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 عملية الحالبة عند الحيوانات الزراعية 

لحٌاته من أمه عن طرٌك المشٌمة  على حاجته من الغذاء االزم الجنٌنًٌحصل العجل وهو فً بطن أمه فً طوره 

 أمه وهو غذاء كامل سهل الهضم وال حلٌبوالدته ٌموم برضاعة  على صورة غذاء مهضوم لابل لالمتصاص، ثم بعد

هذه المرحلة  فًٌتم  الجسم ونموه الذى ءلالستفادة منه وهو ٌحتوى على كل العناصر الالزمة لبنا ٌحتاج الى جهد كبٌر

 . من حٌاته بأكبر معدل

 السرسوب

 .الثالثة أو األربعة األٌام من الوالدة  أول ما ٌتناوله العجل من غذاء بعد والدته هو السرسوب الذى تفرزه األم فى

 اختالفارائحة خاصة وهو ٌختلف عن اللبن الطبٌعً فً تركٌبه الكٌماوي  هو سائل كرٌمً اللون له : والسرسوب 

ٌمكن  وهو بداٌة حٌاته وال ٌأخذها العجل من هذا المصدر والتًوأهم هذه المركبات هو األجسام المضادة  ،  كبٌرا

على األجسام  تماماخالل المشٌمة ولهذا ٌعتمد العجل المولود  جسام المناعٌة أثناء الحمل منللجنٌن أن ٌمتص األ

 .سوب لكً تزوده بالحماٌة المٌكروبات المسببة لألمراض رالس حلٌبٌحصل علٌها من  التًالمضادة 

ول السرسوب الى ، وٌتح كثٌرا ترضع السرسوب تفمد مناعتها ضد الكثٌر من األمراض كما تتأثر العجول التى ال 

 .أٌام 4-3مدة تتراوح بٌن  فًعادى  حلٌب

 أهًية انرضاعة عهى انسرسىب
 

ثٌّٛثد ثٌغزثة١ز ثٌالصِز ٌذٕجء ثٌجغُ )  صٕظ١ف ثٌمٕجر ثٌٙض١ّز ٌٌٍّٛٛد ِٓ دمج٠ج ثٌغٛثةً ثٌج١ٕ١ٕز ٚصٕش١طٙج ، صٛف١ش

ثالصِز ٌٍّٕٛ  ) ، صٛف١ش ثٌف١ضج١ِٕجس ) أ ، د ٚثألعٕجْ ٚصٕظ١ُ دّٛضز ثٌجغُ ) ثألِالح ( ثٌذشٚص١ٕجس ( ٚصى٠ٛٓ ثٌؼظجَ

ثٌطذ١ؼ١ز ثٌالصِز د١ظ ٠ٕمً ث١ٌٗ ثٌّضجدثس ثٌذ٠ٛ١ز  ٚدٕجء ثألٔغجز ٚثٌؼظجَ ٚص٠جدر ثٌذ٠ٛ١ز ، ٚثػطجء ثٌؼجً ثٌّٕجػز

ثألجغجَ  ثٌؼج١ٌز ِٓ ثٌٕغذزِٓ ثٌغشعٛح ثٌزٜ ٠ذضٜٛ ػٍٝ ٗ ٠ىف١ ٚثرث دصً ثٌؼجً ػٍٝ ِج ٚثألجغجَ ثٌّٕجػ١ز ،

 ثألِشثض ثٌٙض١ّز ٚثٌضٕفغ١ز .  دجألِشثض ثٌّخضٍفز ٚخجصز ثإلصجدزجػ١ز فجْ ٘زث ع١م١ٗ ِٓ ثٌّٕ

 

ثٌغشعٛح ِٓ د١ٛثٔجس ِصجدز دجٌضٙجح  د١ٍخ٠ّٕٚغ سضجػز  ثٌغشعٛح لذً سضجػضٗ د١ٍخ٘زث ٠ٚجخ ثٌىشف ػٍٝ 

 . ثٌضشع أٚ ثٌغشعٛح ثٌّذُِ
 انرضاعة انطثيعية

أن  أيلٌرضعها أو ٌرضع ممدار معٌن منها  ٌترن فٌها العجل مع أمه التًوهى الطرٌمة  ولتنشئة العج فًاألهم  هً
 .مباشرة من الضرع  الالزم له الحلٌبالعجل ٌتناول 

