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  :الموالید

  :االحتیاطات الواجب اتخاذھا عقب الوالدة مباشرا

 :ترك البقرة تنظف العجل جیدا و ھذا مھم جدا لالسباب التالیھ -1
 .للعجل و الدورى تنشیط الجھاز التنفسى -
  .رفض بعض االبقار ارضاع عجولھا بالتعرف علیھ عن طریق وضع بصمة الفریونات علیھ و بذلك نتجن -
 ).البراز االول للمولود(  Muconiumتحفیز نزول المیكونیم  -
 .الوقوف لبدایة الرضاعھ مساعدة العجل على -
 .تطھیر الجسم من بقایا السوائل و االغشیھ الجنینیھ و بذلك نقلل من فرص االصابات الجرثومیھ -

بعض الحاالت ترفض البقرة تنظیف العجل بعد كل المحاوالت لدفعھا لذلك و عندھا یجب عدم التأخر و االسراع  -2
 .بتنظیفھ یدویا و تجفیفھ جیدا 

 oxytetracycline + gentian)او باستخدام المضادات الحیویھ مثل % 5تطھیر السرة بمحلول صبغة الیود  -3
violet)   مثل(R/terramycin spray or R/alamycin yellow spray) . 

ایام  3بعض المزارع تترك االبقار بعد الوالدة مع عجولھا الرضاعھا السرسوب بشكل طبیعى لمدة : السرسوب  -4
و عزل  (stomach tube feeder)ن االفضل الرضاعھ باستخدام لك

 :  ھذة الطریقة كاالتىالعجول عن االبقار بعد الوالدة  و نلخص فوائد 
حلیب سرسوب البقرة بعد الوالدة  باستخدام مكینة الحالبھ یقلل  -

 .من نسبة حدوث االتھابات الضرع
 . (clostrometer)یضمن تقییم السرسوب عن طریق استخدام  -
) لتر 3حوالى (ناسبة من السرسوب الجید یضمن وصول كمیة م -

 .الى العجل مباشرا بعد الوالدة
ایجاد الحلول فى حالة عدوم وجود سرسوب فى البقرة او ان  -

او وجود  السرسوب غیر جید او امتناع العجل عن الرضاعة
عندھا یعطى للعجل من التھاب بالضرع او اى سبب اخر و

 .الجید الموجود بالمزرعھ احتیاطى السرسوب
بعض المزارع تكتفى : التحصینات فى الساعات االولى بعد الوالدة -5

و ھذه یختلف باختالف  بالسرسوب  كتحصین طبیعى  فى الساعات االولى
لبعض  المكان و طبیعة االمراض الوبائیة الموجودة و لكن ھناك بعض التحصینات  و التى تعطى عن طریق البخاخ

و   Salmonellaو ال    E.coliلبعض االمراض المعویة مثل  او التحصینات عن طریق الفم االمراض التنفسیھ
و یمكن التاكید على مناعة العجول    (R/coli immune paste)ھذا مھم خاصة فى االیام االولى بعد الوالدة مثل 

الوالدة باستخدام االدویة المخصصھ لذلك مثل  عن طریق زیادة االجسام المناعیة فى الساعات االولى بعد
(R/boosty`vo paste)  او(coloboost calf paste)  لرفع المناعة العامة

  .للعجول و تقویة الجسم من خالل المواد عالیة الطاقة التى تحتویھا
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نقل العجل الى اقفاص العجول و یجب قبل النقل ان تكون القفص مطھر و  -6
ایام قبل النقل و تغطیة االرضیة بفرشة جیدة   3على االقل  لم یكن بھ عجل

 .جدیده و نظیفة مثل القش
 .ترقیم العجل فى الیوم الثانى من الوالدة -7
ایام من تاریخ الوالدة و یتم الرضاعھ باستخدام  3رضاعة السرسوب لمدة  -8

الصناعیة و ان لم یقبل العجل بالرضاعھ بھا فى االول یمكننا  المرضعات
ھناك بعض المزارع تستمر    (stomach tube feeder)الرجوع الى 

فى الرضاعھ بالسرسوب لمدة اسبوعو یتم اختیار السرسوب من االم مع 
من االبقار االخرى حدیثة الوالدة لضمان اضافة خلیط من السرسوب 

 .ثر من بقرة و ھذا افضلمناعة مكتسبة من اك
ائل اللبن و عن طریق بعد الیوم الثالث یتم الرضاعھ باستخدام بد -9

 3لتر على وجبتین صباحا و مساءا و لمدة  1درج فى كمیة بدائل اللبن فنبدأ ب المرضعات الصناعیة و یجب  الت
لتر على  4ایام ثم  3لتر لمدة  3م م اخرى تاای 3لتر لمدة  1.5ایام ثم 

مواصفات بدائل          ).بدایة الفطام(یوم  90وجبتین یومیا  حتى عمر 
 :اللبن

 %.20البروتین  -
 %.15الدھن  -
 %.11رماد خام  -
 %.0.1الیاف خام  -
 %.42الكتوز  -
 %4رطوبة  -
 .درجة مؤیھ 40درجة الحرارة المثلى  -
 .الفیتامینات و المعادة المناسبة -

لف بادىء عالى الطاقھ و بعد اسبوع من الوالدة  یوضع امام العجل ع  - 10
ه دفى انیة بصفھ دائمھ و یتم تقلیب العلف كل فترة لتھویتھ و الزالة التالف منھ و یتم تزوی%) 18- 16(البروتین 

عندما یوشك على النفاذ، كما یوضع انیة بھا ماء صالح للشرب نظیف بصفھ دائمھ و یتم تغییرة باستمرار للبقاء علیة 
 .اشعة الشمسو یكون بعیدا عن  .نظیفا

 .االھتمام باالرضیھ و تغییر الفرشة باستمرار او تغییر مكان القفص لتعرض االرضیھ للشمس و تطھیرھا  - 11
 .االھتمام بتنظیف جمیع اوانى و االدوات الخاصھ بالعجول تنظیفا جیدا بالماء الساخن و سوائل التنظیف  - 12
المراض الوبائیة فى كل بلد فھناك بلدان مثال ال و تختلف التحصینات المستخدمة على حسب نوعیة ا: التحصینات - 13

یوجد بھا الطاعون البقرى و ال حمى الوادى المتصدع او حمال الثالث ایام او غیرھا و لكن ھناك امراض سیادیة 
 :  یجب التحصین لھا و منھا

و تسمى باالمراض التنفسیة الرباعیة و یستخدم لھا لقاح مثبط   (IBR , IBSV, BVD, PI3)االمراض التنفسیة  -
شھور لو العجول من امھات محصنھ و عند عمر شھر تقریبا لو من امھات  4- 2یعطى فى العضل عند عمر 

 6ارض مع المناعھ المكتسبة من االم و یعطى جرعتین بینھما اسبوعین و یكرر كل غیر محصنھ حتى ال یتع
د ال یحدث التحصین تاثیرة اذا تم تحصینھ فى ھذة المواعید و ذلك الن المناعھ المكتسبة من شھور، بالتجربة ق

االم قد ال تستمر سوى اسابع قلیلھ او حتى ایام و فى ھذة الحالھ اما ان نقوم بعمل معایرة لالجسام المناعیة 
اسابع بعد  3-2وقت مبكر  داخل دماء العجول  لمعرفة الوقت المناسب للتحصین او ان نقوم بالتحصین فى

 .ایام فى حالھ وجود نفوق بسبب االمراض التنفسیھ 10الوالدة او 
لقاح مثبط  و یستخدم   (pasteurella multocida, pasteurella hemolytica)التسمم الدموى  -

ند و تحصن العجول من امھات محصنة ع  بالفورمالین بالحقن تحت الجلد او العضل على حسب نوع التلقیح
یوم بجرعتین بینھما اسبوعین على االقل و اذا كانت من امھات غیر محصنة تحصن عند  50-45عمر 

 .االسبوع االول ، اما االمھات فتحصن فى الثلث االخیر من الحمل بجرعتین بینھما اسبوعین على االقل
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و یستخدم بالحقن تحت الجلد  بجرعتین    (Clostredia species)امراض البكتریا االھوائیة  -
شھور لو من امھات محصنھ او عند عمر اسبوعین لو من  3اسابیع عند عمر  6-4بینھما 

