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 الفصل الثالث

 على الحليب وبدائلهالعجول تغذية 

Feeding Young Calves on Milk and Milk  Replacers 

 مكونات الحليب والرضاعة الطبيعية  1 – 3   

الذي يفرز من االبقار في االيام االولى  (Colostrumsبعد انتهاء مرحلة التغذية على اللبأ )   

 فترة افراز اللبأ  الضرع إلى الحليب االعتيادي إذ ال تطولفرز من المسائل اليتحول ،  بعد الوالده

ناتج  الحليب االعتيادي وهوعلى يكون غذاء المولود  بعدهاو .أيام 4 – 3تتراوح من  التيوكثيرا 

الماء النسبة العظمى  كونيبمواصفاته الفيزياوية والكيمياوية والذي  ( الضرعإفرازالغدة اللبنية )

بنسب معلق  أومستحلب  أومحلول  على شكل إما األخرىبقية المكونات تكون و %(.88) همن

الحلب  و مرحلةاو السالله نوع الحسب تتغير قليال و  (2– 3)جدول  % 21محددة تشكل بحدود 

  (. 1 – 3)وبعض العوامل األخرى كما في الجدول والتغذيه (  (Stage of Lactation()االدرار

 غم( 111)الكمية في  والجاموس حليب األبقار ( مكونات 1 – 3جدول ) 

 الجاموس األبقار المكونات

 84 8880 )غم( الماء

 4872 4878 سكر الالكتوز )غم(

 386 381 )غم ( البروتين

 ..7 384 )غم ( الدهن

 0860 0861 )عم ( المعادن

 0680 7280 كيلوكالوري /الطاقة 

 

 مختلفة من األبقار  سالالتونات الحليب في لمك يةئوالم( النسب  2 – 3جدول )      

 الماء الرماد الالكتوز البروتين الدهن النوع

 87880 0807 4805 3835 3885 االيرشاير

 88820 0865 4870 3825 3840 الفريزيان

 85855 0865 4805 3885 4800 الجيرنسي

 85832 0865 5800 3880 5824 الجيرسي

 86857 0870 4880 3830 3875 الشورتهورن

 .           Scot   (1986) 
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 .الحليببعد ذلك على  ثماللبأ من  مالتتغذى العجول بعد الوالدة مباشرة على ما يتكون في ضرع أ

الرضاعة الطبيعية وهي الغريزة الطبيعية التي أودعها هللا  قيحصل المولود على غذائه عن طري

للبحث عن مصدر  دائما برفع الرأس إلى األعلى تم تفي المواليد الحديثة والتي وتعالى سبحانه 

يتحسس المولود الحلمة  أنبمجرد و،  (2- 3)شكل  ايحفظ في ضرع أمهيفرز والغذاء والذي 

يحيطها به ويضغط بشفتيه على قاعدة الحلمة  وعلى الفورون على سطح لسانه كيضعها في فمه فت

يتذوق الحليب حتى  أنفمه وما  إلىحلمة داخلها فينساب الحليب من فتحة ال الضغطمما يرفع 

إلى يستطيع المولود تكرار عملية المص  .بالشبع إحساسه ويستمر بذلك لحينيكرر عملية المص 

طريقة إلخراج الحليب   أفضلتعتبر عملية الرضاعة لذا ، وربما أكثر من ذلكبالدقيقة  مرة 80

إنها العملية المثالية التي تحفز األم  من الضرع إذ ال تحدث أي ضرر للحلمة أو تؤذي األم كما

 الحليب على أحسن وجه . افرازعلى 

 

 

 فريزيان  مع مولودها   -( بقرة هولشتاين 2- 3شكل )                     

 

 :  يأتيعندما نتحدث عن الرضاعة يجب أن نتذكر ما 

                                                            كونه عن فضال ةالوالد حديثة العجول تواجهها التي الكبيرة الضغوط من هو الجوع إن. 2

 . أساسية صحية  مسالة

 .الجوعشعورها  لمنع المواليد رعاية الواجب من لذا. 1 

 .والتلقائية التقليدية التغذية لممارسات بسيطة تغييرات طريق عن الجوع منع  يمكن  -3 

         الجوع لمنع نوعها من الفريدة الوسائل من وهو المحمض ليبالح إلرضاع إمكانية هناك -4 

 . العجول عن

 اليوم ولكنها غذائها على الحصول في المواليد تعتمدها التي القديمة الطرق من الرضاعة تعتبر    

 تعيش وكأنها الحديثة المواليد في سبحانه الخالق أودعها التي الوسيلة ألنها جديدة تكون أن يمكن
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 مقابل في اليوم تعد قديما متبعة كانت التي الطريقة إن هو الجديد.  األم سوى احد رعاية دون

 والعناصر المركبات من العجول احتياجات وسد  الجوع من التخلص لضمان الحليب من الفائض

 سيالرئي السبب يكون وقد ، المولود حياة من األولى األيام في كبيرا ضغطا الجوع يولد.  الغذائية

 .   يوما 12--6  من األيام في بالمرض لإلصابة

 

 ناعيةطصاال التغذية ونظم ةيالطبيعالرضاعة  قطر  2 – 3
      

الطريقة الطبيعية في تغذية العجول تشمل التغذية الحرة، والرضاعة حتى اإلشباع ، والرضاعة    
فتكون عادة بتقييد  عيةاالصطنا. أما نظم التغذية ( 3 - 3جدول ) خالل اليوم حددهلوجبات م

الرضاعة، أو تحديد كمية الحليب في الوجبة الواحدة ،  وتشجيع الرضاعة السريعة ، أو تقديم 
   .الحليب في األواني

 
 Natural Sucklingالرضاعة الطبيعية : 1 – 2 – 3 

نه وتعالى هللا سبحاالطبيعية التي يتم فيها إخراج الحليب من ضرع إالم والتي جعلها وهي الطريقة 

مباشرة عن  األمحليب  غذائها منلكي  تحصل على  ونةاللبأغلب مواليد الحيوانات  غريزة في

تلف اللسان حولها مع الضغط بالشفتين على قاعدة الحلمة لمنع الحليب ثم حلمة بفمها الطريق وضع 

هكذا ومن الرجوع للخلف مما يجعل الحليب ينساب إلى فم المولود عن طريق فتحة الحلمة 

من محاسن هذه الطريقة أن المولود يرضع  .( 1 - 3 شكل )بتكرارالعملية يستمر جريان الحليب 

وعلى مدة طويلة وهذا  وببطءستمرارويأخذ كفايته من الحليب اب أمهمتى يشاء السيما إذا كان مع 

جارب يؤدي إلى خلطه جيداً مع اللعاب مما يسهل عملية هضمه بصورة أفضل ، وقد تبين من الت

صطناعية ، العجل من الحليب مقارنة بالرضاعة اال استفادةأن الرضاعة الطبيعية تزيد من معدل 

أي أن معدل الوزن المتحصل عليه من الرضاعة الطبيعية أفضل من الوزن المتحصل عليه من 

 العجول. إلرضاع، والتحتاج الرضاعة الطبيعية إلى أيدي عاملة  االصطناعيةالرضاعة 

 

 

 
 

 ( الرضاعة الطبيعية للعجول من أمهاتها  1 - 3شكل )                
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 أن المربي تبين يتلوال ولعجل المحددةو ةالحر الرضاعة نظامي بين قارنةالم ( 3 - 3جدول ) 

  .احتياجات المولود كما لو كان يرضع من أمه  لبيالي

 التغذية المحددة  التغذية الحرة  

 25 – 8 15 – 10 نسبة الحليب من وزن الجسم

 7 – 4 20 – 8 (يوم /لتر )كمية الحليب 

 500 - 100 2000 (يوم /غم ) الزيادة الوزنية 

 8 – 7 8 - 4 عدد دقائق الرضاعة 

 3 – 1 6  عدد الوجبات 

 24 – 20 4 (ساعة) المدة بين الرضعات 

 

 : يأتيومن مساوئ الرضاعة الطبيعية ما 

شوه الحلمات ي يمكن أنوهذا  األخرىويترك ض حلمات الضرع العجل على األغلب بع يرضع -1

 ة.ـب اآللي بعد الرضاعـالحل جراءإ في يؤثرغير متناسقة وبالتالي يمكن أن ويجعلها 

المنتج من كن معرفة ـالعجل وبذلك اليم ايتناوله الذيالحليب  كميةتقدير قدرة المربي على  عدم -2

 بقرة.كل الحليب ل

أن األم  فضالعنعند غيابه  يبالحل عطاءإمن تمتنع البقرة  يجعلقد  مهأجل مع العاستمرار  نإ -3

 . تبقى في حالة تحفيزمستمر

األخرى األمراض بسبب كثرة الحليب المتناول فضال عن  باإلسهالاحتمال إصابة العجول  -4

 باألوساخ.نتيجة تلوث الضرع والحلمات 

 

 Artificial Suckling  :الصطناعية أالرضاعة  2 -2 – 3

وهي عملية تقديم الحليب للمواليد  بعيداً عن األم  باستخدام أواني خاصة يوضع فيها الحليب ويتم 

. هذه األواني ممكن ( 5 – 3 و 4 – 3و 3 – 3ل  اشكتعليم العجل على الشرب منها مباشرة )اال

.هذه الطريقة أن تكون بدون حلمات أو مثبت بها الحلمات وبأعداد مختلفة حسب عدد العجول 

في الحقول الكبيرة لتربية األبقار، ألن الرضاعة الطبيعية تكون غيرعملية وغيراقتصادية تستخدم 

وان استخدام هذه الطريقة يمكن أن توفرالحليب الزائد عن حاجة المواليد ويحول لالستهالك 

 البشري .

 

 ميزات الرضاعة االصطناعية  1 - 2 – 2 – 3

 ي :يأتما  االصطناعيةالرضاعة ان من ميزات  

 المرباة في الحقل . للعجولالمقدم الحليب  كمية تقدير يمكن -1

 .الحليب المنتج من كل بقرة من أبقار الحقلمعرفة  -2

 الرضاعة. أثناءتباع أساليب النظافة بإباألمراض حماية العجول من اإلصابة  – 3
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 قة لرضاعة العجول طرق مختل(  3 – 3شكل )                         

 

 
 

 تحتوي على حلمة مطاطية ( رضاعة العجول من رضاعات  4 – 3شكل )           
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 (  تعليم العجول على شرب الحليب من األواني  5 – 3شكل )           

 

 في الرضاعة االصطناعية مراعاتهاالشروط الواجب  2 - 2 – 2 – 3

 :االتي االصطناعيةرضاعة في ال مراعاتهاالشروط الواجب من 

 األواني المستعملة حتى ال تكون مصدر لتلوث الحليب وإصابة العجول الحرص على نظافة -1

 باألمراض.