من العمال أو دلة أو جهد اذ ٌترن العجل مع أمه  خبرة ال تتطلبأسهل طرق الرضاعة اذ  هً الرضاعة الطبيعية 
  .دخل العمال ورضاعته من األم مباشرةعدم تلوث اللبن لعدم ت إضافة ، وهى تتولى العملٌة كلها

 
األمهات ذات كفاءة انتاجٌة  كلما كانت خصوصاأغلب األحوال أكثر من احتٌاجات العجل  فًاألم  إدرار ولما كان

 باإلضافةاألم ، هذا  حلٌبٌمكن من  ٌجعل المربى ٌنتفع بألصى ما ال بتركه مع أمه العجلفان ارضاع  لحلٌبلعالٌة 
والنزالت  باإلسهالولعدم اصابته  األم حلٌبخذه العجل من ٌأ تحتم عملٌة تمنٌن ما التًلتصادٌة االعتبارات اال الى
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 اللبن ، وكذلن عدم معرفة كمٌات اللبن بإصابةالعدوى سواء بالمالمسة أو  نمل ، أو النموقتؤدى الى  التًالمعوٌة 
 . رضاعة العجول فً المستخدمة

 : انرضاعة انطثيعية فييراعى اآلتي 
 ػجٛي 51ػذد  ٠ٍٚضَ ػجًِ ٌّشثلذز ضؼ١فج٠ِٛآ ػٕذِج ٠ىْٛ ثٌؼجً  ٠51جدر ِذر ثٌشضجػز ػٓ ص  -
 ثالعٙجي لذً ػ١ٍّز ثٌشضجػز  ٌّٕغ ثٔضشجس ثألِشثض ِغً ثالٚعجر٠جخ غغ١ً ثٌضشع ِٓ  -
 ث١ٌَٛ  فٟصمً ػٓ ِشص١ٓ  صٕظ١ُ ِٛثػ١ذ ثٌشضجػز دذ١ظ ال  -
 .جذ٠ذ د١ٍخثفشثص ٚثٌشضجػز ٌضشج١غ  زدصمط١ش ثٌذٍّجس دؼذ ثٌذال  -

 

ِٓ  ثٌذجداثٌٝ ثٌؼٍف  جفزدجإلضثٌٛالدر  ٠ِٛآ ِٓ 01ضشٚسر ثػطجء ثٌؼجً ِجدر خضشثء أٚ دس٠ظ ج١ذ دؼذ ٌ إضجفز  

 ٚأْ صىْٛ ثألػالف رثس ٔٛػ١ز ج١ذر ٚأْ صىْٛ ٔغذز ثٌذشٚص١ٓ ف١ٙج ػج١ٌز ٚٔغذز صذس٠ج١جثألعذٛع ثٌغجٌظ ِغ صضث٠ذ٘ج 

 .صذس٠ج١ج د١ٍخو١ّز  أِجَ ثٌؼجٛي دصفز دثةّز ِغ ٔمص ثٌذجدا٠ضٛثفش  ثأل١ٌجف ثٌّٙضِٛز ػج١ٌز ٚأْ
 

 ) ) كجى / رأس / انيىوانكايم نهعجىل  نهحهيةنظاو نهرضاعة انطثيعية وانصناعية 

 
 . وجُ ٠282ضٕجٌٚٙج ثٌؼجً دضٝ ثٌفطجَ =  ثٌضٟ ثٌذ١ٍخإجّجٌٟ و١ّز     •
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 انرضاعة انصناعية  

ثٌز وجْ رٌه ِٓ جشدي أٚ أِٗ عٛثء  ثألَ ػٓ غ١ش طش٠ك د١ٍخ٠ٍضِٗ ِٓ  ثٌؼجً ِج ف١ٙجٚ٘ٝ ثٌطش٠مز ثٌضٝ ٠ضٕجٚي 