 امھات غیر محصنھ
شھور یتم نقل العجول الى الحظائر و یتم فطام العجول من اللبن البدیل باعطائھم وجبة  3بعد  - 14

المزید من البرسیم الجاف و القش و تقلیل البروتین  واحدة بدال من وجبتین و تغییر العلف باضافة
 .لیوم جرام فى ا1000-750و یجب ان یصل استھالك العجل من العلف  %14-13الى 

 .شھور 3كى القرون بواسطة مكینة خاصة و تطھیر المكان بصبغة الیود و ذلك بعد سن  - 15
ن العجالت و تغییر یتم فرز العجول ع كج200او عندما یصل وزن العجول  شھور 6عند سن  - 16

 .و ذلك العطاء الحیوان فرصھ لتكوین ھیكلھ العظمى %) 7-6(العلف الى علف منخفض الطاقھ و البروتین 
اسابیع بالضافة الى االمراض االخرى ان  4- 2شھور جرعتین بینھما  6عمر  السابقة تحصیناتتكرار ال - 17

و حمى الوادى   BEFحمى الثالث ایام  و  FMDوجدت بشكل و بائى فى المنطقھ مثل الحمى القالعیھ  
و غیرھا من االمراض و ھیا   Poxو الجدرى   cattle plaqueو الطاعون البقرى   RVFالمتصدع 

 .تحصینات تتم غالبا بشكل سنوى
 . ivermectinاستخدام طاردات الدیدان من ادویة مختلفھ و عالج الطفیلیات الخارجیة و الداخلیة باستخدام مادة ال  - 18
كج مع استمرار العلف منخفض الطاقھ  360شھر و بوزن ال یقل عن  16-14عمر  تجھیز العجالت الى التلقیح عند - 19

 .و البروتین حتى دخول مرحلة الحمل
حیث یتم اعطاء  كج 250تجھیز العجول الى مرحلة التسمین استعدادا للبیع و ذلك عندما یصل وزن العجل حوالى  - 20

 .كج 500 – 450و افضل وزن للتسویق من %) 18- 16( علف عالى الطاقة و البروتین
  

  :العجالت المعدة للتلقیح

  :الوصول الى اعلى نسبة خصوبة و اعلى نسبة حمل  بین العجالت ھو اھم اھداف المزارع  و لتحقیق ذلك ھناك تحدیات 

طریق المراقبھ الذاتیة طرق الكشف المبكر عن دورة الشبق لدى العجالت و یمكن تحقیق ذلك بالطرق التقلیدیة عن  -1
باستخدام اجھزة  مثل استخدام بعض االجھزة االلكترونیة او او باستخدام الثور الكشاف او بالطرق الحدیثة

podometer   و ھو جھاز یركب فى ارجل الحیوانات لمراقبة حركاتھا و یحدد معدل لحركتھا و من ثم یستطیع
، الى حد ما و ھناك شركات متخصصة كثیرة فى ھذا المجال  التعرف على الوق المناسب للتلقیح بدقة كبیرة

باالضافھ الى انھ یمكن لھذا النظام تحدید نسبة التلقیح و الخصوبة و نسبة الحمل و تحدید العجالت التى لم تدخل فى 
 .مرحة الشبق بعد و بذلك یمكن الكشف المبكر علیھا و معرفة الطرق المناسبة لعالجھا

ت الى نظام التلقیح بعد البلوغ الجنسى و الذى یختلف على حسب الساللة و التغذیة و العوامل و یتم ادخل العجال
المناخیة و یالحظ ذلك من خالل سلوك الشبق لدى العجالت و لكن لیس فقط البلوغ الجنسى ھو االھم فى الموضوع 

وزن معین و ارتفاع معین على قبل ادخال العجالت فى التلقیح و لكن ایضا النضج الجنسى حیث البد من بلوغ 
كج  كما ان انسب فترة للنضج الجنسى فى  360-350فمثال فى الفریزیان ال یقل الوزن عن  حسب كل ساللة 

  .شھر 16-14الفریزیان عند عمر 
  

لتلقیح و انسب و ھذا الرسم البیانى یوضع عالقة العمر و الوزن بالبلوغ و النضج الجنسى و انسب وزن و عمر ل
عمر للوالدة و معدل الزیادة فى الوزن لكل فترة حتى یمكننا التحكم فى تغذیة العجالت لعدم الدخول فى  وزن و

  .السمنة المفرطة او وجود عجالت ضعیفة غیر قادرة على االنتاج
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 R/estrumate, R/utalyse)تنظیم دورة الشبق عن طریق استخدام الحقن الھرمونى باستخدام بعض االدویة مثل  -2
, R/ receptal)   و غیرھا لكن ھذا النظام قد یكون مكلفا و ال یحدث تحسن ملحوظ فى نسبة الخصوبة اال انھ قد

 .و سنتحدث عنة الحقا یكون موفرا للوقت بتلقیح عدد كبیر من العجالت فى ان واحد
م سائل منوى ذات جودة التلقیح الصناعى و ھو من اھم العناصر لنجاح اى مزرعھ ابقار و یجب استخدا   استخدام  -3

من نجاح % 60عالیة لشركات موثوق بجودتھا الن الوصول بالمزرعة الى نسبة حمل مثلى یعنى تحقیق اكثر من 
 .المزرعة

التغذیة السلیمة و توخى الحظر من زیادة وزن العجالت و الدخول فى سمة تعوق نسبة الخصوبة و الوالدة فیما بعد  -4
   .للوقوف على التغیر فى الوزن و بناءا علیھ یمكننا تصحیح االستراتیجیة التغذویة و یمكننا وزن العجالت كل شھر

  .دائم باستخدام النیتروجین السائل كما ھو موضع بالصورةالترقیم ال -5
ؤثر على الخصوبة و الحمل و اھما بالطبع الكشف  المخبرى الھم االمراض التى ت -6

ص و تحصین العجالت سالبة الفحص البروسیال و استبعاد العجالت ایجابیة الفح
عن   TBو ایضا الكشف على مرض السل الرئوى    strain 19 vaccineباستخدام 

 Join`s diseaseو استبعاد االیجابى ، و ایضا مرض یونز  Tuberculin testطریق 
(Paratuberculosis) و السل الكاذب او نظیر السل                                                                                                

(Corynebacterium pseudotuberculosis) 

و ذلك لما لھذة االمراض من خطورة شدیدة على مزارع الحالب و تقریبا عالجھا غایة فى 
 .البدایة لجعل المزرعة خالیة من ھذة االوبئةالصعوبة و االفضل التخلص من بؤر االصابات من 
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  :العجول المعدة للتسمین

شھور حیث  6كج او عند عمر  200كما ذكرنا سابقا انھ یحدث تغیر فى علف التسمین مرتین االولى عندما یصل الوزن الى 
و قولنا ان ذلك یعطى  %) 7-6(الى علف منخفض الطاقة و البروتین %) 18-16(یتغیر العلف من عالى الطاقة و البروتین 

للعجول بنمو الھیكل العظمى االزم لستیعاب كمیة كبیرة من اللحوم و الدھون التى سیحملھا فیما بعد و یمتاز علف الحیوانات 
  .باتزان االمالح و خاصة الكالسیوم و الفوسفور االزمین لبناء العظام مع الفیتامینات  خاصة فیتامینات د ، أ 

علف واحد من الوالدة ال یدفع العجول بتحسن شھیتھم الى العلف و لكن التغیر الى العلف عالى االیاف  قلیل  كما ان استمرار
  .المركزات ثم العودة الیة مرة اخرى یدفع من شھیة العجول مما ینعكس باالیجاب على عملیة التحول الغذائى

  .حصینات عند عمر عامالعجول غالبا ما تسوق قبل بلوغ عام فلذلك فھي ال تدخل فى الت

  .االھتمام بمعالجة الطفیلیات الخارجیة و الداخلیة  حتى ال یتاثر معدل التحویل الغذائى بالسلب

وزن العجول كل اسبوعین للوقوف على معدل التحویل الغذائى و عمل التعدیالت فى العلف سریعا عند مالحظة اى خلل و 
  .عمل تحلیل للعلف المستخدم 

  .یمثل اضافة لتحسین معدل التحول الغذائى عن طریق تحسن الھضم فى الكرش  probioticاستخدام  ال 

  :)العشار(الحوامل  العجالت

تغذیة العجالت العشار تختلف عن االبقار العشار و ذلك النھا تحتاج 
الى مزید من الطاقھ و البروتین لیس فقط لسد احتیاجات الجنین داخل 