 ْم(. 38ة لدرجة حرارة حليب األم )حوالي بأن تكون درجة حرارة الحليب مقار -2

 حي .% من وزنه ال 11يمكن تحديد كمية الحليب المقدم لكل عجل والتي تقدر ب   – 3

مرتين أو ثالثة مرات وعادة تكون متساوية  وبفتراتيجب أن تكون مواعيد الرضاعة ثابتة  -4

 اليوم.ب

إمكانية بسترة الحليب قبل تقديمه للعجول مما يضمن سالمته من مسببات اإلمراض فضال عن  -5

 إذا لم يتعرض للتلوث.إمكانية حفظه لعدة أيام 

         كي ال يصاب الحيوان وأليام عدةأخرمن العلف نوع ل لنتقاااليجب التدرج عند  –6

 .ات الهضميةضطرابباال

 

 رضاعة العجول لالصطناعية أطرق ال 3 -2 – 2 – 3

إلى  رأسهرفع ي هفانلذا ، بدأ بالبحث عن غذائه حتى ييقف المولود على قدميه وتلد البقرة  أن ما

 في الرضاعةلغالب تكون معكوسة العملية في الذلك فان ، األعلى وهذه غريزة تلد معه 
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 اإلناءعند الشرب من  خاصةأي أن العجل يجب أن يخفض رأسه إلى األسفل  ، االصطناعية

 .الجديدة عليه  يتعود على هذه الطريقة كي، لذلك فأنه يحتاج إلى التدريب )السطل ( 

 األصبع يبللم ومن ث الحيوان مسكعن طريق  اإلناءمن الحليب د العجل على شرب يتعويمكن    

الموضوع ضغط برفق على رأسه لحين وصوله إلى الحليب ال معفي فم العجل ضع يووالحليب ب

بطريقة أخرى  أو ،ويترك يشرب بحريته  اإلصبعوبمجرد أن يتذوق العجل الحليب يرفع  اإلناءفي 

لضغط ا باليد األخرىووهي وضع اليد في إناء الحليب وإخراج أحد األصابع فوق سطح الحليب 

 ،تدريجياً منه الحليب يشرب  يتذوقواألصبع برفق وبمجرد أن يلعق العجل العجل على رأس 

وهناك طريقة أخرى وهي وضع حلمة مطاطية تطفوعلى سطح الحليب وبنفس الطريقة السابقة 

يتذوق الحليب يبدأ بالشرب. يجب تكرار ويوصل فم العجل إلى الحلمة وعندما يبدأ بلعق الحلمة 

في ة مرات عديدة لحين تعود العجل عليها. أما إذا استخدمت األواني ذات الحلمة المطاطية العملي

توضع الحلمة في فم العجل وبمجرد تذوقه  إذ، فأن العملية تكون أسهل  االصطناعيةالرضاعة 

                  لحليب يبدأ بالرضاعة وال تحتاج إلى جهد كبير ولكن لكل طريقة فوائدها ومساوئهال

 (.6 – 3) شكل 

 

 
 

 (  مغذيات مختلفة بحلمات مطاطية لرضاعة العجول  7 - 3شكل )            

 

استخدام القناني الزجاجية  أوباستخدام الحاسوب  اآلليةالتغذية  ظامن ، المحددة التغذيةتشمل طرق 

 مرات 3 أو تينمررروتكالتي تحتوي على الحلمات المطاطية  مغذياتالأوالحاويات ) السطل ( أو

العلف من  أكثركمية يحفز العجول على تناول  أنالحليب يمكن  التغذية علىإن تحديد .اليوم في

 (.العلف الجاف  مقابل الحليب)بعمر مبكر مما يقلل من تكاليف التربية و الجاف

 الرضاعة تكرار عمليةوالحليب  كميةب وعالقته الجوع  -3 – 3  

 الجائعة فالعجول. الغذاء نقص عن الناجم الضعف أو والغثيان نزعاجالا من حالة هو الجوع      

 من سلوكها أو تصرفاتها خالل من الجائعة العجول معرفة ويمكن.   للغذاء ماسة حاجة في هي

 ولكن العجول على تظهر التي الجوع عالمات من الرضاعة وسلوك.  الحلمة عن بحثها خالل

 ما غالبا الحديثة العجول تربية إن.  فيه مرغوب غير سلوك أنها على المربي إليها ينظر ما غالبا

 عن النظر بغض  الحليب من الكمية نفس العجول كل تعطى لذا ، الجماعية التغذية طرق تستخدم
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 وهذا. الغذاء من حاجتها سد لعدم  الجوع من  تعاني ما غالبا الكبيرة العجول فإن وبالتالي.  وزنها

 ذكر عجل 260 ل العمر من أسبوع أول في الفقدان أو اليومية الزيادة (6 - 3) الشكل يظهره ما

 عند الوزن  أساس على العجول تقسيم يتم.  يوميا الحليب من لتر 4 على غذيت والتي هولشتاين

 معدل التي  العجول عدد من٪ 44  أن فيالحظ(.  كغم 71  - 33) اليمين إلى اليسار من ميالدال

 بينما العمر من األول األسبوع في الوزن في نقصان وال زيادة ال لها ليحص لم كغم 47 وزنها

 نظام عليها طبق التي تلك من ذلك من اقل وزنها التي من الحالة نفس لها حصل فقط%  24

 . الحليب من المحددة التغذية

 التي بتلك ةمقارن العجول تحتاجها مما أقل بكمية الحليب توفر ما غاليا التقليدية التغذية نظم إن  

 زيادة من بالرغم اقل تكون  الثانية الطريقة في تظهر التي المشاكل فان لذلك  أمهاتها من ترضع

 . المستهلك اليومي الحليب إجمالي

 

 

عجل  260( معدل الزيادة أو فقدان الوزن اليومي في اليوم السابع من العمر ل6 - 3شكل )   

 حليب يوميالتر من ال 4ذكر هولشتاين غذيت على 

 نحصل ال لذلك التغذية ومرات كمية في التقليدية التغذية ممارسات في أخطاء تقع ما وعادة   

 الرئيسة المشكلة هي الجوع بأن القائلة الحجة تدعم المقارنة وان المطلوبة  الوزنية الزيادة على

 خلط في هو ، الحليب بديل مع شيوعا األكثر والخطأ. العمر من يوما  12 - 2  من للعجول

 يقلل مما بالماء  الخام الحليب تخفيف أحيانا يتم كما.  الماء من لتر لكل كافي غير بوزن المسحوق

  منه االستفادة كفاءة من

. الحليب على الحصول بحرية للعجل يسمح النظام هذا في : لحليباالحرة على  لتغذيةا 4 – 3 

 اذ الفردية األقفاص في (. كما قد يتم الرضاعه 8 – 3) شكل   يشاء متى  بالرضاعة له يسمح إذ

معدل الزيادة اليومية أو الفقد في اليوم السابع من العمر 

 يوميالترمن الحليب  4للعجول المغذاة على 

 % فقدت من وزنها44

 % فقدت من وزنها 24
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 فمن ، الجماعية األقفاص في بينما.  أخرى العجول من مزاحمة دون العجل يرضع أن يمكن

 أو آلية أنظمة اغلبها أن وبما.  العجول تزاحم من للحد كافية الحلمات عدد تكون أن الضروري

 يمكن ال لذا ، الوقت نفس في سترضع ةلمجموعأ في العجول من العديد فان بالحاسوب مبرمجة

 ودرجات الحليب جودة إلى المقيد غير النظام يتطلب.  والحليب بالحلمات والتحكم عليها السيطرة

 خزانات في الحليب بديل أو الحليب أو اللبأ حفظ يجب كما.  العجول تشرب كي مناسبة حرارة

 بوعاء تزويدها عن فضال الرضاعة ائلسو لمزج بخالطات ومزودة التكلفة قليلة كهربائية خاصة

 النظام هذا في انه كما. الحائط على تعليقه يمكن شريط على توضع أو ، المطاطية الحلمات لوضع

 الحلمات تعلق أو الجاذبية على لتعمل الحاوية أسفل في العجول منها تتغذى التي الحلمات تكون قد

 أن يمكن.  الحوض إلى الحليب عودة منعل واحد اتجاه في بصمام وتزود بالستيكي شريط على

 من الحليب تدوير إلعادة توقيتها يمكن مضخات أو خالطات على اآللي التغذية نظام يحتوي

 استخدام  أيضا ويمكن ، ثانية الخزان إلى والعودة العجول من عدة لمجموعات واحد خزان

 . النظام هذا في البرمجة

 

 

 

 يعتمد. منها بعد عن أو الحاوية على الحلمات تعلق قد:  حرةال التغذية نظام ( 8 - 3)  شكل  

 الواحد للعجل لتر 10 وضع يمكن.  الحليب على حصولها لضمان العجول عدد على الحاوية حجم

 . عجول لعدة أكثر أو لترا  100 -200 أو  بالرضاعة ليستمر

 تغذية العجول وفطامها :   5 – 3 

الحليب الكامل الذي يؤخذ من ضرع البقرة  لمتبعة هو إعطاؤهاالعجول حديثة الوالدة اتغذية  إن

 .أسبوعاً(  12ر ) ووتستمر لمدة ثالثة شه من مكوناتهويقدم للعجول دون إضافة أو اخذ أي 

 . % 10  - 8 بنسبةإذ تقدر تحسب كمية الحليب للحيوان على أساس وزنه الحي 

العجول من الطاقة والبروتين لغاية عمر احتياجات البد من استعراض طرائق التغذية  شرحقبل 

   .( 5 -3 الجدول حسب الزيادة الوزنية المطلوبه ) الفطام
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 الفطام  إلى ميالدروتين الخام للعجول من الب( احتياجات الطاقة وال 5 -3جدول )
 

زيادة وزنية يومية    
 يوم /غم 

طاقة ممثلة  
 يوم /لوريكاميكا

مادة جافة متناولة 
 يوم /غم 

روتين ب
 (غم)خام 

نسبة البروتين 
الخام من 
 المادة الجافة

402 4.2 522.5   .2  85 

20. 4.. 635.6   850     43.2 

555 3.5 ..8.5   40.     46.6 

.55 2.0 .05.0   453     4..5 

... 2.5 805..6      30.     45.. 

(adapted from Van Amburgh, 2006) Minnesota Dairy Team       

 

 

 التغذية على الحلب الكامل :  1 - 5 – 3

 12ر) ولمدة ثالثة شهفي الغالب وتستمرالمتبعة لدى المربين فطام العجول  طريق احدىوهي 

% ويالحظ 10  - 8ب وتحسب كمية الحليب للمولود على أساس وزنه الحي وتقدر، اسبوعاً( 

لحين ومع زيادة وزن الحيوان بمروريد الحليب المقدمة للمولود تتزا ةكمي أنفي هذه الطريقة 

   :يأتيتحسب كمية الحليب للعجل بطريقة النسبة والتناسب وكما  للفطام ةالمقرر المدةإلى  هوصول

 يوم  \عجل  \كغم  2=  0.80×  20   نضرب فكغم  20كان وزن المولود  إذا

 \عجل  \م غك 3.4 = 0.05×  20% ففي هذه الحالة نضرب  5أما إذا أردنا أن نحسب النسبة 

وفي الغالب كل اسبوعين وعادة يجري وزن الحيوانات بصورة دورية في حقول التربية يوم  . 

