١.٥٠٠١.٥٠٠-١٣---

١٥١.٧٥٠١.٧٥٠١٥١.٠١.٠



الجدول التالى يوضح كميات البن الالزمة للرضاعة الصناعية خالل فترة 
الرضاعة 

ر باألسبوعمالع

عجول الفريزيان
)كجم(كمية اللبن 

عجول الجاموس
)رطل(كمية اللبن 

مساءصباحاًمساءصباحاًًً
سبعة أيام سرسوبثالثة أيام سرسوب

١٢٢--
٢٢.٥٢٥٥
٣٣٢٦٥
٤٣٢.٥٦٦
٥٣٣٦٥
٦٣٣٥٥
٧٣٢.٥٥٥٤



الجدول التالى يوضح كميات البن الالزمة للرضاعة الصناعية خالل فترة 
الرضاعة 

ر باألسبوعمالع

عجول الفريزيان
)كجم(كمية اللبن 

عجول الجاموس
)رطل(كمية اللبن 

مساءصباحاًمساءصباحاًًً
سبعة أيام سرسوبثالثة أيام سرسوب
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١١٢١.٥٥-
١٢٢١٤-
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١٤١١٣-
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:الصغیرة العجول لھا تتعرض التي المشاكل بعض
üتحدث لھا یتعرض التي المبكرة المرضیة المشاكل ان نعرف أن یجب 

:مثل مباشرة الوالدة وبعد أثناء العجل لھا یتعرض قد التي المشاكل نتیجة

 العجل حصول عدم أو المناعیة األجسام من السرسوب محتوي انخفاض١.
 سوف المیالد بعد األولي ساعة ١٢ الــ خالل في الكافي السرسوب علي
 في الحرجة الفترة خالل باألمراض لإلصابة العجول تعرض إلي یؤدي
  .)أسبوعین عمر( التنشئة

  الوالدة أثناء التعسر٢.

 التي للبیئة التلوث معدل ارتفاع نتیجة باألمراض لإلصابة التعرض زیادة٣.
    .العجل بھا ینشأ



:المتأخر والفطام المبكر الفطام
üألعمارھا تبعا ولیس ألوزانھا تبعا العجول فطام یكون أن مراعاة یجب 

 یؤخر الساللة متوسط عن الوزن في المتأخرة العجول فإن ذلك وعلي
 وھو( للفطام المطلوب الوزن إلي تصل حتي بتغذیتھا ویعتني فطامھا
.)المیالد وزن ضعف تقریبا

üثالثة إلي عمرھا یصل عندما مصر في العجول تفطم أن العتاد من 
  .)أسبوع ١٥( تقریبا ونصف شھور

üنفقات تخفیض بھدف وذلك الخارج في للعجول المبكر الفطام نظام ویتبع 
   .الكامل اللبن علي للعجول التنشئة



وقف التغذیة السائلة علي اللبن فجأة عندما یصل استھالك العجل یتم 
في الیوم باإلضافة إلي  نصف كجم حبوب أو علف مركز بادئإلي 

الدریس الجید 

لفطام المبكر  طریقة إجراء ا
وقد یمتد  ثالثة أسابیعیتم الفطام لبعض العجول في الخارج وعمرھا 

.مع البعض اآلخر أسابیع ٨إلي 

إعطاؤه العلف البادئ ویعطي لھ مخلوط  وبفطام العجل یوقف تدریجیًا
علي األقلبروتین خام % ١٥ مركز یحتوي

في الیوم  كجم٢ حتى تصل إلي وتزداد الكمیة المعطاة تدریجیًا
تتغذى  لمدة أسبوع أو أسبوعینویراعي أن تظل العجول في أماكنھا 

.  حتى تنسي عادة الرضاعة فقط الماءو العلف الجافعلي 



ü فطام بنجاح مصر في أمكن وقد 
 أسابیع ٧ عمر عند مبكرا العجول
 جانب إلي الفرز اللبن باستعمال

  الكامل اللبن

ü لوحظ العجول ھذه أوزان وبتتبع 
 شھور ٦ عمر عند أوزانھا تخلف
 المفطومة مع تساوت أنھا غیر

 سنة عمر عند الوزن في طبیعیًا
 تكالیف في الكبیر الفارق رغم

.التغذیة



لتاسعأسئلة الدرس ا

ما ھى الطرق المختلفة للرضاعة الصناعیة  ؟س 

ما ھى كمیات البن الالزمة للرضاعة الصناعیة خالل فترة الرضاعة ؟ س

.تكلم عن استخدام اللبن الرائب أو الحامض فى رضاعة العجول س

ما ھى ممیزات وعیوب كل طریقة من طرق الرضاعة ؟ س

.تكلم عن نظام الفطام المبكر والمتأخر س