الرحم و لكن الستكمال نمو العجالت دون حدوث سمنھ او  سمنة 
الضرع و للوصول الى مرحلة الوالدة عند حالة جسم جیدة و بدرجة ال 

فى   BCS (Body Condition Score)بمقیاس  3.7 : 3.5تقل عن 
  .من العجالت تقریبا% 80حوالى 

علف اعلى فى   BCS= 2.5 و بذلك یمكن اعطاء العجالت الضعیفھ   BCSو یمكن تقسیم العجالت الى مجموعات على حسب 
  %).11-10(، اما باقى العجالت فیمكن اعطائھا علف اقل فى الطاقة و البروتین %)13-12(البروتین  

و االھم من ذلك %) 17(العجالت العشار قبل حوالى شھر من الوالدة یتغیر العلف بارتفاع نسبة الطاقة و البروتین الى 
و ھو  DCAD (Dietary Cation & Anion Difference)استخدام نظام االمالح المخصوص و الذى یعرف اصطالحا ب 

و الشق   +Kو البوتاسیوم   +Na المتمثل فى نوعین منھم و ھما  الصودیوم  الشق القاعدى من االمالح وببساطة الفرق بین 
بناءا على ھذه  الجاف جرام من العلف100و تحسب النسبة فى وزن   --Sو الكبریت  Cl -الحامضى و المتمثل فى الكلورید

   : المعادلھ

[(%K divided by 0.039) + (%Na divided by 0.023)] – [(%Cl divided by 0.0355) + (%S divided by 
0.016)]/100 grams of dietary dry matter (DM).  

و یجب ان یكون ناتج المعادلھ بالسالب و معنى ھذا ان الشق الحامضى اكبر من القاعدى و تسمى بالعلیقھ او العلف الحامضى  
لى شھر تقریبا الن الوسط الحامضى ھو و یستخدم العلف الحامضى قبل الوالدة  بحوا - 10الى  - 5و یكون القیمھ ما بین 

  ,milk fever , retained placentaالوسط المالئم المتصاص الكالسیوم و تفادى حدوث المشاكل التغذویة المتعلقھ بھ مثل 
abomasums displacement, dystocia   و یمكن معرفة  نتیجة ھذا التعذیة بھذا العلف من خالل قیاس درجة الحموضة

PH  او اقل فھذا یعنى اننا فى االتجاة الصحیح و ذلك النھ من المعروف ان درجة حموضة البول فى  6ول و اذا وجدنا للب
  .7االبقار قاعدیھ اكبر من 
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بعد الوالدة و الدخول فى الحالبة یحدث العكس و یتفوق الشق القاعدى على الحامضى و تصبح ناتج المعادلة بالموجب و 
  . micg/100g DM 30:  25یتراوح ما بین 

التحصینات و خاصة االمراض التى ذكرناھا فى تحصینات العجول حدیثة الوالدة حیث یتم التحصین ضد ھذه االمراض 
  .ھما اسبوعین على ان تكون الجرعھ الثانیھ قبل الوالدة باسبوعینبجرعتین بین

ة فى ئنقل العجالت قرب الوالدة الى اماكن خاصة و تفضل ان تكون جیدة الظل و التھویة و ان تكون فى االماكن الھاد
 .المزرعھ بعیدة مثال عن اصوات المحلب المزعجة و ان تكون ذات فرشة جیدة و نظیفة

  

 :الوالدة

و   calving ease scoreالمستھدف اثناء الوالدة ھو عدم التدخل قدر االمكان و الوصول الى اعلى نسبة من سھولة الوالدة  
  .  dystociaبالتالى اقل نسبة من عسر الوالدة 

  :calving ease scoreدرجة سھولة الوالدة 

  .5الى  1وھو مقیاس للتعبیر عن درجة سھولة الوالدة و یقسم من 

  :یمكن تلخیصھ فى ھذا الجدولو 

  الوصف   scoreالدرجة 
  %)100والدة طبیعیة (ال یوجد اى صعوبة و ال اى نوع من التدخل   1
  تدخل بسیط  كما فى حاالت نزول العجل ما عدا االرجل الخلفیة فقط فیحتاج الى شد بسیط  2
  االمامیة او التواء الرأس و الرقبةالتدخل یكون بتعدیل وضع خطء للعجل مثل انقباض احد االرجل   3
4  Dystocia  او نتیجة كبر حجم الجنین حیث یكون اخراج العجل بصعوبة  بعد تعدیل وضعة و الشد بصعوبة الخراجة  
  صعوبة شدیدة تحتاج الى قیصریة او قد یحدث نفوق للعجل او لالم  5
  

  .على االقل% 75بنسبة  1محاولة الوصول الى درجة والدة و % 15و الھدف من ذلك الوصول بنسبة عسر والدة اقل من 

یفضل عدم التسرع بالتدخل لمساعدة العجالت او حتى االبقار اثناء الوالدة و ان التسرع فى التدخل یؤدى الى مشاكل ال لذلك 
  :حصر لھا بالنسبة لالقتصادیات مزارع االبقار الحالبة و نوجز منھا

 .اب الرحمىارتفاع نسبة االصابة بااللتھ -1
 .تاخر عودة الرحم الى وضعھ الطبیعى -2
 .تاخر الشیاع او الشبق االول بعد الوالدة -3
 .  days openاتساع الفترة بین الوالدة و االخصاب او ما یعرف بال  -4
 .عدد التلقیحات لكل حالة اخصاب و قلة نسبة الخصوبةارتفاع  -5
سور فى الفك السفلى او احد االرجل و تمزق العضالت انھاك العجل المولود بالشد و یكون عرضھ الحداث مثل الك -6

 .و االوتار و ارفاع نسبة اصابتھ باالمراض النخفاض المناعھ
تمزق فى جدار الرحم او قطعھ فى بعض االحیان و تمزق الفتحة التناسلیھ   إحتباس المشیمة و حدوث بعض حاالت -7

 .او قد یحدث نزیف احیانا
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  : Retained placentaإحتباس المشیمة 

  :االسباب

 .البروسیال مرضى و اھم االمراض التى یجب ان نذكرھا -
 .A , Eو نقص العناصر الغذائیة كالسیلینیوم و فیتامینات   milk feve التغذیة و منھا  امراض سوء -
 .ر الوالدةتعس -
 .طول فترة الحمل و فترة التجفیف -
 .التشوھات الجنینیة -
 .Eنقص العناصر الغذائیة مثل الكالسیوم و السیلینیوم و فیتامین  -

  :العالج 

بالنسبة للعالج فیتم التعامل معة بالتشخیص نوعیة االحتباس اما احتباس كلى للمشیمة او جزئى او اجزاء  -
كسى توسین  بسیطة و فى كال الحالتین فالتعامل معھم خالل الثالث ایام االولى بشكل واحد باعطاء ھرمون االو

و ھو لھ دور مھم جدا لعالج   (R/Methargine-methylergonumate maleate)و عقار المیثارجین 
ى المشیمة و بالتالى تنفصل عن الرحم و تسقط مع انقباضات الرحم لالسبب الرئیسى ببمنع وصول الدم ا

سوف نذكرة الحقا فى رعایة  المحالیل الوریدیة مع القیاس المستمر لدرجات الحرارة و ھذا اعطاء ایضاو
 .االبقار حدیثة الوالدة 

 .تدلیك الرحم من خالل الجس عن طریق المستقیم لمحاوالة تفریغ محتویات الرحم -
فى حالة االحتباس الكلى و فشل كل الطرق باخراجة سواء بالحقن الھرمونى او المحالیل الوریدیة او  -

لیدوى الخراج المشیمة و یكون بحرص شدید خوفا من الضرر فیمكن ان نلجأ الى التدخل ا المضادات الحیویة
 .(R/Lotagen)بجدار الرحم مع عمل كل االحتیاطات الصحیة و استخدام الغسیل الرحمى بمحلول 

 .اما االحتباس الجزئى فیتعامل معھ تعامل التھاب الرحمى كما سنذكرة الحقا -

  

 

  :الوقایة

مراعاة و  للحفاظ على مستوى الكالسیوم و الفوسفور فى الدماھم الطرق ھي استخدام العلف الحامضى  -
و فى بعض االماكن التى   A, Eاضافات االعالف من المعادن المھمة مثل السیلینیوم و الفیتامینات مثل فیتامین 