هذه الحالة  فيفم  غك 26 الوزنفمثال سيصبح يجب زيادة كمية الحليب المخصصة لكل عجل لذا 

وجبتين  كال الحالتين تقسم الكمية على كغم ، في 2.6=   0.80 × 26ستكون كمية الحليب ، 

 باستمرار لحين الفطام . المقررة وهكذا تزداد كمية الحليب  .متساويتين صباحية ومسائية

% أن كمية الحليب المقررة تقل عن النسبة 5الحليب على النسبة كمية يالحظ في حساب     

 يجب أن تقدم األولى وهذا يمكن أن يشجع المولود على تناول األعالف الجافة بوقت مبكر، لذا 

نسرع من لتعويده عليها ولكي من عمره للمولود المواد العلفية المركزة والخشنة في أول اسبوعين 

 التي يمكن أن يصاب بها . اإلسهالمن حاالت  نحميهو ،إلى حيوان مجتر هتحولة يعمل

 

 على الحليب الكامل والحليب الفرز: لتغذيةا  - 2 - 5 – 3

من الحليب الدهن فرز  بعدالناتج من مصانع األلبان  يب( هو الحل Skim Milkالحليب الفرز) 

وخاصة في الدول التي من فضالت المصانع السائل المتبقي اذ يعتبر  (.Whole Milkالكامل )

ستخدم في يل في معامل خاصة بذلك يجفف هذا السائلوعلى األغلب الحليب  من لديها إنتاج عالي

يذاب اذ  .باضافة الماءالسائلة  ةلحاللبعد إعادته  تغذية العجول بمفرده أو مع الحليب الكامل
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إلى المجفف فرز الحليب واحد من ال( بالماء بنسبة جزء  Dried Skim Milk)  الحليب المجفف

الحليب  كميةزيادة  ل فعليهزيادة المادة الصلبة في المحلوأراد المربي  وإذا، ماء من الأجزاء  9

 لتعويض النقص الحاصل به،  إليهD و  Aفيتامين  إضافةالحرص على الفرز إلى الماء مع 

)الن هذه الفيتامينات تذوب بالدهن لذلك تفقد عند فرز            لحليب ا فرزبسبب سحبها مع الدهن عند 

لحين بقاء في هذه الطريقة يستبدل الحليب الكامل بالحليب الفرزتدريجياً وإلى مدة معينة  .الحليب(

بعد م العلف المركزوالعلف الخشن الجيد النوعية يقدت يفضل. فقط  رزالتغذية على الحليب الف

 12على تناولهما. يمكن أن تستمر الرضاعة إلى  هلتعويدمرور عشرة أيام من عمرالمولود 

معتمدة في تغذيتها  مبكرتنتج عجول بعمر  أورباأسبوعاً أو أكثر. جدير بالذكر أن العديد من دول 

 إلنتاججافة وبدون أعالف  ( الحليب الفرز أو بدائل الحليب ،لكامل احليب الاألغذية السائلة )على 

 .( Veal)  العجولذات نوعية متميزة من  لحوم

  

 

 (   Starter)    البادئالتغذية على الحليب الكامل مع عليقة     3 - 5 – 3

وعادة يكون من  لبادئاالعلف معه يقدم الحليب الكامل للحيوان ويقدم  إذوتتبع فيها أساليب عديدة 

ل على العلف والعج لنسرع من عملية تعويدمن العمرأول أسبوعين في مكونات العلف المركز 

وتركها تتناول العلف  االجاف وبالتالي اإلسراع من عملية تطور الكرش ثم قطع الحليب عنه

بالبروتين غنية العجول تكون عليقة بادئ  أنيجب مع العلف الخشن الجيد النوعية.   البادئ

من المركبات  اوسد احتياجاتهالذي يمكن أن يحصل لتعويضها عن النقص D و   Aوفيتامين

تختلف كمية البادئ المتناولة عند عمر ،  ابدالً عن الحليب الذي قطع عنهوالعناصر الغذائية 

 – 1004عام  لخال أعدتها ةدراس (SROC)مؤسسة وقد نشرت  في ذلك.الفطام حسب الطريقة المتبعة 

 الذي يقدم للعجولالتجاري  البادئيحتويها  أنيجب المركبات والعناصر الغذائية التي حول  1005

  % ، 83.55ألياف متعادلة  % ، 3.44دهون ال%،  44 -85 تكونالبروتين الخام فنسبة  ،

كما نشرت أيضا توليفة % .  56.53(NFC) % ، الكاربوهيدرات الذائبة  3.44ألياف حامضية 

 (  6 – 3) الجدول في % وكما 85ئ من مواد علفية بنسبة بروتين  مقدارها لباد

  (Adapted from Nutrient Requirements for Dairy Cattle—2001  )  كما نشرت

ويه البادئ من العناصر الغذائية الضرورية لنمو المواليد وكما يأتي : تجدوال  بما يجب أن يح

% ، نحاس  1.65% ، بوتاسيوم  1.45% ، فسفور  1..1وم  % ، كالسي 21 – 16بروتين خام  

جزء  1.11جزء بالمليون ، كوبلت  41جزء بالمليون ،  منغنيز  41جزء بالمليون ، زنك  11

دولية ،  وحدة 1111لكل باوند مادة جافة  / Aجزء بالمليون ، فيتامين  1.31بالمليون ، سلينيوم  

وحدة  12لكل باوند مادة جافة  / Eوحدة دولية ، فيتامين  2.1لكل باوند مادة جافة  / Dفيتامين  

 .  دولية
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  % بروتين  85بنسبة  (  خليط لباديء العجول 6 – 3)  جدول                 
 

 باوند  المادة العلفية 

 600 ان مطحون فشو

 700 مجروشةذرة 

 465 كسبة فول الصويا

 250 موالس

 25 ملح

 25 كلس

 10 فوسفات الكالسيوم  ثاني

 

  

 .( 7 - 3جدول)لبادئ يفي باحتياجات العجول من المركبات والعناصرالغذائية اخر خليطو  

 ( خليط لمكونات بادئ للعجول . - 3جدول )

 من العليقة الكلية   % المادة العلفية 

 20 مجروششوفان 

 52 ذرة مجروشة

 20 كسبة فول الصويا

 5 سائل موالس

 0.20 ملح

 1 كلس

 0.25 ثاني فوسفات الكالسيوم 

 1.50 دهن حيواني
 0.05 فيتامينات

 
 

   

          Milk Replacer:  الحليببدائل التغذية على    4  -5 – 3 

 أوالحليب مشتقات  من اهايكون أحد أنيجب مواد عدة من  يتألفغذاء  هوبديل الحليب     

)والتي هي مخلفات صناعة  ش( أوالشر Skim Milk) المجففكالحليب الفرزتصنيعه  مخلفات

 وأن يحتوي أن يكون سهل الهضم ومستساغايجب . (Dried Whey)المجفف الجبن( 

 –85)يجب أن تكون نسبة البروتين بحدود  احتياجات العجول علىالبروتين والطاقة الالزمة لسد
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ألنه  % 44–80ون نسبته تكأن يجب أن يكون ذو قابلية عالية على الهضم والدهن و% ،  40

التي  ، Dو Aفيتامين ك الضروريةدعم البديل بالفيتامينات ي أنيمكن . )المصدر الرئيس للطاقة

لزيادة تجنيسه واستساغته الصناعي الدهن إضافة لذا يفضل ،عند فرزه  سحبت مع دهن الحليب

 الصويا سثين فوليلقد يستخدم  .ويحسن مظهر العجل اإلسهاليقلل من  الدهن باإلضافة إلى أن

يجب أن يكون  .إليهالماء  إضافةنشرالدهن في الحليب عند ل(Soya Lecithin)  عامل استحالبك

يبين  ( . – 3) شكل  والمخطط االتي رخيص الثمن ومقبول ويفي بالغرض.الدهن المضاف 

   مراحل تصنيع الحليب .

 

 الحليب  عمخطط لطريقة تصني ( . – 3شكل)                                      

بقى على شكل ت أنيمكن منها والباقي  أجزاءسهلة الذوبان ولو  البديل يجب أن تكون مكونات

قتصادي يبقى هو ل . إن الجانب االوللعج امعلق في المحلول ولو لمدة قصيرة لحين إعطائه

ضة التكاليف مقارنة بتكلفة العامل المهم في اختيار طريقة تغذية العجول فكلماً كانت المادة منخف
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حقول ماشية الحليب هو الحصول  إنشاءألن الغرض األساس من  ،الحليب فأنها هي األفضل 

وهذا ما يشجع المربين وأصحاب بأقل الكلف وبذلك يكون المشروع مربحاً  إنتاجعلى أعلى 

متدنيا كون إنتاجها البلدان التي يوال تستخدم هذه الطريقة في العراق  .الحقول لتطوير مشاريعهم

من الحليب ألن البديل يعتمد على ما يتوفر من مخلفات مصانع األلبان ، لذلك نادراً ما تستخدم 

 وتقوم مشاريع تربية االبقار الكبرى .اال اذ تم استيراد بديل الحليب كمسحوق مجففهذه الطريقة 

عجول لتوفير الحليب الناتج من باستيراد بدائل الحليب المجفف من الخارج الستعماله في تغذية ال

أما في البلدان المتقدمة والتي تنتج كميات كبيرة من الحليب فأن مخلفات  هذه المشاريع وتسويقه.

في بكثرة تستخدم تلك المخلفات  فان، لذلك وباسعار مناسبة كبيرة متوفرة بكميات مصانع األلبان 

 .الحليب تركيب بعض بديالت 5 – 3يوضح الجدول  العجول.تغذية 

 تركيب بعض بديالت الحليب ( 1- 3 جدول )                

 مخلوط % مخلوط % المادة

 38 50 حليب فرز مجفف

 5 10 شرش مجفف

 - 10 طحين الذرة

 25 10 كسبة فول الصويا

 5 5 طحين الشعير

 5.5 4.4 خميرة

 2.5 0.10 خميرة معاملة باألشعة

 0.5 2.5 فوسفات الكالسيوم

 7 7 الدكستروزسكر 

 D 0.5 0.5و  Aفيتامين 

 0.5 0.5 معادن وأمالح

 1 - أرومايسين

 

 الحليب وبديل الحليب  سعر ( المقارنة بين . -3) جدول            

 بديل حليب حليب كامل المخرجات    

 48.8 45.5 بروتين خام ) مادة جافة % (  

 48.8 45.0 دهن ) مادة جافة % ( 

 $ 8.33 $ 8.30 وند مادة جافة السعر بالبا

 $ 66 $ 65 باوند مادة جافة  50 \السعر  

 8.86 8.05 يوم \عجل باوند \ مغذاهمادة جافة  

 يوم  \ياوند  للعجل ) \ مغذاهبروتين خام   

 المادة الجافة  أساسعلى   

0.4. 0.45 

  أساسيوم على \دهن مغذى للعجل )باوند  

 جافة ( المادة ال  

0.30 0.45 

 8.55 8.20 يوم (  \عجل  \يوم ) دوالر  \عجل  \التكاليف  

                         Coleen Jones and Jud Heinrichs, Penn State ( May 2007) 
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تكاد تكون متقاربة وان ميزة بديل الحليب ان (  . – 3) جدول يالحظ ان سعر الحليب وبديله 

يفي يجب ان د على مكوناته واهم تلك المكونات البروتين الذي بتكاليف منخفضة وهذا يعتميكون 

والبيض  لقمحاوفول الصويا الحليب مثل  مصادر غير، يمكن إحالل البروتين من بحاجة المولود

وهذه المصادر يمكن استخدامها بصورة جزئية عن طريق إحاللها محل بروتين الدم  مصلو

وان ان تصل قيمتها الغذائية إلى قيمة بروتين الحليب  مع العلم ان هذه المصادر ال يمكنالحليب 

بديل  أواستخدامها في بدائل الحليب يجعل نمو العجول اقل مما لو غذيت على الحليب الكامل 

الذي يفي بالغرض ويمكن الباحثين بصدد البحث عن البديل  لذا فان، يحتوي على بروتين الحليب 

 تلك المصادر .بين من اعتبار فول الصويا هو األفضل 

 

 ( بعض المصادر البروتينية التي يمكن استخدامها في بدائل الحليب 80 –3جدول )       

 الثانوي   المقبول      األفضل 

 فجفممركز بروتين الشرش  ال
 ففجمالحليب الفرز ال

 الكازين 
 ف فجمالشرش ال

 بروتين الصويا المعزول 
 الصويا  دقيقالبروتين من 

 الصويا مركز بروتين 
 بالزما الحيوان 
 بروتين البيض 
 بروتين القمح 

 

 الصويا  دقيق
 بروتين البطاطا 

  A Guide to Modern Milk Replacer, Bovine Alliance on Management and                   

 Nutrition , 2002. 