 .ز دؼذ صغز٠ضٗ ػٍٝ ثٌغشعٛح جأٚ صجج سضجػز

ز ، ٚأْ صؼ٠ٛذ٘ج ػٍٝ ثٌطش٠مز ثٌصٕجػ١ ٌغٌٙٛز طذ١ؼ١ج٠ٍٚضَ عشػز ثدؼجد ثٌؼجٛي ػٓ أِٙجصٙج دؼذ ثسضجع ثٌغشعٛح 

 . أْ ثٌؼجٛي صضٕجٚي و١ّجس ِؼشٚفز ِٓ ثٌٍذٓ ثعضؼّجي ٘زٖ ثٌطش٠مز ٌٙج فٛثةذ٘ج ٚ٘ٝ
 

 : وتتى انرضاعة انصناعية تاستخذاو انىسائم اآلتية
 

أِجوٓ دؼ١ذر ػٓ  فٟ ٚأْ ٠ذفظ أال ٠صذثٌزٜ  ثٌغضجٌظ عض١ًِٓ  ِؼمّج ٔظ١فج: ٠جخ أْ ٠ىْٛ  ) انذنى(انجردل  .5

 ٚدثفتج ٚطجصجج ٔظ١فج ثٌذ١ٍخٌّالِغضٗ ٌٍذٓ ٚأْ ٠ىْٛ  جفز ثٌؼجًِثٌض١جسثس ثٌٙٛثة١ز ٚثألصشدز ، ٚضشٚسر ٔظ

 .ثٌٙض١ّز  سثالضطشثدجدسجز ِت٠ٛز ٌّٕغ  03ػٓ  ًال صمٚػٍٝ دسجز دشثسر 

 ٠ٚذشص لجع ثٌجشدي فِٟضٕجعذز ِغ ثٌّمشسثس ثٌّٛضٛػز ػٍٝ أْ ٠ضغ ثٌؼجًِ ثدذٜ ٠ذ٠ٗ  صمذَ ٌٍؼجً ثٌضٟٚو١ّز ثٌٍذٓ 

ِغ ضغظ ثٌؼجًِ ػٍٝ سأط ثٌؼجً دج١ٌذ  ٔذفجع ثٌٍذٓ ٌذثخً ثٌفُ ػٕذ ِص ثالصذغثصذغ ثالدٙجَ ١ٌّصٗ ثٌؼجً ٚال

 .و١ّز ثٌٍذٓ دجٌجشدي ٠ّجي دخفز ٌششح ثٌؼجً ٌىً ثٌٍذٓ ِٕٚغ ِص ثٌٙٛثء  ثألخشٜ ٌّالِغز ثالصذغ ٚػٕذ لشح ثٔضٙجء

ٌطش٠مز صغشح ثٌٍذٓ ٌٍّؼذص١ٓ ٘زٖ ث ػٍٝ ثٌشضجػز ثٌصٕجػ١ز ، ٠ٚؼجح ػٍٝ ثٌؼجًدضٝ ٠ضُ صؼ٠ٛذ  ١ِٛ٠جرٌه ِشص١ٓ  ٠ٚضُ 

 . ٘ض١ّز سثضطشثدجٔض١جز ثٔذٕجء ثٌشأط ِّج ٠ؤدٜ ثٌٝ 

 

ِمذِضٙج ٚصّأل دجٌٍذٓ  فٟصشوخ ػ١ٍٙج دٍّز وجٚصشٛن  : ٚ٘ٝ ِصٕٛػز ِٓ ثٌذالعض١ه عؼز ٌضشانزجاجات  .2

ز صذمز ص٠جدر و١ّز ثٌٍذٓ ٚٚصٌٛٙج ٌٍم٘زٖ ثٌطش٠ ثٌّجٙض ٌٍشضجػز ٚصمذَ ٌٍؼجالس ٌشضجػضٙج ٠ٚؼجح ػٍٝ

 . ثٌٙٛثة١ز

  

ثٌّٕجعذز ٌمذسر ثٌؼجً ػٍٝ  زدجٌى١ّ : ٘زٖ ثٌذٍّجس ػذجسر ػٓ دٍّز وجٚصشٛن صغجػذ ػٍٝ ثٔغ١جح ثٌٍذٓانحهًات  .0