 .اسابیع 4-3ب  تعانى من نقص السیلینیوم یمكن استخدامة عن طریق الحقن قبل الوالدة 
 .مناسب لحجم كل بقرة للتقلیل من عسر الوالدةاستخدام سائل منوى  -
 .تحصین العجالت ضد مرض البروسال و اى امراض وبائیة قد تسبب احتباس المشیمة -
 .الوصول باعلى نسبة للوالدات الطبیعیةالتدخل المحدود فى الوالدة و محاولة  -
 .اتباع االحتیاطات االزمة اثناء و بعد الوالدة كما سنذكر. -
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  :ات الواجب اتخاذھا فى حالة التدخل فى الوالدةاالحتیاط

 .لبس الزى المناسب للوالدة و تطھیر الیدین جیدا باستخدام بوفیدون ایودین  او اى محلول مطھر او لبس قفاز معقم  -1
 .للبقرة باى محلول مطھر بعد غسلھا من الشوائبتطھیر المنطقھ الخلفیة  -2
 .او التعثر فقد یكون السبب بسیط و یحتاج الى مساعدة بسیطھ استكشاف الحالة و تشخیص سبب تاخر الوالدة -3
 .بعد التأنى فى التشخیص و التفكیر فى انسب الطرق للتدخل بعدھا یكون التنفید سریع قدر االمكان -4
 .بعد النجاح فى تولید البقرة یرجى الكشف داخل الرحم للتاكد من عدم وجود توائم -5
القراص بعد التدخل فى الوالدة علیھ كالم كثیر و عن مدة الجدوى منھ حیث استخدام  المضادات الحیویة و خاصة ا -6

ان استخدام حبوب التتراسیكلین لم تؤثر على انخفاض نسبة االتھاب الرحمى و لكن یمكن التطھیر بمحلول لوتاجین 
 .من الداخل و حول منطقة الشرج و التناسلیة

لكن ان لم یحدث بعد فترة مناسبة یجب التدخل لتنظیف و تنشیف ترك العجل امام الالم لمحاولة تنظیفة و تنشیفة  -7
جیدا و تدلیك منطقھ القفص الصدرى و حول االنف لتحفیز التنفس و ازالة المخاط من االنف و الفم برفع العجل 

العجل من ارجلة الخلفیة و الضغط على القفص الصدرى و تدلیكھ باتجاة الرقبھ و الراس  و مساعدة العجل على 
 .التنفس باستخدام الفم اذا لزم االمر 

  :بعد الوالدة

یتم حلب السرسوب من البقرة و یطھر الحالمات  بمحلول یود مخفف  و یفضل الحالبة بالمكینھ عن الحالبة الیدویة  -1
و ذلك لحلب المزید من السرسوب و لتجنب حدوث التھابات الضرع و اما فى حالة وجود كمیة كبیرة من السرسوب 

 .بعد اختبارة فیوضع الكمیة الزائدة عن احتیاج العجل الرضیع فى الفریزر الحتیاجة فیما بعد الجید
لتر ماء شرب و تجرع بالكامل  30تجریع البقرة بخلطة من االمالح و الخمائر و السكریات مذابة فى حوالى  -2

 : و تاتى اھمیة ھذة الخلطة فى   stomach tube + pumpباستخدام 
كبیر فیمكن سد الفراغ الذى یتركة حجم الجنین و السوائل الجنینیة و بذلك یمكننا تفادة مشكلة  كونھا ذات حجم -

abumasum displacement . 
تحتوى على خمائر و امالح مھمة و كربوھیدرات مھمة لتحسین الھضم و زیادة فلورا الكرش و تھیئتھ  -

 . یبالستقبال علف عالى الطاقة و البروتین مع بدایة موسم الحل
 .تساعد فى التقلیل من احتباس المشیمة و مساعدة الرحم فى اخراج المشیمة بالضغط على الرحم -

  )و الجدول القادم یوضح تفاصیل تلك الخلطة و طریقة استخدامھا(                      

كننا زیادة مل لكل دواء و یم500بجرعة ال تقل عن   (dextrose 5%)و   (R/cal-D-mag)حقن االبقار بدواء  -3
 .مل مع المحلول 20حوالى  (R/Minerasol)الحالة الصحیة لالم بعد الوالدة كما یفضل حقن  الجرعھ على حسب
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  رأس/المقدار بالجرام  الصنف  م

  160  كبریتات ماغنیسیوم  1

 150 كلورید كالسیوم 2

 160 كربونات كالسیوم 3

 zinc chleate  2زنك مخلب  4

 2 مخلب ماغنیسیوم 5

 20 مخلوط فیتامینات  6

 40 مخلوط امالح معدنیة 7

 1 سیلینیوم مخلب 8

 2 نحاس مخلب 9

 113 خمیرة 10

  45 )كلورید صودیوم(ملح طعام  11

 مل 300 بروبیولین جلیكول 12

 مل 100 حامض فوسفوریك 13

 لتر 30 ماء شرب 14

  :طریقة االستخدام

 .لتر من ماء الشرب و تذاب جیدا  30یضاف مكونات االمالح على  -1
 .تضاف الخمیرة الى المكونات السابقة و تذاب جیدا -2
 .یضاف حامض الفوسفوریك و البروبیلین جلیكول و تقلب جیدا -3
 . stomach tubeتجرع الى البقرة باستخدام المضخة الیدویة المخصوصھ لذلك مع  -4

 

 

 

 

 

 

Figure 1 stomach tube + pump+ metal 
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 :االبقار الحالبة حدیثة الوالدة

قیاس درجة حرارة االبقار الحالبة  یومیا فى حالبة الصباح و لمدة اسبوع من تاریخ الوالدة و فى حالة ارتفاع  -1
و اذا استمرت درجة الحرارة یعطى   (phenylbutazone)(salicylic acid)الحرارة یعطى خافض للحرارة مثل 

الذى ال    (R/excenel RTU)البیتا الكتام الحلقیة مثل مضاد حیوى لمدة ثالث ایام و یفضل ان یكون من مشتقات 
 .(R/marbocyl)یوجد لھ فترة سحب فى اللبن، كما یمكن استخدام مركبات الفلوركوینولون مثل دواء 

مل یومیا مع 500  (R/cal-D-mag)لتر یومیا و لمدة اسبوع من الوالدة و یفضل استخدام  1حقن الجلوكوز تقریبا  -2
الجلوكوز و ھذا  لتجنب حدوث نقص الكالسیوم مع بدایة انتاج اللبن حتى یكون احیانا بشكل غیر عرضى و ایضا 

 .  (negative energy balance)تعویضا للنقص فى میزان الطاقھ الذى یحدث مع بدایة انتاج اللبن 
مل لكل راس و لمدة شھر من الوالدة و ھذا لھ دور  100اضافة بروبیلین جلیكول الى العلف یومیا صباحا بواقع  -3

 :مھم للغایة نعرضة فیما یلى
التقلیل من النقص فى میزان الطاقة و الذى یحدث فى بدایة انتاج اللبن و یؤثر سلبیا على المعدل الیومى النتاج  -

 .اللبن
 . ketosisوث المشاكل التغذویة و اھمھا تجنب حد -
 .زیادة انتاج اللبن حیث ان البروبیلین جلیكول مصدر لحامض البروبیونك و ھو من اھم مصادر انتاج اللبن -
 .تحسین الھضم بالكرش -
 .الوصول الى قمة منحنى انتاج اللبن فى زمن اقصر -

قى االبقار اثبت انھ یقلل بنسبة كبیرة التھاب الضرع مرات لبا 3مرات یومیا بخالف  6حالبة االبقار حدیث الوالدة  -4
و یزید من متوسط انتاج اللبن فى الموسم و یتم ذلك دون معاناة العمال بحیث یتم ادخال مجموعة االبقار حدیثة 
ة فى الوالدة الى المحلب فى االول و یعاد ادخالھا مرة اخرى بعد حالبة كل ابقار المزرعة المتبقیة و ھذا یمكن تطبیق

 .راس حالبة 400المزارع التى تحتوى على االقل 
یومیا على االقل مرة واحدة لالبقار حدیثة  (California mastitis test) ( CMT)اختبار التھاب الضرع الحقلى  -5