  

 Calf  Digestive System الجهاز الهضمي للعجل  :          6  - 3

 رغم من أن المعدة تتكون من أربعة أجزاء في العجول الحديثة الوالدة ، إال أن ثالثة أجزاء منهابال

لفعال ، لذلك يكون الهضم في ا فقطتكون غير فعالة والجزء الرابع المتمثل بالمعدة الحقيقية هو 

. فالحليب ةبسيطالجهازالهضمي في بداية حياة المولود مشابه للهضم في الحيوانات ذات المعدة ال

الذي يتناوله العجل من ضرع امه أو من الرضاعة االصطناعية فأنه اليمر باألجزاء الثالثة 

(  88 -  3( وشكل ) 80 -  3األولى وإنما ينتقل مباشرة من المريء إلى المعدة الحقيقية شكل )

أو يسمى  Reticule Omasul Orifice الفتحة الشبكية الورقية أخدودعن طريق 

Esophageal Grove  وهذا يحصل بفعل انعكاسيReflex Action)  أثناء عملية )

 أو الماء إلى الكرش وإنما مباشرة إلى المعدة الحقيقة وبتقدم العمر يمر الحليبالرضاعة وبذلك ال 

ويختفي هذا األخدود السيما عندما يتعود الحيوان على تناول المواد  النعكاسيأيزول هذا الفعل 

  ة سواء كانت مركزة أو خشنة وعندها يتحول بصورة تدريجية إلى حيوان مجترالعلفية الجاف

وعند وصول الحيوان لهذه المرحلة تجعله يتخلص من اإلسهال الذي يصيبه (. 84 – 3)شكل 

السيما عند تلوث الحليب ألن هذا المرض يعتبرمن أخطراألمراض التي تصيب العجول في هذه 

نسبة الهالك إلى نسبة عالية أكثر من أية مرحلة أخرى من مراحل التي تؤدي إلى رفع والمرحلة 

العجول عند تناولها كميات كبيرة من الحليب أكثر من سعة  أن إلى اإلشارةالبد من هنا حياتها. 
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من الحليب قد تدخل الى الكرش وبالتالي ولعدم وجود أي نشاط  بعضالمعدة الحقيقية ، فإن 

حاالت مرضية والسيما  فإن الحليب يتلف ويتعفن مما يسبب ، أنزيمي أو بايولوجي في الكرش

 لهذا يجب عدم اعطاء كمية أكثر من حاجة العجل. ،االسهال 

 

  
Milk stimulates closure of esophageal groove         Fresh water goes to the rumen               

 ند شرب العجل للحليب مقارنة بشرب الماء ( كيفية تكون االخدود المريئي ع80 – 3شكل )    

 

 
 العضلة التي تكون االخدود المريئي في معدة العجول   (88 -3شكل)            

 

 
 الدريس اسابيع مغذى على الحليب و 5عجل بعمر       والباديء اسبوع مغذى على الحليب 84عجل بعمر     

 ند تناول مادة جافة مع الحليب ( معدة العجول الرضيعة ع84 – 3 )شكل        
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 :امعاء العجولدور بكتريا حامض الالكتيك في   7 – 3   

 باالستيطان والتكاثر أ، اذ تبدمباشرة  تهابعد والدفي القناة الهضمية للمواليد ظهر البكتريا ت     

 في الجهاز الهضمي وتصبح جزءا مهما من النبيب المعوي الذي يحوي على انواع مختلفة من

( وهذه  Jans   ،4005نوع  ) 200الى  أعدادهاالضارة وقد تصل منها البكتريا منها النافعة و

البكتريا تساعد في هضم المواد المعقدة كالالكتوز والنشأ وتقلل من انتاج مركبات النتروجين 

تج وتنتج يكتريا حامض الالكتيك نوا،  الضارة كاالمينات الحرة ومركبات النتروجين االروماتية

وتحسن ية ضايضية نافعة للحيوان من خالل اشتراكها في التضاد مع بعض انواع البكتريا المر

 ( . 4005عمليات الهضم واالمتصاص ) الخفاجي 

من اهم بكتريا حامض الالكتيك اذ تكثر في القناة الهضمية  Lactobacillus جنسيعد     

نس في صناعة المعززات الحيوية لتاثيرها للحيوان واالنسان وتدخل البكتريا التابعة لهذا الج

االيجابي في صحة المضيف ، هذه البكتريا لديها المقدرة على تحمل الظروف السائدة في الجهاز 

بخاليا النسيج الداخلي ها القدرة على االلتصاق يالهضمي والنمو والتكاثر كما يجب ان يكون لد

(، جدير بالذكر ان هذه البكتريا مقاومة  ...8فضال عن امتالكها صفة التضاد ) الشيخ ظاهر، 

   لالنزيمات المحللة للبروتين كالتربسين والباباين كما ان مقاومتها لالس الهيدروحيني المنخفض

 (pH  تزداد عند تحميلها على منتجات االلبان )االغذية التي تحوي على بروتين الحليب و

 . ( 4005)الراوي ، 

      Probiotic: المعزز الحيوي  8 – 3  

يعرف بانه الكائنات الحية المجهرية و"   For Lifeالجل الحياة " المعزز الحيويكلمة عني ت    

لبكتريا المعزز الحيوي تاثير على البيئة ان  والتي تمنح تاثيرات صحية للمضيف باعداد كافية

ناعي ، ان اضافة بكتريا الداخلية لالمعاء وفي الخاليا الظهارية والطبقة المخاطية وفي النظام الم

غير المعزز الحيوي يؤدي الى شغل بعض المستقبالت مما يؤدي الى تثبيط بعض الكائنات 

المرغوبة وان نواتجها االيضية يمكن ان تثبط بعض الكائنات المرضية سواء كان التاثير مباشر 

  .( Jane  ،4005وغير مباشر )

 

 : العجول  بكتريا حامض الالكتيك في صحة تأثير  . – 3

جزءا طبيعيا من النبيب المعوي للقناة الهضمية ولها ادوار مفيدة تشكل بكتريا حامض الالكتيك     

على صحة المضيف اذ تكون للمعزز الحيوي تاثيرات ايجابية  منها تغذوية وصحية وتاثيرات 

وية ووسيلة مضادة لبعض االحياء المرضية وهذا ما دفع المنتجين لالعتماد عليها كبديل لالد

( فوائد  Parvez  ،4006( وقد حدد بعض الباحثين )  Naidu  ، 4000وقائية ضد االمراض )

وتثبيط نمو االحياء المجهرية المرضية وزيادة االستجابة المعزز الحيوي بمعالجة انواع االسهال، 

ل زيادة .كما ان هناك فوائد في تغذية العجول الرضيعة على المعزز الحيوي من خالالمناعية 

     واخرون  Nakanishiفقد الحظ   ، تقبلها لالعالف الجافة وهذا ما يساعد على تطور الكرش

الى عليقة الباديء ادت الى تحول العجول الى االجترار  L.  acidophilusان اضافة  ( 3..8)

ن لى أعمما يدل ) التي لم تعط المعزز الحيوي ( المقارنة مجموعة  منيوم  30ارب ققبل ما ي

% الى  4بنسبة   Sacch. Cervisiaاضافة زز الحيوي شجع على تطور الكرش ، كما ان عالم
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% على  48و  .8الزغابات وعرضها في الكرش بنسب في طول ادى الى زيادة عليقة الباديء 

 .  بالتي لم تتناول المعزز الحيوي مع الباديء التوالي مقارنة 

وأخرون ان اللبأ له تأثير إيجابي على هضم  Steinhoff-Wagner  ،4082 ذكر الباحث  

من خالل دراسته الكلوكوز وزيادة نشاط  األمعاء الدقيقة مقارنة بالعجول التي تتغذى على الحليب 

بعد والدتها مباشرة مجموعة منها أعطيت اللبأ  من نوع هولشتاين عجال82التي أجريت على 

 ،والدتها .ذبحت العجول بعد ساعتين من تغذيتها واألخرى غذيت على الحليب من اليوم األول ل

تعزز  اللبأالفحص عليها تبين ان العجول التي غذيت على  أجراءوبعد   األمعاءعينات من  أخذت

 لألمعاءلديها امتصاص الكلوكوز من خالل تحفيز نمو الغشاء المخاطي وزيادة الطاقة االستيعابية 

 . لوكوز فيها من خالل كثرة ناقالت الك ليسوالدقيقة 

 

 الفطام المبكر والطرق المتبعة : 11 – 3 

اسبوعاً ( 12 فيما سبق ذكره أن عمرالفطام القياسي لعجول أبقارالحليب هو ثالثة أشهر) 

% من الوزن الحي للحيوان .  10 - 8( وبنسبة  Whole Milkالحليب الكامل )  وباستخدام

عدم قـدرة الحيوانات الموجودة من سد حاجة ولكن بأزدياد الطلب على الحليب ومشتقاتـه ول

توفيرالحليب عن طريق خفض كميات الحليب  أسلوبالمستهلك  لذلك اتبع الباحثون والمربون 

المقدمة للعجول وبأساليب مختلفة ومتعددة على أن تكون الطريقة المتبعة التؤثرفي نموه وأن 

 منتج من البقرة. قتصادية منخفضة مقارنة بسعرالحليب التكون كلفتها اال

بأنه أحد الطرائق المتبعة في تغذية العجول التي من خاللها يمكن  يمكن تعريف الفطام المبكر      

تحديد كمية الحليب الكامل المقدمة لها على أن يعوض بمواد غذائية سائلة أو جافة تحتوي على 

ر لمدة أقل من المدة المتبعة في حتياجات النمو وتستماكافة العناصروالمركبات الغذائية التي تفي ب

وخفض للتسويق وتكون نتيجة ذلك الفطام زيادة كمية الحليب المتوفر( المتأخرالتقليدي )الفطام 

لخفض تكاليف التغذية وتقليل اإلصابة باإلسهال  باإلضافةواحتياجاتها  ،العمالة تكاليف 

 واألمراض الغذائية التـي تصيب الـمواليد.

 

 :العجول تقليل  مدة رضاعة   1 -  11 – 3  

اسبوعا  12يتبع في هذه الطريقة تقليل مدة تغذية العجول على الحليب الكامل اقل من        

اسابيع  من  3اسابيع حتى إلى أربعة أسابيع ومنهم من اوصلها الى  5فتكون عشرة أسابيع او 

ن العجل الحي مقسومة % من وز10 انتهاء مدة رضاعة اللبأ وعلى كمية من الحليب مقدارها 

جزئين احدهما يعطى في الصباح واخر في المساء على أن يتوفر امام العجل ) الباديء( الجيد 

% مضافاً إليه الفيتامينات واألمالح 17 النوعية الذي يحتوي على نسبة من البروتين التقل عن 

ى تناوله مبكراً وتشجيعه المعدنية ، كما يجب توفير دريس جيد النوعية بأستمرارلتعويد العجل عل

تلوث لعلى التحول الى حيوان مجتر كي يتخلص من األسهال الذي يحتمل أن يصاب به نتيجة 

الماء النظيف بأستمرار. وهناك بعض التجارب التي أجريت بأتباع ان يوفر يجب كما  ،الحليب 

 12 بعمر بالفطام أسابيع ومقارنتها 8عمرالفطام بين أربعة أسابيع واذ تم جعل هذه الطريقة 

متقارباً في األعمارالمتقدمة  العجول اذ كان اداء ايجابيةوكانت النتائج ( 6..8)القدسي ، أسبوعاً 

عن الحليب  بوعاأس 84او 5 او 6 او 2العجول بأعمار ت، فطملكل العجول التي دخلت التجربة 
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 يتكون من الخليط )   ليفمن مواد علفية متوفرة محلياً لخفض التكاالمتكون باديء  ال استخدمو

% مسحوق  25% كسبة زهرة الشمس المقشرة ،  35% ذرة صفراء  12% شعير ، 22

وكانت النتائج  .%  85وكانت نسبة البروتين فيه حوالي  الجت مع ملح وحجر الكلس ومعادن(

اسبوعا  84( اذ يالحظ ان االوزان لم تختلف معنويا فيما بينها عند العمر . - 3) كما في الجدول 

اسابيع بينما كانت المحموعة التي تناولت الحليب مدة  2وكانت االقل وزنا مجموعة الفطام بعمر 

اشهر اذ سجلت المجموعة  6اعلى وزنا عن غيرها . ولكن اختلف الحال عند عمر اسبوعا  84

ى كغم ( في الوقت الذي لم تستهلك سو 836اسابيع وزنا افضل من غيرها ) 2التي فطمت بعمر 

 الحليب . كغم من 5..30 تكغم من الحليب مقارنة بالمجموعة الرابعة التي استهلك 3.6.