ٌٙضُ ثٌغزثء ٌٛجٛد ثٔض٠ّجس ثٌٙضُ دٙج ٚ٘زٖ ثٌذٍّز صغّخ دّشٚس  ثٌششح ِٚشٚس ثٌٍذٓ ثٌٝ ثٌّؼذر ثٌشثدؼز

صغشح ثٌٍذٓ  ِغ ػذَ ثٌشةٛٞثالصجدز دجالٌضٙجح  ثٌؼجً ٚصّٕغ قال ٠ششِشٚس ثٌٙٛثء ِؼٗ دضٝ  ثٌٍذٓ دْٚ

 . ٠ذذط صخّش ٌٍذٓ ٌٍىشػ فال

 أهى يًيزات انرضاعة انصناعية

 

 ثٌذ١ٛثٔجس ٚصغج١ً ٔجصجٙج ِٓ ثٌٍذٓ دذلز  دزػٍٝ دال صغجػذ ٘زٖ ثٌطش٠مز -

ثٌٍذٓ ٚدزٌه صٕشظ ثٌغذد  ِٓثٌذ١ٛثٔجس ٠غجػذ ػٍٝ صٕش١ظ ثٌضشع دضٝ ٠ضُ صفش٠غ وً ِج ٠ذض٠ٛٗ ثٌضشع  أْ دٍخ -

 و١ّجس أخشٜ ِٓ ثٌٍذٓ دئفشثصثالفشثص٠ز ٌضمَٛ 

 ثٌٍذٓ ثرث وجٔش ثألَ ِش٠ضز صٕضمً دجٌّالِغز أٚ ػٓ طش٠ك ثٌض٠ّٟىٓ صجٕخ ثٌؼجً ثٌؼذٜٚ دجألِشثض  - 

 . ٠ىْٛ ضشػٙج ػٍٝ ثألغٍخ غ١ش ِضٛثصْ ثألسدجع ٚثٌضٟصشضغ صغجس٘ج  ثٌضٟثٌذ١ٛثٔجس  -
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ثٌشضجػز ػٍٝ  أٚ ثسصفجع عّٕٗ ٠ّىٓ ثٌشضجػز ػٍٝ ثٌٍذٓ ثٌفشص ، وّج ٠ّىٓ ثٌطذ١ؼٟثٌٍذٓ  صٛثفشػذَ دجٌز  فٟ يالحظة :

 دذثةً ثألٌذجْ 

 انرضاعة عهى تذائم األنثاٌ

 أوآل: تجهيز انثذيم

 . دجٌّجء ثٌٕظ١ف ثٌّضجف إ١ٌٗ ثٌّطٙش أٚ ثٌّجء ٚثٌصجدْٛ ثٌضجججزأغغً ثٌجشدي أٚ   .5

  .  دسجز ِت٠ٛز (03)  ثٌذثفبضغ فٟ ثٌجشدي و١ّز ِٕجعذز ِٓ ثٌّجء   .2

  . أضف و١ّز ثٌذذ٠ً ثٌّٕجعذز إٌٝ ثٌّجء ٚلٍخ دضٟ ثٌزٚدجْ  .0

  . ثصذغ ثٌضؼ١ٍّجس ثٌخجصز دى١ّز ثٌّجء ٚو١ّز ثٌذذ٠ً دذلز .4

  . صمً ٚال ذال صض٠و١ّز ثٌذذ٠ً ثٌضٟ صجٙض ٠جخ أْ صىْٛ وجف١ز ٌضغز٠ز ثٌؼجً   .1

  . ثٌضش فٟ غشثَ 521إٌٝ  غشثَ 511صىْٛ و١ّز ثٌذذ٠ً  ِج غجٌذج  .6

 

ترنايج رضاعة انثذيم

 

وحتى الفطام ، وأن ٌمدم للعجل الماء  للعجل ابتداء من األسبوع الثانً البادئب أن ٌمدم الدرٌس الجٌد وعلف ٌج
. الٌوم فًمرات  4-3النظٌف   

 : السقي

 

وٌفضل إضافة ملح طعام لموازنة حموضة الجسم وزٌادة معدل  ٌكون من ماء متجدد نظٌف فً أحواض الشرب    

 .ف لمرات حسب النمو وحرارة الجو ونوع مواد الع 4 -3على  ٌومٌالتر  8 -6وتحتاج إلى الشرب 