و الذى قد یضر بموسم  (subclinical mastitis)الوالدة و لمدة شھر لتجنب التھاب الضرع  و خاصة النوع 
 . للبقرةالحلیب كامال

ایام من تاریخ الوالدة و ھذا یساعد فى عملیة عودة الرحم  5یومیا و لمدة   (oxytocin)حقن ھرمون اوكسى توسین  -6
الى وضعھ الطبیعى كما یساعد الرحم على التخلص من بواقى السوائل و االغشیة الجنینیھ التى قد تكون مادة خصبة 

 .مى الحادلنمو المیكروبات و االصابة بااللتھاب الرح
فحص الرحم بشكل دورى لالبقار حدیثة الوالدة للوقوف الى حالة الرحم و مدى عودة الى الوضع الطبیعى و  -7

یوم على االقل من  21عدم التدخل الموضعى العالج التھاب الرحم قبل التشخیص المبكر لاللتھاب الرحمى مع 
فى حاالت التشخیص المبكر اللتھاب الرحم  ان یعالج الوالدة و ھذا مثبت بدراسات عدیدة و حدیثھ و لكن االفضل 

و  (R/Excenel) (R/Flunixin) (R/Clamoxyl LA) (R/Hexazol)بحقن المضادات الحیویة و مضادات االلتھاب
مع المتابعھ و عمل تدلیك و تفریغ لمحتویات الرحم للتخلص من الصدید ان وجد ، اما بعد  ھرمون االوكسى توسین 

لھ استمر التھاب الرحمى عن بعض االبقار فیجب التدخل الموضعى بعمل غسیل رحمى باستخدام یوم فى حا 21
 .مل ماء 96مل لكل  4بنسبة   (R/lotagen)محلول مخفف من 

 .بعد اسبوعین من الوالدة للتقلیل من تكایس المبایض و عدم شیاع االبقار  (R/receptal)حقن  -8
 :احتیاطات داخل المحلب -9

یتم فیھا غسیل االبقار و بخاصة الضرع قبل  دخول خطوط مكینات الحلیب و ھذا بعض المحالب  -
 ).تحنین البقرة(یقلل من التلوث و یساعد على تھیئة الضرع للحالبة او ما یسمى بالعامیة 

 .تنشیف الحالمات جیدا  -
 .غمس الحلمات فى محلول یود مطھر مخفف -
 .مسح الحلمات بمنادیل  ورقیة نظیفة -
قلیال حتى یكون الضرع مستعد للحالبة حیث یفرز ھرمون االوكسى توسین الذى یساعد االنتظار  -

 .على نزول اللبن و یظھر ذلك من خالل انتصاب الحلمات و امتالئھا باللبن
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 .تركیب مكینة الحالبة فى الحلمات -
 .بعد االنتھاء من الحلیب  عمل اختبار التھاب الضرع الحقلى -
التركیز بحیث یظل اثرة على الحلمات بعد النزول من المحلب  لىاالتطھیر بمحلول یود اع -

 .كما ھو موضح بالصورة المقابلھ
  
  

 :االبقار الحالبة

  :ول فى ھذا الجزئ المھم اھم مشاكل ھذة الفتر و ھى تعتبر بمثابة العمود الفقرى القتصادات مزارع االبقار الحالبة  و منھانتنا

التلقیح الصناعى و برامج تنظیم دورة الشبق  – Ketosis – BCS -طرق العالج و الرعایة   –الكشف عن االلتھاب الرحمى 
التغذیة و  –العنایة بالحافر  – نسبة الخصوبة و الحمل – Repeat breeder  - Days openفشل االخصاب  –لدى االبقار 

  .فیفالتج –حظائر االبقار  –متابعة التحصینات  –استخدامات برامج الكمبیوتر 

  :الكشف على الرحم و المبایض

  :یوم من الوالدة للتاكد من 45و یتم ذلك  بعد 

 .سالمة الرحم و عدم وجود اى التھابات -
الیوجد اى مشاكل بالنسبة للمبایض من وجود اى  تكیسات او خمول او التصاقات او غیرھا و ان المبایض  -

 .ضینتعمل بشكل طبیعى و یسجل التركیبات الموجودة على المبی
ھذة الفترة یوم بعد الوالدة ال یتم تلقیح البقرة اال بعد مرور  45اذا ثبت حدوث شیوع او شبق خالل فترة ما قبل  -

 .(voluntary waiting period)یوم  60-45التى تسمى فترة االنتظار االختیارى 
 .لتلقیحعالج اى مشاكل او امراض یتم فحصھا و ذلك لتھیئة بقرة سلیمة للدخول فى عملیة ا -

  :التھاب الرحم

سوف ال نتحث عن عالج التھاب الرحم بالتفصیل و لو اننا ذكرناه مختصرا سابقا و لكن المھم التعرف على طرق الوقایة ثم 
من االبقار ھذة النسبة قابلة للزیادة و ھذا یتوقف على % 23حیث انھ یشكل حوالى  اھمیتھ بالنسبة القتصادات مزارع االبقار

  :ة الصحیة فى المزرعةمدى الرعای

  :االھمیة االقتصادیة اللتھاب الرحم

 .یعد التھاب الرحم و التھاب الضرع و التھاب الحافر ھم من اھم مشاكل مزارع االبقار على الترتیب -
 .یصعف نسبة التلقیح و الخصوبھ و نسبة الحمل -
 .  days openیزید من فترة  -
 .حتى استكمال الشفاءاستھالك عالجات و رعایة بیطریة لفترة طویلة  -
 .استھالك عدد اكبر من المعدل بالنسبة للتلقیحات الصناعیة -
 .یساعد الى انتقال المیكروبات الى اماكن اخرى من الجسم مثل الضرع مما یزید من نسب التھابة -
او ه و ما یصاحبة من ارتفاع للحرارة دانخفاض انتاج اللبن سواء بطریقة مباشرة عن طریق االلتھابات الحا -

 .بطریقة غیر مباشرة عن طریق زیادة نسبة التھاب الضرع
 .االلتھابات الحادة قد تؤدى الى حدوث تسمم ثم النفوق و لكن نسبة ضعیفة -
 .Culling rateنسبة االسبعاد من المزرعة زیادة  -
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  :الوقایة من التھاب الرحم

  :ونلخص ما ذكرناه سابقا بخصوص ھذا الجزئ

 .ل منوى یتناسب مع حجم و نوعیة البقرة و ذلك یساعد على تقلیل نسب عسر الوالدةمراعاة استخدام انواع سائ -
او  Eاالھتمام بالتغذیة فى فترة الجفاف باستخدام العلف الحامضى مع االھتمام باضافة السیلینیوم و فیتامین  -

 .(R/Bo-Se & R/Vitasel)یوم  21قبل الوالدة ب  استخدامھا عن طریق الحقن
 .والدة فى اضیق الحدود لجعل النسبة االكبر من الوالدات تتم بشكل  طبیعیةالتدخل فى ال -
و استخدام كل  Lotagenبمحلول ال  التطھیرمثل عند التدخل یراعى ان یكون بشكل صحى قبل او بعد الوالدة  -

 .الوسائل للتقلیل من نقل اى میكروبات
 .سابقا ایام متتالیة  كما ذكرنا 5اعطاء اوكسى توسین یومیا لمدة  -
 .متابعة حرارة االبقار بعد الوالدة بشكل یومى لمدة اسبوع -
 .یوم بعد الوالدة 45و  30و  21الكشف على الرحم عند ایام معینھ بالذات  و ھى  -
 .یوم من الوالدة و یكون التدخل بالعالج عن طریق الحقن 21عدم التدخل بالعالج الموضعى قبل  -

 

  :التھاب الضرع

  .من اھم ثالث مشكالت فى اقتصادات المزارع و سنتناول اھمیتھا االقتصادیة و طرق الوقایة و الرعایة كما ذكرنا فھو واحد

  :االھمیة االقتصادیة

 .انخفاض انتاج اللبن او قد یتوقف كلیا -
 .عدم القدرة على الوصول الى قمة منحنى اللبن و نقص متوسط انتاج اللبن فى الموسم -
 .ة جزى منتج للبن الى ماالنھایةقد یحدث تلیف فى الضرع و خسار -
 .تكلفة العالج سواء بالعالج بالحقن او بالعالج الموضعى و كالھما مكلف -
 .خسارة انتاج اللبن طوال فترة التھاب الضرع و حتى بعد تمام الشفاء حتى یتم االنتھاء من فترة سحب الدواء -
 .قد یحدث انتقال للعدوى الى الرحم او اماكن اخرى من الجسم  -
 .ث تسمم عام و قد یؤدى الى النفوقى التھاب الضرع الحاد قد یحدف -
 .غرغرینا الضرع تؤدى الى تلف الضرع و استاصالة -
 .Culling rateزیادة نسبة االستبعاد من المزرعة  -