 

 )كغم( المستهلك( أوزان العجالت بأعمار مختلفة وكمية الحليب والعلف المركز  11 - 3 جدول )

 مجاميع الفطام
الوزن عند بدء 

 التجربة
الوزن بعمر 

 أسبوعاً  12
الوزن بعمر 

 أشهر 6
كمية الحليب 

 لمستهلكأ

كمية العلف 
لمركز أ

 المستهلك 

أسابيع رضاعة حليب  4
 كامل

 
36.1 
 

 
73.5 
 

136.0 73.6 92.4 

أسابيع رضاعة حليب  6
 كامل

36.0 76.0 128.0 123.7 90.5 

أسابيع رضاعة حليب  8
 كامل

37.1 76.0 135.0 180.6 68.4 

اسبوعاً رضاعة حليب  12
 كامل

35.0 79.8 129.0 309.8 49.4 

 . 1996، لقدسي ألمصدر: ا

 

   الرضاعة:مدة  تقليلوالمقدمة للعجول تحديد كمية الحليب   - 2  11 – 3

مدة الرضاعة أيضاً وجعلها أقل  تقليلفي هذه الطريقة تحدد كمية الحليب المقدمة للمولود مع      

 ياممن عمره ا 80في اول ذي النوعية الجيدة والدريس الجيد الباديء اسبوعاً مع تقديم 12من 

ستمرار. حددت كمية الحليب ا، كما يجب توفير الماء النظيف ب مبكرالتعويد العجل على تناوله 

على وجبتين إحداها صباحية والثانية مسائية  تقسميوم لكل عجل  \ كغم 4في هذه الطريقة بـ 

مدة المقررة كمية الحليب وجبة واحدة صباحية لنهاية ال تبعدها قدم ،فقط  ثالثون يوماوخالل 

ان الغرض من تقديم الحليب بوجبة واحدة بعد انقضاء الشهراألول هو توفيرالعمالة ، للفطام. 

إلى المساء طالما أن التغذية لوجبة واحدة ممكنة ،وجعل كمية  إلبقائهمالمستخدمة وعدم الحاجة 

ن المفروض أن أنه م اذهو تخفيض غير مباشرللحليب مقارنة بالطريقة السابقة والحليب ثابتة 

وفيما يلي نتائج  . (83 -3تزداد الكمية مع تقدم عمر العجل وزيادة وزنه كما يالحظ في الشكل )

  (  . 4000) القدسي ،  اجريت لفطام العجول في العراق بهذه الطريقة.التي التجارب  بعض

كغم  2ها مقدارمن الحليب  على كمية  ايوم 0.عجلة بعمر  83فطمت : التجربة األولى      

% كسبة زهرة الشمس المقشرة 35%  شعير 85الباديء المتكون من   فضال عنعجلة / يوم 

 الكلس وحجر طعام ملح مع جت مسحوق%  25 مركز، خليط%  6 ، صفراء ذرة%  82

يالحظ من الجدول اعاله ان خفض كمية اذ   : 6 -6دول جفي  النتائج وكانت ، والفيتامينات
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يوم لم يؤثر سلبا على نمو المواليد التي اجريت عليها الدراسة اذ  \عجلة  \كغم  2الحليب الى 

كانت اوزانها مقاربة  لوزن العجول التي باعمارها بالرغم من استهالكها كمية منخفضة من 

  .    ر كميات من الحليب لالستهالك البشرييوفلذا يمكن استخدامها لتالحليب 

 
 وزان المواليدأكمية الحليب المقدمة و ( 13 –3ل )شك                             

 

 

 عجلة /يوم /كغم  4م على كمية محددة من الحليب مقدارها ا( نتائج تجربة الفط12 - 3جدول )

 النتائج لكل عجل الصفات المدروسة

 34.8 (كغم  )بتدائي الوزن اال

 61.7 (كغم  )وزن الفطام 

 68 ( كغم  ) يوماً  90الوزن عند عمر 

 120.4 ( كغم  )أشهر 6الوزن عند عمر 

 280 ( كغم ) لمستهلك أكمية الحليب 

مادة ( كغم ) يوماً  90كمية العلف المركز المستهلك لغاية 

 جافة

49 

مادة ( كغم ) يوماً   90كمية العلف الخشن المستهلك لغاية 

 جافة

11.5 

  .2000، القدسي :  لمصدرأ      

 

كغم / يوم / عجلة ولغاية  4ذيت العجالت على الحليب الكامل غ أخرىتجربة في و      

أسابيع مع استخدام باديء يحتوي على نسبة بروتين  6أسابيع و  8أسابيع ،  10اسبوعاً ، 12

% 13 % كسبة زهرة الشمس المقشرة ، 40 % شعير ، 39 % ويتكون من )17 مقدارها 

--6) ام( وكانت النتائج كما في الجدول% ملح طع1 % كلس ، 1 % طحين ، 6نخالة الحنطة ، 

وزن اسبوعا اذ كان  44و 84كانت اوزان العجول متقاربة للمجاميع االربع عند االعمار  .(.

من وزن العجلة في المجموعة االولى  كغم ( 96.75العجلة في المجموعة الرابعة افضل )

كغم  865لى والرابعة بحدود كغم( بينما كان فرق الحليب المستهلك بين المجموعة االو 92.23)
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لم يتاثر نموها بقلة الحليب المتناول  ةجالت في المجموعة المذكورعوهذا يدل على ان العجلة \

الحليب  فضال عن توفير (  84 - 3و  88 – 3)جدول واستطاعة تعويض ذلك بالعلف المركز 

 . هالالستهالك البشري دون التاثيرعلى نمو

 

 أوزان العجالت بأعمار مختلفة )كغم / عجلة( (13 -3 ) جدول          

     االوزان             

 

 

                    المجاميع

 

الوزن 

 ئيابتداال

 

عند عمر 

 أسابيع 6

 

عند عمر 

 أسبوعاً  12

 

عند عمر 

 أسبوعاً  22

 

 92.23 65.50 41.10 27.12 سبوعاً ا12رضاعة الحليب مدة 

 96.42 70.00 45.30 28.25 أسابيع 10رضاعة الحليب مدة 

 93.31 67.75 43.80 30.75 أسابيع  8رضاعة الحليب مدة 

 96.75 68.3 43.0 27.21 أسابيع 6رضاعة الحليب مدة 

 2007،  احمدو سيدالق: المصدر         

 

 

 سبوعاً ا 22عمرلغاية  (كغم)الحليب )كغم( والعلف المستهلك مادة جافة  ةكمي (82 -3جدول )

 لغذاء المستهلكا               

 

 مجاميع الفطام

كمية الحليب 

 ( كغم )

علف مركز لغاية 

 أسبوعاً  12عمر 

   من علف مركز

 22 - 12عمر 

 أسبوعاً 

 55.65 53.64 336 أسبوعاً  12رضاعة الحليب مدة 

 72.95 76.58 280 أسابيع 10رضاعة الحليب مدة 

 65.62 78.59 224 أسابيع  8رضاعة الحليب مدة 

 78.97 104.70 168 أسابيع  6رضاعة الحليب مدة 

  2007،احمد و يسدالق: لمصدر أ

 

 :البادئمحددة من كمية  فطام العجول عند تناول  3 - 11 – 3

ولمدة  المقررة لهلكمية لللعجول وعند تناول العجل  تقدمالتي  البادئفي هذه الطريقة تحدد كمية    

% من  10على أساس يحسب عنه الحليب الكامل والذي كان  يومين أو ثالثة أيام متتالية يقطع

جيد النوعية ويحتوي على نسبة بروتين التقل عن المستخدم  البادئ، يجب أن يكون  وزنه الحي

% مضافاً إليه الفيتامينات واألمالح المعدنية الضرورية لمنع حدوث أي نقص في احتياجات 17

 البادئهذه الطريقة التغذية الفردية للعجول وتكون كمية العجول بعد قطع الحليب عنها . يتبع في 

 البادئآخرللماء وهذا يشجع العجل لتناول  وإناء كل عجل خاص أمام إناءالمقررة موضوعة في 

. من محاسن هذه اإلناءسريعاً بسبب قربه منه ، وتعوده على تناول الحليب بطريقة الشرب من 

أما مساوئها ،عجل يتحول إلى حيوان مجترأسرع من غيره الطريقة باإلضافة لتوفيرالحليب أن ال

من التجارب التي أجريت هو . وتنظيف الحظائر البادئفهو احتياجها إلى جهد أكبر لتقديم 

ة لفطام العجول عن الحليب عند إكمال تناول الكمي البادئغم من  900و700،   500باستخدام
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تشير الى امكانية  ( 83 - 3 جدول) نتائجوكانت ال( 6..8،تفطم العجول )القدسي المحددة 

اسبوعا  84كانت عند عمر التي اتباعها لفطام العجول اذ ان نموها كان طبيعيا من خالل اوزانها 

لتقدير التقنات الحديثة  مخدتتس. في الدول المتقدمة  عنويا م ناشهر ولكن هذا االختالف لم يك 6و

 .  توفير الكمية المقررةاحتياجات كل مولود و

 

 عمرالفطام عالقته بو)كغم ( شهور  6العجالت لغاية عمر أوزان  (15 -   3)جدول    

 الصفات        

 

 مجموعة الفطام

الوزن 

 بتدائي اال

الوزن عند 

 الفطام

عمر الفطام 

 )يوم(

الوزن عند 

 12عمر 

 أسبوعاً 

الوزن عند 

 أشهر 6عمر 

 500عد تناول ب

 غم / يوم 

40.3 

 

48.2 34 73.5 110.0 

 700عد تناول ب

 غم / يوم 

37.3 

 

51.5 44 77.3 120.0 

 900عد تناول ب

 غم / يوم 

34.6 

 

51.8 50 71.3 107.3 

  .1996،المصدر: القدسي 

 

 ستخدام الحليب الكامل والحليب الفرز:ابالعجول فطام    4 – 11 – 3

 

الجزئي لحين التحول  باإلحالليتبع في هذه الطريقة استبدال الحليب الكامل بالحليب الفرزوتبدأ    

الحليب  إنتاجكلياً إلى الحليب الفرز، يكون استخدام هذه الطريقة قليالً في البلدان التي يقل فيها 

بسبب قلة الفائض من معامل األلبان باإلضافة إلى الحاجة إلى معامل ملحقة لتجفيف هذه المادة 

تكون  لذلك ،يراده يمكن أن تكون عالية است وجعلها على شكل مسحوق ناعم )بودر( وان تكاليف

بالماء بنسبة واحد حليب فرزإلى تسعة أجزاء ماء  بإذابته ستخدام. يعاد الحليب الفرزمحدودة اال

لذلك يجب أن تكون األدوات نظيفة والماء معقم وبدرجة حرارة مالئمة ، بما  ،ويقدم للمولود سائالً 

لذلك يجب التعويض عنه بمصدر دهن نباتي أوإضافة ،أن الحليب الفرز خالي تقريباً من الدهن 

دراسة،  أجريتتحوي على نسبة عالية من الدهن لتعويض النقص ، وقد  البادئمادة علفية إلى 

المحلي الحاوية على نسبة عالية من الدهن إلى البادئ لرز سحالة ا وأضيفتستخدام هذه الطريقة اب

إلى نموها  باإلضافةواضحا معان الشعر واسوداده لاذ كان المستخدم وكانت النتائج إيجابية 

في النمو. تكونت العليقة المستخدمة في هذه التجربة من  تراجع طبيعي ولم يالحظ عليها أي ال

% ملح الطعام  1كلس ، % 1،الرز%سحالة 30 % ذرة صفراء ،13 % شعير،  30

إلى  باإلضافة% دهن 9 المعادن ، احتوت العليقةعلى حوالي وباإلضافة إلى الفيتامينات 

و 6 – 14) )  لعجالت فهي موضحة  في الجدولين ا% بروتين خام .أما معدالت أوزان 14.7

شهر لم تختلف معنويا أ 6اسبوعا و 84عند عمر  األوزانن أنالحظ من الجدولين  .6 – 15))

 هر الفرق جليا فيظبينما ا باوزان متقاربة في العمرين المذكورين اعاله . مفيما بين المجاميع وان

بينما المجموعة الرابعة كان فقط كغم  6..2استهلكت المجموعة االولى  الخام اذاستهالك الحليب 

في حين كان استهالك العلف ) مادة كغم والفرق واضحا وكبير  ..346استهالكها من الحليب 
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دتين فان سعر وعند المقارنة بين اسعار الما كغم .8لف بين المجموعتين سوى تجافة ( لم يخ

 الحليب الخام وقيمته الغذائية ال يمكن مقارنته بالحليب الفرز او العلف الجاف . 