 :طرق الوقایة و الرعایة

 .للتجفیفتبدأ عملیة الوقایة من مرحلة التجفیف و ذلك بالتطھیر الجید و إعطاء محاقن جیدة  -
 .CMTعمل اختبار الكشف الحقلى على االبقار حدیثة الوالدة بعد الحلیب یومیا باستخدام  -
 .مرات یومیا و ذكرنا ذلك سابقا 6حلیب االبقار حدیثة  الوالدة  -
 .من تطھیر و حالبة جیدةاخذ كل االحتیاطات الصحیة داخل المحلب  -
عمل صیانة دوریة و تغییر حلمات المكینة حسب العمر التأكد دائما من كفائة المحلب و ضغط المكینات و  -

 .االفتراضى المسجل علیھا قبل حدوث تشققات بھا
 .لة بعد كل حلبة و التطھیر الدورىالتاكد من نظافة المحلب و اخذ كافة االحتیاطات الصحیة من غسی -
و اعادة تركیب حلمات مكینة التأكد من انھ تم حلب البقرة بشكل جید و عدم تبقى اى كمیة من اللبن لم تحلب  -

 .الحالبة فى حالة ركلھا من قبل بعض االبقار
 .االحتیاطات الصحیة الكاملة للعاملین فى المحلب  -
 .عزل االبقار المصابة بالتھاب الضرع فى مجموعھ خاصة -
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العنایة بارضیات المزرعة بشكل عام و ارضیات مجموعة االبقار المصابة بالتھاب الضرع بشكل خاص و  -
كھا تتحول الى طین او وجود برك صغیرة من المیاة و خاصة فى فصل الشتاء و نزول االمطار و رت مدع

 .یجب جلب تربة جافة باستمرار مع تقلیب التربة للتخلص دائما من المیكروبات
اللبن  قبل ادخال االبقار المصابة بالتھاب الضرع الى المحلب یتم حلبھا یدویا او باستخدام مكینات للتخلص من  -

خاصة المتجبن منھ  او المدمم و الذى یحتوى على نسبة عالیة من المیكروبات و حتى ال یكون مصدر النتشار 
 .العدوى مع اخذ كافة االحتیاطات الصحیة

 .یفضل حلب االبقار المصابة بالتھاب الضرع فى محلب معزول او مكینات مخصصة اللتھاب الضرع -
ساعة فى بعض  12ساعة او  24اب الضرع غالبا مع نھایة الحلیب و كل یتم عالج االبقار المصابة بالتھ -

او الوریدة  (R/Excenel) االدویة و یكون باستخدام المحاقن الموضعیة و یفضل باستخدام الحقن العضلى
(R/Marbocyl)مع العالج الموضعى (R/Multiject, R/mastalone, R/Cobactan….paste)  و ال یتم
و   CMTمصابة بالتھاب الضرع من المجموعة اال بعد التاكد التام من شفائھا باستخدام اختبار اخراج االبقار ال

بالتھاب الضرع  التاكد من ان النتیجة سلبیة اكثر من مرة مع عودة انتاج اللبن الى المتوسط تقریبا قبل االصابة 
كتشاف المتاخر للمرض ففى ھذه اال فى بعض الحاالت الذى یحدث فیھا تلیف لبعض اجزاء الضرع نتیجة لال

  CMTالحالة ال یمكن الرجوع الى معدل انتاج اللبن قبل االصابة و یكتفى باظھور النتیجة السلبیة لفحص 
 .الخراجھا من مجموعة التھاب الضرع

 Pendulous udderبعض اسباب التھاب الضرع یكون لھ عالقة بشكل الضرع  فالضرع المتدلى لالسفل  -
صابة بالتھاب الضرع و مشاكل اخرى و یكون العالج جینیا باستخدام سائل منوى للتحسین یكون عرضة لال

 .من شكل الضرع 
 

 

ھذا المنحنى یبین تأثیر التھاب الضرع على انتاج اللبن و یالحظ ان المنحنى االحمر الممثل إللتھاب الضرع یرتفع بینما 
 .كج تقریبا 46متدنى جدا بعدما سجلت ھذة البقرة قمة منحنى بلغت ینخفض منحنى انتاج اللبن الى ان یصل الى انتاج 
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  :العنایة بالحافر

تعتبر مشاكل الحافر و خاصة التھاب الحافر المرتبة الثالثة من الناحیة االقتصادیة بالنسبة لمزارع االبقار بعد االلتھاب الرحمى 
و لقد كان لى تجربة مع دراسة صغیر احصائیة عن مشاكل اصابات الحافر و اثارھا على انتاج مزارع  و التھاب الضرع
بقرة حالبة فكانت نسبة االصابة بالتھاب الحافر حوالى فى االبقار  330بقرة منھا  382على حوالى  2005االبقار فى عام 

اكبر %  31.7فى الموسم الثانى و % 43.1للحالبة و  فى الموسم االول% 24.3منھا % 28.8و فى الحالبة % 23الجافة 
و لتعرف على تلك الدراسة یمكن   % 28من الموسم الثانى و اقل من الخامس و كانت نسبة االصابة فى االبقار عموما 

و من ثم تحمیل الملف من قائمة التحمیالت و ان  (kenanaonline.com/medhatelshemy)الدخول على ھذا الموقع 
  .ن اول مرة یمكن المحاولة مرة اخرىالتحمیل م تعثر

  .و سنتناول الموضوع من الناحیة االقتصادیة و الوقایة منھ

  :االھمیة االقتصادیة إلصابات الحافر

  .تاثیر غیر مباشر: تاثیر مباشر و ثانیا: و نقسمھا الى قسمین اوال 

  :اوال التاثیر المباشر

ل الكسور و التمزقات نتیجة لعرج البقرة و عدم القدرة على المشى ارتفاع نسبة اصابات االبقار بحوادث مث -
 .بشكل طبیعى خاصة عند الذھاب و النزول من المحلب

بعض االبقار التى تعانى من مشاكل فى الحافر تقف بشكل غیر متزن فى المحلب و اثناء الحلیب و قد الحظت  -
الحافر و ھذا یعنى ان ھذة االبقار تركل مكینة من االبقار المصابة بمشاكل فى % 31.6ھذة النسبة بمعدل 

الحالبة اكثر من مرة و قد تخلع المكینة و ھناك بعض المحالب الحدیثة تكتشف ذلك اوتوماتیكیا و تحسبة تحت 
 .و ھذا یؤدى الى انحفاض المعدل الیومى للحلیب (% kick off)مسمى 

ا تقضى الوقت االكبر رقودا فى الحظائر ووقت قلیل ضعف النشاط فاالبقار المصابة باصابات بالحافر دائما م -
لالكل و الشراب و ھذا یققل من كیمة الغذاء المتحصل علیة مما یضعف انتاجیة االبقار و یظھر ذلك فى 

 .و یتم حساب نشاط االبقار بشكل اوتوماتیكى فى المزارع التى تستخدم التكنولوجیا الحدیثة  BCSانخفاض 
 

  :مباشر ثانیا التاثیر الغیر

حیث ضعف كمیة الغذاء المتحصل علیة یؤدى الى ضعف انتاج اللبن و عدم الوصول : التاثیر على انتاج اللبن -
الى قمة منحنى الحلیب و االستمرار فى االنتاج الضعیف و قصر موسم الحلیب و یظھر ذلك من خالل 

بما فیھم االبقار التى تعانى من  بقرة 330احصائات انتاج الحلیب على دراستى ان متوسط انتاج اللبن فى 
كج یومیا  بینما متوسط انتاج اللبن الیومى لالبقار المصابة فى الحافر  22.3اصابات الحافر و االبقار السلیمة 

كج یومیا بالرغم من ان المعدل االول یشمل االبقار المصابة و ھذا یعطى 3.5كج یومیا اى ان الفارق  18.8
 .بات الحافر على انتاج اللبنانطباع عن مدى تاثیر اصا

من ) النصف تقریبا% (40:50ارتفاع نسبة التھاب الضرع فى االبقار المصابة فى الحافر حیث الحظت ان  -
االبقار المصابة بالتھاب الضرع یعانو ایضا من اصابات الحافر بالرغم من ان عدد االبقار المصابة فى الحافر 

الحالبة و یمكن تفسیر ذلك بانتقال المیكروبات التى تسبب التھابات الحافر و من جملة االبقار % 28ال تتعدى 
الى الضرع كما ان ارتفاع نسبة ركل مكینة الحالبة یؤدى الى عدم حالبة البقرة بشكل  تنتقل خاصة تعفن القدم

 .جید و تبقى جزىء كبیر من اللبن لم یحلب داخل الضرع
  
 

  



 برنامج رعایة مزارع األبقار                                                                                             16
 

الماخوذ من بیانات المزرعھ عن احدى االبقار  فى دراستى و ھذا الرسم البیانىو یمكن شرح كل ذلك التاثیر فى 
 یوم فى انتاج اللبن بعد الوالدة 38كما ھو موضح و ھى فى الموسم الثانى من الحلیب  و امضت  318الحالبة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  :و كما ھو ظاھر یوجد ثالثة منحنیات 

  .انتاج اللبنو ھو یعبر عن : االزرق الغامق

  .معدل التوصیل الكھربى للبن و ھو مؤشر على االصابة بالتھاب الضرع:  االحمر

  .و ھو معدل النشاط و حركة البقرة: االزرق الفاتح

و الطبیعى ان بكون منحنى انتاج اللبن اعلى من منحنى التوصیل الكھربائى و لكن ھنا نجد العكس  نتیجة انخفاض 
كج یومیا كما 22.3كج یومیا و نتذكر ھنا ان معدل متوسط االنتاج 10.4المعدل الیومى حول  انتاج اللبن حیث یتراوح

نجدة ینخفض و  30التھاب الضرع و نجد انخفاض فى معدل نشاط البقرة بعد ان كان فى معدل ال ان البقرة تعانى من 
افر على مزارع االلبان و ھذة البیانات و ھذا یوضح بما ال یدع مجال للشك عن اھمیة اصابات الح 20و  10یرتفع بین 

  .و الموجود فى المزارع المتطورة  Pedometerتاخذ اوتوماتیكیا عن طریق نظام 

 .التاثیر على انتاج اللحم نتیجة انخفاض معدل التحویل الغذائى نتیجة انخفاض كمیة الغذاء المتحصل علیة

و انخفاض فى بعض العناصر الغذائیة المھمة للخصوبة مما یؤدى   BCSالتاثیر على الخصوبة نتیجة انخفاض  -
 .فى كثیر من االحیان الى خمول المبایض كما انھ قد یحدث انتقال للمیكروبات الى الرحم

 .او نسبة االحالل فى المزرعة  culling rateارتفاع نسبة معدل  -
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  :طرق الوقایة و الرعایة

مثل امالح البیكربونات و التى تقلل من حدوث حموضة   buffering agentمراجعة التغذیة و اضافات   -
 . Laminitisالكرش و الحموضة العامة فى االبقار و ھى احدى االسباب اللتھاب الحافر 

تقلیم االظافر بشكل دورى و منتظم و یفضل ان یكون خالل فترة التجفیف و مراعاة التقلیم بشكل جید الن  -
 .من اصابات الحافر% 7.5ات و التھابات بالحافر  و وجدتھا قد تصل الى نسبة التقلیم السيء یؤدى الى اصاب

العنایة بارضیات الحظائر بحیث تكون جافة دائما و ان یكون مكان المعلف و المشرب معد بشكل جید حیث ان  -
 .االرضیة الخرسانیة السیئة سواء كانت فى المحلب او فى الحظائر تؤدى الى اصابات كثیرة بالحافر

استخدام العقاقیر المناسبة و منھا المضادات بالعالج السریع لمشاكل الحافر الكشف المبكر عن حاالت العرج و  -
و المضادات بالحقن  و مضادات االلتھاب مثل   (R/Alamycin spray)الحیویة الموضعیة مثل 

(R/Hexazol)(R/Alamycin LA300) (R/terramycin) ,  مھمة لذلك مثل و استخدام الفیتامینات ال
(Bioten) (vitamin E)   و العناصر الضروریة(zinc, Sulfur, Cupper)   و االحماض االمینیة الضروریة

باالضافة الى االدویة الخاصة بالحافر مثل القطران و الزیوت التى تساعد   (methionine, cycteine)مثل 
 .على نمو الكیراتنین الخاص بالحافر

رع الحالب جینیا عن طریق استخدام سائل منوى لطالیق جیدة الحافر و یمكننا التحكم تحسین الحافر فى مزا -
 .فى ذلك من خالل التلقیح الصناعى

  :مشاكل التغذیة

نقص العناصر الغذائیة و منھا الكالسیوم و الماغنیسیوم و الفوسفور  Acidosisو حموضة الكرش   Ketosisو منھا 
حامل ام  انتاج البقرة من الحلیب و ھل ھي و یجب استخدام برامج الكمبیوتر الحدیثة لتركیب علف متزن على حسب

لبروبیلین جلیكول فذكرنا سابقا اھمیة اضافة ا  ketosisال و بذلك نتجنب نقص العناصر الغذائیة اما بالنسبة الى ال 
او الدھن المحمى   mineral plant fats (protected fats)فى الشھر االول فى انتاج الحلیب كما ایضا یضاف 

الذى یمد االبقار بكمیة كبیرة من الطاقة الذى یساعد كثیرة فى التغلب على مشكلة  االتزان السلبى للطاقة فى بیدایة 
  .  Ketosisاالصابة ب ال موسم انتاج اللبن و یقلل من نسبة 

  

  :Milk curve (Lactation curve)منحنى اللبن 

  .و حتى التجفیفو بدایة انتاج اللبن منحنى اللبن ھو الرسم البیانى الذى یعبر عن انتاج اللبن منذ انتھاء السرسوب 
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سبة البروتین و یالحظ ان منحیات احداھم النتاج اللبن و االخر لنسبة الدھون و االخیر لن 3ا الشكل و یظھر ھذ
یوم و ھى مرحلة االنتاج العالى و یستمر فیھا المنحنى  35-30المنحنى یمر بثالثة  مراحل االولى و تستمر حتى 

أ فى الھبوط مع بدایة المرحلة الثانیة و لكن بوتیرة یوم  ثم یبد 35- 30باالتفاع حتى یصل الى القمة فى الفترة من 
مة المنحنى مرتفع كلما ازداد استمراریة و ثبات االنتاج لفترة طویلة و تستمر تلك الفترة اقل تسارعا و كلما كان ق

یوم بعد الوالدة و بعد ذلك یبدأ انخفاض انتاج اللبن بشكل ملحوظ فى المرحلة الثالثة و االخیرة حیث ان  200حتى 
یوم بعد  330-300لكن تنتھى عن  وتختلف تلك الفترة من بقرة الى اخرة و ) عشار(معظم االبقار تكون حامل 

یوم على حسب قرار الطبیب البطرى فى التجفیف و  300یوم و قد تنتھى قبل  400الوالدة و قد تستمر الى ما فوق 
  .اسابیع على االقل 6- 4لكن االصل فى الموضوع التجفیف قبل الوالدة من 

موسم الحلیب فالموسم الثانى یكون اكبر من و یختلف منحنى اللبن على حسب نوع االبقار كما یختلف على حسب 
  .االول و لكن مع زیادة العمر یقل انتاج اللبن

  :ممیزات المرحلة االولى

 .تكون سالبة فى میزان الطاقة حیث ال تواكب االبقار االحتیاج المتزاید من الطاقة النتاج متزاید من اللبن -1
 . Dry mater intake لكل بقرة المادة الجافة من العلفانخفاض كمیة  -2
 .انخفاض نسبى للبروتین و الدھن فى اللبن -3
و ھى الفتر االختیاریة التى ال یتم فیھا تلقیح    voluntary waiting periodتواكب ھذة الفتر ما یعرف بفترة  -4

االبقار حتى و ان ظھر علیھا عالمات الشبق حیث تكون نسبة االخصاب ضعیفة نسبیا و یكون الرحم لم یتھیأ 
 .موسم حمل جدیدبعد ل