 ) كغم (الفرز بيب الكامل والحليالحل باستخدام التي فطمت أوزان العجالت ) 16 -3 )جدول

 

 مجاميع الفطام

لوزن أ

  االبتدائي

 6عند عمر 

 أسابيع

 12عند عمر 

 أسبوعاً 

 6عند عمر 

 أشهر

ب كامل ثم يحل اسبوع 2

 ب فرزيأسابيع حل 10

41.67 54.3 83.3 115.3 

ب كامل ثم يأسابيع حل 4

 ب فرزيأسابيع حل 8

36.6 51.0 84.6 122.3 

ب كامل ثم يأسابيع حل 8

 ب فرزيأسابيع حل 4

34.3 42.6 78.3 105.0 

 ب كامليسبوعاً حلا12 

 

23.2 48.6 80.0 111.3 

  1996.، القدسي :  مصدرال     

 

 

 أسبوعاً  12( كمية الحلب الكامل والفرزوالعلف الجاف المستهلك لغاية عمر.1 6 - جدول )

 (عجلة\كغم )

ب يحل مجاميع الفطام

 كامل

ب يحل

 فرز

 علف مركز المجموع

 )مادة جافة(

 علف خشن

 )مادة جافة(

 المجموع

ب كامل ثم يأسبوع حل 2

 ب فرزيأسابيع حل  10

47.6 314.5 362.1 83.9 4.5 88.4 

ب كامل ثم يأسابيع حل 4

 ب فرزيأسابيع حل 8

86.1 263.3 349.5 69.2 4.7 74.7 

ب كامل ثم يأسابيع حل 8

 ب فرزيأسابيع حل 4

161.1 128.2 289.3 66.4 4.7 71.2 

 69.6 4.1 65.4 326.7 ---- 326.7 ب كامليأسبوعاً حل 12

  .1996، القدسي المصدر:  

 

 

ب التي ذكرت سابقا والتي اجريت باستبدال الحليب الخام بمواد غذائية وعليه ومن نتائج التجار

الطبيعي لذا يمكن التوصية باستخدامها لتوفير الحليب الخام  هوحافظت على نموالعجل سد حاجة ت

 . ومنها بلدنا العراق لالستهالك البشري   وخاصة في الدول التي تشح فيها هذه المادة 
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 لمعزز الحيوي في تغذية العجول الرضيعة :استخدام ا – 5 -11 – 3

 الكبيسي  والتي اجريت من قبل من التجارب الحديثة استخدام المعزز الحيوي المصنع محليا     

استخدم في ، (معاملة  \عجول 5 ) الذي استخدم المعزز الحيوي بثالث معامالت(  4084) 

 4و  8اما الثالثة فقد خلط المعزز  4يوي ، وفي الثانية المعزز الح 8االولى المعزز الحيوي رقم 

 ( . .8 – 3، وترك المعاملة الرابعة للمقارنة وكانت نتائج الدراسة كما في الجدول ) 8:  8بنسبة 

 ت الحيوية في نمو العجول واستهالك العلف االمعزز تأثير (85 – 3جدول )    

 
 

 الصفات 
  المدروسة         

 ـــــالتالمعامــــــــــــــــــــ

 T1 T2 T3 المقارنة

 ±35.4 الوزن عند الوالدة  )كغم( 
4.25 a 

3..2± 
8.6. a 

35.0± 
4.0. a 

3..5 ± 
8.3. a 

 ±5.20. مدة الرضاعة )يوم(
4..45 a 

62.00±
3.620b  

62.40±
4.00 b 

64.50±
3.6.. b 

  .  عمر عند الوزن
  أسابيع)كغم(

5..8  6..2 65.5 65.0 

 يوم \م الزيادة الوزنية كغ
 للفطام \

0.45.± 
0.033 a 

0.353± 
0.088 a 

0.320± 
0.043 a 

0.354± 
0.002 a 

االستهالك الكلي للغذاء 
 للفطام \ مادة جافة\كغم 

56.84± 
4.542 a 

2..83± 
3.8.5 a 

50.2.± 
8.605 a 

2..55± 
3.055 a 

كفاءة التحويل الغذائي 
كغم  \كغم مادة جافة 

 زيادة وزنية

4..8.± 
0.333 a 

4.855± 
0.065a  

 

4.35.± 
0.8.2 a 

4.850± 
0.08. a 

 ( p < 0.05) اختالف الحروف افقيا يعني اختالف المتوسطات معنويا 
 (4084المصدر: الكبيسي ،)  
 

اذ سجلت  .حصل في مدة الرضاعة قدان الفرق إلى ( .8– 3) تشير النتائج في الجدول      

المعزز الحيوي  أعطيتم مقارنة بالعجالت التي مدة للفطا أطولرنة االعجول في مجموعة المق

وزن  إلىعجول المعزز الحيوي  وأوصلوهذ يدل على ان المعزز الحيوي قلل من مدة الرضاعة 

سبب  زىيوم ويع 84.6و 80.4اوحت بين رقبل مجموعة المقارنة بمدة تكغم (  60) الفطام 

كانت اعلى مما والتي ات الحيوية الزيادات الوزنية اليومية المسجلة لعجول المعزز إلىذلك 

يوم لكل من المقارنة ومعامالت  \كعم  0.35و  0.32و 0.35و .0.4سجلته عجول المقارنة )

، وبالرغم من  وجود اختالف في كمية العلف على التوالي ( T3و T2و  T1المعزز الحيوي 

عود سبب زيادة استهالك لم تصل درجة المعنوية ، وي إنها إالالكلي المتناول لغاية عمر الفطام 

 .  زز الحيويعطول مدة الرضاعة مقارنة بمجموعات الم إلىالعلف لمجموعة المقارنة 
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وزان عجول المعزز الحيوي كانت افضل من مجموعة أن أنمو العجول يالحظ وعند متابعة   

يه بكتريا المقارنة وبفارق واضح وهذا يؤكد التاثيرات االيجابية للمعزز الحيوي الذي استخدمت ف

Lb. plantarume  وLb. brevis  على اداء العجول قيد الدراسة . واخيرا يمكن  ماوخليطه

االستنتاج بامكانية استخدام المعززات الحيوية في تغذية العجول سواء مع الحليب او الباديء لما 

    من نتائج ايجابية على نمو العجول.اظهرته هذه الدراسة والدراسات المشار اليها 

وبعد استعراض الطرق التي اتبعت في فطام العجول يمكن االسترشاد بالنشرة التالية لتغذية   

 (.85 - 3اشهر ) 3العجول لغاية عمر 

 اشهر    3الى عمر  ميالدلتغذية العجول من ال الجدول الزمني(  .8– 3جدول )      

 حليب كامل ) كغم ( العمر ) يوم ( 
 

 ) كغم(اخضرعلف  )كغم(  العجول باديء

 قليل قليل 4.5  . – 8   

  5 – 82  4.5 0.05 0.45 

 85 – 48  3.00 0.80 0.35 

44 – 45  3.50 0.40 0.50 

4. – 35  3.50 0.20 0.55 

  36 – 24  3.00 0.60 0.60 

  23 – 2.  3.00 0..0 0..0 

 50 – 56  4.00 0.50 0.50 

5. – 63  8.50 8.00 8.00 

 62 – .0  8.50 8.40 8.80 

 .8 – ..  8.00 8.30 8.40 

 .5 – 52  0.50 8.20 8.20 

 0..8 0..8 قليل  0. – 55 

            Adapted from Mandal et al (2003)   
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 بسيطة من الباديء لعجول الجاموس خلطات متنوعة و(  40 – 3جدول)          

 . 6 5 2 3 4 8 انواع الباديء  

 كغم  800 \النسبة المؤية للخليط  كغم       المادة العلفية 

 .2 50 --- -- 50 35 24 ذرة مكسرة 

 -- -- -- 80 -- -- -- شعير مكسر

 -- -- 30 20 --- -- -- حنطة مكسرة 

 30 .4 30 30 20 40 45 كسبة فول الصويا

 80 80 5 --- ---- --- --- كسبة بذور الكتان 

 5 --- --- --- --- --- 5  مسحوق السمك

 80 80 80 80 . 46 .8 نخالة الحنطة 

 ---- --- ---- . ---- ---- --- موالس

 ---- --- --- ---- --- 83 --- مسحوق حليب فرز 

 4 4 4 4 4 4 4 خليط معادن 

 8 8 8 8 8 8 8 ملح طعام 

و   D3  للخليط في حالة عدم توفر العلف االخضر   B2و A  80 يضاف           امينغم فيت  
                                                                                        Mandal et al., 2003   :المصدر 

 الحليب وبديل الحليب : وتحميض اللبأ  11 – 3

من  أجزاء% مع تسعة 55تحضير الحامض المخفف : يخلط جزء من حامض الفورميك تركيز  

 %  .55ز يركتمن حامض الفورميك عليه لتر ماء في إناء ثم يضاف لتر .وضع ي . اذالماء

 3)شكل   عن متناول األطفال . بعادهإيجب الحذر من مالمسة الحامض للجلد أو العين  كما يجب 

- 82 ) . 

ب أو مل من الحامض إلى لتر واحد من الحليب الخام أو بديل الحلي 30طريقة الخلط : يضاف  

 .   pH  2.0 - 2.5مل إلى لتر واحد من اللبأ مع التحريك بقوة ، يجب أن يكون 25 –20يضاف 
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 إجراء عملية تحميض اللبأ أو الحليب باستخدام حامض الفورميك  ( كيفية 24 - 3شكل )    

 تنظيفوعلى فترات مع مراعاة  أيام 3 -8 فيمكن تحضيره خالل المحمض لحليببالنسبة ل أما

pH  (2.0- 2.5 )يصبحل حمضيالحافظة ) المواد استخدامكما أن  .جيداالمستخدمة معدات ال

الكمية  من للحد درجةيقدم بهذه اللشتاء( في فصل ا مئوية 040حرارة  في درجة  ) ابارد تهوتغذي

 .ة الحر التغذية مانظ لنجاح ضروريةوهذه وجبة(  كلفي  ةتناولالم

مل من  300خلط  وأ، لتر من  الحليب  5مع  المخففمن الحامض  مل 850خلط يمكن    

 وهكذا . لتر من الحليب  80الحامض المخفف مع 

عند تغذيته للعجول   بوصة فوق سطح األرض . 45إلى  42يجب ان يكون ارتفاع الحلمات  

 .والبادئ يجب توفيرالمياه باستمرار

 

هو لحفظ الحليب أو بديل الغرض من استخدام الحامض  الغرض من الحامض :  1 - 11 – 3

الحليب  من نمو البكتيريا والخمائر ، ويمكن تخزين الحليب في درجة حرارة الغرفة لمدة عدة أيام 

، دون الحاجة إلى التبريد وبقائه  مناسب لتغذية العجول . ان انخفاض درجة الحموضة يقلل من 

و بديل الحليب.  قد يكون مفيد تعرض العجل للبكتريا النخفاض الحمولة الجرثومية في الحليب أ

 . في تخزين اللبأ آو الحليب الفائض خاصة في حالة عدم توقر أجهزة التبريد  

عند مراجعة  المصادر والبحوث     ؟؟  pH  4.1 – 4.4لماذا الحموضة على   2 – 11 – 3

تعيش  ولكنها يمكن أن 2.5اقل من  PHالمختبرية نجد أن البكتريا والخمائر ال تنمو على  

وقد تبين أن البكتيريا تضاعفت بسرعة في   2.5تزيد عن   pHوتتكاثر بسهولة في مستويات  

عينة الحليب االعتيادي وأصبحت مستعمرات أكثر من أن تحصى  في حين أن العينة المحمضة 

بحامض الفورميك لم تظهر أي نمو للبكتيريا بعد عدة ساعات من التحميض وعند درجة 

   . ( 85  – 3شكل التي يمكن قيلسها بشريط درجة الحموضه )و 2.4الحموضة 

 

 

 قياس درجة  حموضة الحليبم ( 85  – 3شكل ) 
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درجة بعض البكتريا التي تتكاثر في حقول أبقار  الحليب  ومعدل يوضح (   40 - 3الجدول )

ه هو يمكن أن تعيش في   pHيالحظ إن أدنى اذ . ( التي يمكن أن تعيش فيه PH) الحموضة 

 2.5 – 2.0بحدود 

 ( بعض البكتريا التي تتكاثر في حقول االبقار ودرجة الحموضة التي تعيش فيها 48– 3جدول )  

 األحياء المجهرية   
 

 المدى المعدل

Bacillus cereus  4.3  -  9.3 

Clostridum perfringens   - 6.0 7.1 5.5  -  9.0 

Clostridium botulinum  4.6  -  9.0 

E coli (STEC)   - 6.0 7.1 4.4  -  9.0 

E coli 0157:H7   - 6.0 7.1 4.4  -  9.0 

Lactobacillus  acidophilus 5.8 – 6.6 4.0 – 4.6  -  6.8 

Pseudomonas  aeruginosa 6.6  - 7.7 5.6  -  8.0 

Salmonella 7.0   - 7.5 3.8 - 5.4 

Staph.  aureus 7.0  -  7.5 4.2  -  9.3 

Strep. pneumoniae 7.8 6.5  -  8.3 

Vibrio cholera 7.6 5.0  -  9.6 

 

 التلوث: (  ومدة  pH) الحموضة  12 – 3

، وتختلف مدة التلوث حسب المجهرية  األحياءوتكاثر  توفر الحموضة بيئة غير مالئمة لنشاط    

راسة سرعة تلوث أجريت تجربة  لد 4006نوع الكائن الحي ودرجة الحموضة . في صيف عام 

لل نمو  أيالحليب إذ تم اخذ عينات من الحليب الخام من عدة أبقار . بعد ساعة واحدة لم يالحظ 

Coli forms  أما الحليب الخام المضاف له حامض   2.8على درجة حموضة مقدارها ،

ساعات من التلوث   6 – 2بعد  Staphylococcus aurous   الفورميك فلم يالحظ نمو 

عينات من الحليب المحمض من حموضة.  بعدها وفي نفس العام جرى جمع الدرجة نفس وعلى 

 2.8عينة من الحليب التي معدل درجة حموضتها  26% من  58حقل . لوحظ أن  42حاويات 

 8000. كان غالبية العينات في الوسط ألزرعي لم يظهر فيها أي نمو أو نمو اقل من  2.5 –

 colony-forming units per milliliter الحليب من دالملليمترالواح مستعمرةفي

(cfu/mL)    عينة تم أخذها لم يالحظ فيها نمو أية  25عينة من أصل  38. كما تبين أن

 Staphylococcus and وحظ في اقل من نصف العينات وجودمستعمرة بكتيرية ، ولكن ل

Streptococcus   ر من الحليب  مللت /آالف  مستعمرة  5 – 8وبمعدل يتراوح(cfu/mL)  

 . 

حقل منتج للحليب ، قسمت النتائج كما يأتي : عدم نمو للمستعمرات ،  42اجري االختبار في 

،ومن  (cfu/mL)مل من الحليب /مستعمرة   500وحدات المستعمرات المتشكلة بمعدل اقل من 

يبين  ( 16 – 3الشكل )مستعمرة .  5000، وأكثر من  5000 –8800ومن  8000 – 600
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 ,Staphylococcus   :  عدد العينات التي تقع ضمن هذا التقسيم لثالث أنواع من البكتريا

Streptococcus and coliforms       

 

 

 

           

 ي عينات الحليب المحمض فنمو المستعمرات البكتيرية   ( 16 – 3شكل)              

 

 ? Does Acidification Alter Milk؟   هل إن الحموضة تغير أو تبدل الحليب 13 – 3

 تحميض علىالأو بديل الحليب عند لحليب اتحدث في اللبأ أو  أنالتي يمكن  األكثرالتغيرات  

الضروري  لذا من،  ضصال بعد عملية التحميفهو حصول االن 2 – 2.5 (pH)درجة حموضة 

لي يرتبط بموقت ) فضل أن يكون هناك خالط  آممن المرات في اليوم .  3 - 4يحرك  أن

Timerفضال من إن العجول أيضا  ( ليتم خلط الحليب على فترات محددة خالل أشهرالصيف ،

 تأثيرعملية التحميض ليس لها  أن إلىالبحوث  أشارةوقد . تهز األواني أثناء عملية الرضاعة 

لعجول الحليب وعندما يتذوق االالكتوز في الحليب .  أوالبروتين  أوالدهون  أو اللبأضار على 

تغيير طفيف في طعم الحليب يكون  أيوان اختبار للعملية   أفضلستسيغه فان ذلك يالمحمض و

 التغذية المقيدة .  أنظمةحدد كمية الحليب المتناول خاصة عند تطبيق يمكن ان ي اذمفيدا 

  Cold Milk is the Best: أألفضل هو باردال حليبال 14 – 3 

درجة مئوية ( يحدد من الكمية المستهلكة من قبل العجول ، وقد   قارن  40الحليب البارد )       

الباحثون الحالة الصحية والتحويل الغذائي ومعدل الزيادة عند تغذية العجول الحليب البارد 

ومقارنته بالتغذية على الحليب الدافئ تبين أن  أداء العجول المغذاة على حليب بارد أفضل في 

ان العجول التي تعيش  في الحظائر مع درجات حرارة معتدلة لها أداء مماثال جميع الحاالت . و

 80عندما تغذيتها أغذية سائلة باردة أو دافئة . عندما تشرب العجول الحليب بدرجة  اقل من 

درجة مئوية  تصاب برجفة الحليب بعد الرضاعة. هذه الرجفة لتجديد حرارة الجسم التي فقدتها 

لبارد .  أظهرت األبحاث أن العجول التي تعيش في حظائر حرارتها اقل من عند شرب الحليب ا
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درجة مئوية  كانت أقل وزنا ب  85 -80درجات مئوية  وتتغذى على حليب حرارته من   5

 35 - 35 ٪( من العجول التي غذيت على حليب بدرجة 83٪( وأقل كفاءة في العلف ب )84)

ليب إلى حدوث اإلسهال المفاجئ لدى العجول لذا يجب أن تؤدي سخونة الحيمكن  درجة مئوية.

درجة مئوية في الشتاء أما في الصيف فتكون ضمن درجة  40أن تكون درجة الحرارة بحدود 

 حرارة المحيط مع تجنب تعريض الحليب ألشعة الشمس . 

 رضاعة العجول :  تكرارفوائد  15 – 3

 العجول فييمكن أن تصيب المعدة ) المنفحة ( التي  القرح من الوقايةمن فوائد تكرار الرضاعة 

إعطاء العالجات للحيوان  كما أنالن تلك اإلصابات يمكن أن تسبب الموت المفاجئ  ، الرضيعة

يرفع من تكاليف التربية لذا يفضل تكرار الرضاعة كتدبير وقائي. وقد توصل باحثون من جامعة 

نخفاض األس الهيدروجيني في المنفحة يمكن أن إلى إن افي الواليات المتحدة االمريكية  الينوى

يزيد من فرصة إصابة الغشاء المخاطي فضال عن ذلك إن التغذية لها تأثير على درجة الحموضة 

خطر التقرح واكتشفوا أن األس الهيدروجيني له عالقة بجداول التغذية على بديل مما يزيد من 

 القرحة من للوقاية التغذية مرات زيادة ن المفضلانه م ، إليها توصلوا التي النتائج من.الحليب  

 الرضيعة. العجول في

 

    Milk Intake and Weight Gain    : الوزن وزيادة الحليب تناولالعالقة بين  11 – 3 

  -40تشير الدراسات والمصادر إلى أن  العجول يمكنها شرب كمية من الحليب تعادل          

وميا عند التغذية الحرة ، وفي األسبوع األول من حياة عجول ٪ من وزن جسمها الحي ي 45

أسابيع ، قد يشرب   6إلى  5لترفي اليوم  . وقبل الفطام ب   5 – 6الهولشتاين يمكنها شرب 

كولومبيا البريطانية مقاطعة لترا من الحليب يوميا . ذكر الباحثون في  85إلى  84العجل من 

(British Colombia) 88عدل  كمية الحليب  التي يتناولها العجل تصل إلى أن م في كندا  

يوما من العمر . كان معدل الزيادة الوزنية  34 - 5لتر يوميا ،  خالل فترة الرضاعة من  

كغم يوميا. في تجربة أخرى وفي نفس الدولة ،  وجد الباحثون إن العجول التي  8.8للعجول  

سبوعين األولين من العمر وعندما تتاح لها حرية لتر يوميا في األ 5.5تتغذى من الحلمة تشرب 

 .٪ من وزن الجسم من الحليب40بشكل عام  سوف تستهلك حوالي  لذا والرضاعة . 

 

 Benefit from Early Weight Gain     : المبكر الوزن زيادة من االستفادة  11 - 3

تأثير ضار على إنتاج الحليب األولى من العمر ليس له  6 -2إن زيادة الوزن خالل األسابيع     

في المستقبل ولكن فطام العجول سوف يأخذ فترة  أطول من تلك التي على التغذية المقيدة   فضال 

عن ذلك ، سوف تظهر العجول اإلناث شبقا في وقت مبكر بحوالي  أسبوعين وتلد الحقا في وقت  

 .  مبكر .

     Free-Access Water and Grain :          للعجولتوفير الماء والبادئ   11 - 3  

( Pelletsيجب توفير المياه النظيفة وعليقة البادئ الحاوية على الحبوب أو حبيبات العلف )     

في جميع األوقات . وقد يالحظ زيادة ملحوظة في كمية حبيبات العلف المستهلكة  خالل األسبوع 
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الصغيرة بالمكعبات الملحية وجعلها في مكان  الرابع من العمر . قد يكون من المفيد تزويد العجول

.  بعد الفطام ، يالحظ أن العجول تستهلك بسرعة كميات من العلف مقاربة  اسهل الوصول إليه

لتلك المغذاة تغذية مقيدة . يشير األبحاث الحديثة إلى أن تقديم العلف الخشن ال تسبب أضرار 

 لكرش الحيوان عكس ما كان يعتقد سابقا .

 

 :الفطام المفاجئ أو الفطام التدريجي  15 – 3

لتطبيق . فالفطام المفاجئ هو الفطام الذي يتم االفطام المفاجئ أو التدريجي كالهما ممكن    

مباشرة دون إعطاء المولود أي فرصة أو تدرج في قطع الحليب عنه ، أما الفطام التدريجي فيمتد 

ن المولود ، وهو األسلوب المفضل   وجعل أيام لحين منع الحليب ع .على مدى قد يصل إلى 

بديل الحليب مع المزيد من الماء ويخفف مسحوق الحليب كامل الدسم بالماء كما يجب أن يكون 

 الماء وحده السائل المتاح عن طريق حلمة في أي وقت.

 

 عيمامجول المرباة على شكل عجلل الصحية التحديات 21 – 3 

حديثي الوالدة هي أمراض الجهاز التنفسي واإلسهال. يقول أهم القضايا الصحية للعجول     

البعض ان االلتهاب الرئوي هو أألكثر شيوعا مع مجاميع التربية   وقد أصبح السكن في الحظائر 

 أو أألقفاص الفردية كوسيلة لفصل العجول والتقليل من خطر اإلصابة  باألمراض . 

تأثير حجم المجموعة على صحة ونمو عجول البحوث التي أجريت مؤخرا في السويد حول من 

الحليب السويدية التي تتغذى الحليب بمغذيات آلية في الحظائر ذكر الباحث  إلى ارتفاع عدد 

عجال   مقارنة في الحظائر   85 -84حاالت أمراض الجهاز التنفسي في الحظائر التي تضم 

 .Svensson and Liberg, Prev. Vet)     ( 8: 2عجل  ) بنسبة   . - 6التي تظم من  

Med. 73, 2006 )  أما اإلصابة باإلسهال فلم يكن لعدد العجول تأثير على ذلك. يمكن معالجة

% إلى  65أو تقليل اإلصابة بإمراض الجهاز التنفسي بتحسين التهوية وتقليل نسبة الرطوبة من 

عجول  5إلى أن  . وقد أوصى الباحثيندرجة مئوية 88-80ة الحرارة على  % وضبط درج 50

  أو اقل في كل مجموعة يعتبر عدد مثالي لتربية العجول الرضيعة .

عدد الحيوانات في  تأثير ةظلمالح حقل 42 دراسة على أجريت الكندية أونتاريوفي مدينة      

 Average of 4 calves perعجول في الحظيرة الواحدة ) 2والتي تضم معدل  ةالحظير

pen حظائر  5وضع في  ( .8 -3حظيرة ) شكل  38استخدمت التغذية الحرة ( ويتبع فيها نظام

المساحة الحظيرة وان  \عجول  5حظائر منها  5الحضيرة ووضع في  \عجول  80منها 

 5 – 5كون بين ي  مجموعةعدد للافضل ان وقد تبين  قدم مربع .4المخصصة لكل عجل حوالي 

 Swedish research and experience at pilot     وهذ ما أوصت  به عجول في الحظيرة 

project farms in Ontario 
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 عنها  والكشف الغش وطرق لألعالف القياسية المواصفات  21 – 3

 
 Feed) األولية العلفية المواد ( منFeed Industry) األعالف صناعة تعتمد

Ingredientsالمصنعة واألعالف  .كليهما أو البروتين أو بالطاقة غنية المواد هذه تكون قد( و 
 إليها تضاف وقد المعدنية األمالح بعض مع األولية العلف لمواد متجانسة مخاليط عن عبارة
 .  لألكسدة المضادة والمواد واليوريا الحيوية والمضادات كالفيتامينات اإلضافات الغذائية بعض

 الصقة كمادة وقد يضاف اليها الموالس بالبخار تعامل أو (Mashناعمة ) ورةبص تنتج وقد
 وتقليل المصنعة األعالف صفات تحسين أمكن وقد.  (Pelletsعلى شكل حبيبات ) وتضغط
 أعالفا ببيعهم المربين صغار يخدعون العلف تجار بعض وكان. التخزين عند للتلف تعرضها

 من رادع دون مختلفة بأسعار وقد تباع بمواد غير غذائية وشةمغش أو الغذائية قيمتها في فقيرة
الغش  من المربين يحمي تشريع إصدار إلى ملحة الحاجة جهات رسمية فأصبحت أو احد

 األعالف تركيبات تسجيل يتم بموجبهوالذي  الحيوان علف وتجارة صناعة وينظم التالعبو
لفحصها  عينات منها وتؤخذ السوق في تداولها قبل تصنيعها على اإلشراف ويتم المصنعة
 واألعالف ، المركزة واإلضافات الخام ، العلف لمواد مطابقتها من للتأكد كيماويا وتحليلها
 -وتشمل األعالف على: .  المصنعة

 

      المصنعة األعالف
    Concentrate المركزة األعالف - آ

 المركزة والدريس أو التبن    )مخلوط األعالف Complete Diet   المتكاملة األعالف – ب
  40%  الحليب ، لماشية  50% عن الخشنة المواد نسبة تزيد على ان  الالمجروش        
 (األخيرة مرحلتها في %   30و األولى مرحلتها في التسمين  لعجول

    Hay              الجافه  الخشنة األعالف – ج
 
 

       Additives  المركزة اإلضافات   
 
                   Vitaminsالفيتامينات   مركزات – آ  
   Mineral Premixesالنادرة المعادن مركزات – ب  
                   Protein Concentrateالبروتينات    مركزات – ج 
 
 الخام العلف مواد 
 Grains and its by Products  ومنتجاتها ومخلفاتها الحبوب - آ 

 Oil Seed Meals  الزيتية بذورال مخلفات – ب
 Green Fodderالخضراء   العلف مواد – ج
 

  للعلف القياسية المواصفات    8 – 48  3–
في    بالحشرات اإلصابة نسبة تزيد وال % 90 عن الحبوبفي النظافة  معدل يقل يجب أال    

 تزيد وال كغم / مميكروغرا 25عن  بها الفطرية السموم نسبة تزيد وان ال % 10 األعالف عن
 والتزنخ. ويجب والعفن  E. Coli و السالمونيال من خالية تكون وأن  15%. الرطوبة عن نسبة

ذكر نسب  يجب وإنه العجول بصحة ضارة مواد أو هرمونية مواد أي من تماما خالية تكون أن
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 وتركيز قة( والطاالمعدنية األمالحالبروتين والرماد ) ةالجاف المادةمن  األعالفمحتويات 
 علف طن لكل المركز إضافة ونسبة المركز المخلوط من غرام كيلو كل في المختلفة الفيتامينات

 .ةوالصالحي اإلنتاجكما يجب تحديد تاريخ 
 

 السالمة العامة  4 – 48 – 3    
 

من أخطار الكائنات الدقيقة )الجراثيم وخاصة  واإلنسانان من المهم حماية الحيوان      

( والكيميائية والتلوث اآلخر من خالل  اعتماد سالمة األعالف واألغذية والتفتيش للتأكد المرضية

ولحماية الصحة العامة ، فمن الضروري أن يؤخذ  من أن األعالف والمنتجات الحيوانية  آمنة.

 -باالعتبار فحص جميع المواد وكما يأتي :

 

 

 ا من الوصول إلى المستهلكين.الكشف عن مسببات األمراض الخطيرة في األعالف ومنعه -8

إجراء االختبارات المكروبيولوجية لتحديد أن كانت آمنة إلطالقها في التجارة. وهذه السياسة   -4

 غير مأمونة.  غذائيةتقلل إلى حد كبير تعرض للمستهلك لمنتجات 

ان تكون مكونات العلف، وفقا للمعايير الدولية ووفقا لتوصية " المجلس القومي للبحوث"   -3

(NRC .) 

جميع مكونات العلف التي يتم شراؤها، تتعرض لتقييم القيمة الغذائية والتحليل الكيميائي   -2

والسالمونيال  Mycotoxineوالميكروبي لفحص الميكروبات ، وكذلك مؤشر اليوريا ، و 

 ومسببات األمراض األخرى. 

خر عملية التأكد من أن جميع عمليات الطحن تتم بدقة وكفاءة، ويجب أن تشمل آ  -5

Hygienonizing .من عملية الخلط 

النمو  الهرمونات، والمضادات الحيوية وعواملأو يجب عدم استعمال أي مواد كيميائية،   -6

الستخدامها في األعالف.  وان المواد المضافة لألغذية من الفيتامينات واألحماض األمينية، 

 من المفترض أن تكون من مصادر معترف بها بشكل جيد. 

 Hazard analysis and critical controlنظام السالمة من خالل تحليل   ان  -.

points  (HACCP مهم لتحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة اذ يعتبر نهج وقائي   )

من السالمة من األخطار المادية في عمليات اإلنتاج  والتأكدمنظم لغذاء الحيوان واإلنسان 

 مكن أن تسبب المنتج النهائي أن تكون غير آمنة الحديثة. البيولوجية والكيميائية والتي ي

 
 : عنها والكشف األعالف غش طرق   3 – 48 – 3
 عند تسليمها وزنها زيادة بغرض وذلك كالبرسيم الخضراء العلف مواد على الماء رش -8

 بها الرطوبة نسبة بتقدير ذلك عن الكشف ويمكن للمشترين
 ذلك عن ويمكن الكشف الجيري الحجر أو الطعام لحم أو الرمل أو كالتراب مواد إضافة -4

 الكالسيوم كربونات ونسبة الصوديوم كلوريد ونسبة الرماد نسبة بتقدير
 الكشف ويمكن المطحونة القشور أو بوسكالس الغذائية قيمتها في فقيرة خشنة مواد إضافة -3

 . الخام األلياف بتقدير نسبة ذلك عن
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 غير النيتروجينية المصادر أرخص تعتبر اذ الخام تينالبرو نسبة لزيادة اليوريا إضافة -2
 اليوريا كانت ولما . للبروتين النباتية الطبيعية المصادر من وأرخص بكثير البروتينية

 في نسبة اليوريا بتقدير باليوريا  لذا يمكن التعرف على الغش . %  46 على تحتوي
    طاقة أي على تحتوي ال ليورياا الن بالمخلوط الطاقة تقدير  أيضا يمكن المخلوط كما

 الثمن المرتفعة الحيواني البروتين مصادر إلى رخيص نباتي بروتين مصدر إضافة
 . األمينية األحماض نسب بتقدير ذلك عن الكشف ويمكن والسمك واللحم الدم كمسحوق

 ادرةالن المعدنية العناصر ومركزات الفيتامينات مركزات في الحاملة المادة نسبة زيادة   -5
 نسب بتقدير ذلك عن الكشف ويمكن األدنى الحد عن خفض نسبها عن ينجم مما

 المخلوط في النادرة المعدنية العناصر أو الفيتامينات
 
 

 

 

 المصادر:

 .االحياء العالجية . عمان االردن .  4005زهرة محمود .الخفاجي ،  -8

القادرة على تقليل  Lactobacillus. عزل وتشخيص بعض انواع بكتريا  4005الراوي ،زيد اكرم . -4

 جامعة بغداد  -الكولسترول وادخالها في المتخمرات اللبنية العالجية . رسالة ماجستير .كلية الزراعة 

قسم  –. تاثير نوع الفطام على نمو عجالت الفريزيان . اطروحة دكتوراه  6..8.القدسي ، ناطق حميد  -3

 معة الموصل جا–كلية الزراعة والغابات –الثروة الحيوانية 

.تاثير الفطام المبكر عند استهالك كميات محددة من  5..8القدسي ، ناطق حميد واحمد الحاج طه . -2

 . 65 – 62 (8) 30ريزيان .مجلة زراعة الرافدين فالباديء على نمو عجالت ال

ى .تاثير احالل حليب الفرز بدل من الحليب الخام عل 5..8القدسي ، ناطق حميد واحمد الحاج طه . -5

 . 2. – 0.( 2) 30نمو عجالت الفريزيان .مجلة زراعة الرافدين 

ثر عمر الفطام على اوزان الجسم وبعض قياساته أ.  2007.  علي شهاب احمدوالقدسي ، ناطق حميد  -6

 . 88 – 8(  4) 32دراسات للعلوم الزراعية العدد االول والثاني  مجلد مجلة .  في عجالت الفريزيان 

. تاثير المعززات الحيوية الجافة المنتجة محليا من بكتريا حامض  4084كلة .الكبيسي ، ناهض ع -.

جامعة  -كلية الزراعة  -اطروحة دكتوراه ، الالكتيك في صحة واداء عجول الهولشتاين الرضيعة . 
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 .اطروحة دكتوراه .كلية الزراعة جامعة بغداد.خدامها في تصنيع منتجات لبنية عالجية صفاتها واست

 .  485 ن/ ح ث/ د أكسا/  ...8الحيوانية .  الثروة دراسات إدارة -.

 .باألعالف عنها والكشف الغش وطرق لألعالف القياسية المواصفات صالح السعيد محمد   -80
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