 .و نظرا لقلة العلف الجاف المتحصل علیة و تحول میزان الطاقة الى السالب BCS (2.5)انخفاض فى  -5
العلف یكون عالى التركیز محتوى على نسبة عالیة من الطاقة و البروتین باالضافة الى بعض اضافات  -6

 . ص الطاقةاالعالف مثل البروبیلین جلیكول و الدھن النباتى المحمى لتعویض نق
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  :ممیزات المرحلة الثانیة

 .انخفاض انتاج اللبن  -1
اقة و بدایة التحول الى االیجابى و تتوقف مدى ثبات و استمراریة انتاج اللبن على جودة تعادل میزان الط -2

 .التغذیة و الرعایة باالضافة الى نوع االبقار و الظروف البیئیة من حرارة و رطوبة
 .الجافة من العلف لكل بقرةارتفاع كمیة المادة  -3
 .ارتفاع نسب البروتین و الدھن فى اللبن -4
یوم من انتاج  150یوم حیث ترتفع نسبة االخصاب  و عند  90- 60تواكب ھذة الفترة فترة التلقیح و خاصة   -5

 .من االبقار حوامل% 50اللبن یكون تقریبا 
 ).2.5(اكتر من   BCSارتفاع  -6

  :ممیزات المرحلھ الثالثة

 .متزاید النتاج اللبن انخفاض -1
 ).2.5(اكتر من   BCSزیادة المادة الجافة من العلف و تحول ایجابى فى میزان الطاقة مما یؤدى الى ارتفاع  -2
 .زیادة نسبة الدھن و البروتین الى اعلى نسبة -3
 :اذا كانت ھذة الفترة قصیر یؤدى  -4
 :فى حالة االبقار الحوامل -
 .و ارتفاع نسب عسر الوالدة 3.7الى اكبر من   BCSزیادة فترة الجفاف مما یؤدى الى سمنة االبقار و ارتفاع  -
 .ketosisو   Milk feverزیادة نسبة مشاكل التغذیة بعد الوالدة مثل حمى اللبن  -
 .زیادة المشاكل التناسلیة مثل احتباس المشیمة و قلة الخصوبة -
 :ملفى حلة االبقار غیر الحوا -
 .culling rateیؤدى الى ارتفاع نسب االستبعاد  -

BCS(Body Condition Score):  

  .لیعبر عن الحالة الجسمانیة و الصحیة لالبقار  5الى  1و ھو مقیاس متدرج من 

للوقوف  على حالة جسم البقرة و  و لیكن كل اسبوعین الى شھر  5الى  1و  دائما و بصفة دوریة اعطاء درجة من 
الى  3.5حیث یبدأ بدرجة جیدة من  النتائج یمكن رسم منحنى على مدار الموسم و مطابقتة  للمنحنى الطبیعى بتدوین

عند الوالدة ثم یبدا فى النزول و یكون فى اقل قیمة عندما یكون منحنى اللبن فى القمة و ذلك نتیجة حدوث  3.7
ى االرتفاع و یقابلة نقص فى انتاج اللبن حیث یتحول النقص السلبى للطاقة مع ازدیاد انتاج اللبن و بعدھا یبدأ ف

میزان الطاقة داخل الجسم الى الموجب و یواكب ذلك ارتفاع فى منحنى كمیة المادة الجافة لالعالف و ھذة المقاییس 
  .مھمة للوقوف على السیاسة التغذویة للمزرعة
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من االبقار الحالبة % 40حیث ان حوالى   BCSم المثلى فى اى مزرعة لالبقار بالنسبة لل یالق  وھذا الرسم البیانى یوضح
 3من االبقار الحالبة % 5االبقار الجافة تسجل نفس الرقم  بینما تسجل  من% 26ما حوالى بین  BCSعلى مقیاس  2.5تسجل 

  .اسبالنسبة لالبقار الجافة على نفس المقی% 17بینما حولى   BCSعلى مقیاس 

  :التلقیح الصناعى

االھتمام بالتلقیح الصناعى و تحقیق نتائج جیدة واحدة من اھم تحدیات و اولویات مزارع االبقار الحالبة و ھنا نشیر الى 
  :اشتراك ثالث عوامل النجاحة و ھم البقرة المعدة للتلقیح و الملقح و السائل المنوى

  : البقرة

 .میة معدة جیدة و خالیة من اى التھابات رح -
و تحدید موعد التلقیح بدقة قدر االمكان و یوجد  و الجھاز التناسلى قبل التلقیح الكشف على عالمات الشبق -

 .فى تحدید موعد التلقیح بدقة  Pedometerبالطبع بعض المزارع التى تستخدم برامج الكمبیوتر و ال 
 .یوم على االقل بعد الوالدة 45ان ال یقل موعد التلقیح عن  -
 ).لیس بالضرورة(الجزئ الخلفى للبقرة بالمیاة للتقلیل من التلوث  تنظیف -

  :الملقح

 .مدرب جیدا و ذو مھارة عالیة -
االحتیاطات الصحیة قدر االمكان من بدایة استخدام ادوات معقمة و بخاصة االسترة المعقمة ذات الغالفین  -

حتى عنق الرحم ثم یتم اختراق االسترة  للتقلیل من التلوث قدر االمكان حیث یتم ادخال االسترة مع الغالف
فراغ محتوى السائل المنوى فى جسم الرحم اما اذا توفرت للغالف المعقم و و من ثم اختراق عنق الرحم إل

 .المھارة على التعرف على مكان التبویض بحذر فیمكن وضع السائل المنوى فى احدى قرنین الرحم
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  :السائل المنوى

 .من شركات ذات سمعھ طیبة ان یكون ذو جودة عالیة و -
 .مع كل سائل منوى یجب ان یشتمل على كاتلوج لتوضیح الممیزات الجینیة -
الحرص على تخزین السائل المنوى و مراجعة خزان النیتروجین باستمرار و تزویدة باستمرار حتى ال ینقص  -

 .مستوى النیتروجین عن مستور السائل المنوى
درجة مأویة  بسرعة و تركیبة فى  37من النیتروجین الى حمام الماء عند مة المراد استخدانقل السائل المنوى  -

 .االسترة یكون بسرعة و مھارة قدر االمكان
درجة مؤویة و ان ال تستغرق  37ابة قبل نقل السائل المنوى عند التأكد من درجة حرارة الماء المراد لالذ -

 .بسرعة و مھارةثانیة و یتم تركیبة فى االسترة  40عملیة االذابة عن 
ال یتم اذابة اكتر من قصیبة سائل منوى فى المرة الواحدة عند تلقیح اكثر من بقرة و لكن تعمل بالخطوات لكل  -

 .بقرة على حدة
 .یمكن احیانا التأكد من سالمة السائل المنوى بعد االذابة باخذ عینة من السائل المنوى المذاب و فحصة بالمجھر -

  :اھمیة التلقیح الصناعى

 .التقلیل من العدوى بالمیكروبات التى تنتقل جنسیا -
 .مناسب لبرامج تنظیم الشبق -
 .عن طریق استخدام افضل الطالیق فى العالم تحسین الصفات الوراثیة  -
 .معالجة بعض االمراض و العیوب مثل الحافر و الضرع وراثیا عن طریق التلقیح الصناعى -

  : (estrus cycle)برامج تنظیم دورة الشبق او الشیاع 

تستخدم الكثیر من المزارع برامج عدیدة لتنظیم 
من االبقار فى دورة الشبق و ذلك لتلقیح اكبر عدد 

نفس الوقت و افضل میزة لھذة الطریقة انھا تساعد 
و  بشكل كبیر على اكتشاف الشیاع لدى االبقار
خاصة فى المزارع التى ال تستخدم الوسائل 

 عن الشیوع ، و بالرغم من التكنولوجیا فى الكشف
انھا لم تحدث تغیر ملحوظ فى نسب الخصوبة من 

یر الى دراسة تلقیح و حمل و ھذا الرسم البیانى یش
اجریت بھذا الموضوع ال ان التحسن فى الكشف عن 
الشیوع یعتبر حل لمشكلة تكون كبیرة جدا فى بعض 

  المزارعز

 لذلك یثار جدل كبیر حول المنفعة االقتصادیة من
تنظیم الشیاع و انفاق المال على الھرمونات 

المستخدمة لذلك اال اننى و من خالل عملى فى مجال 
مزارع االبقار الحظت خالل فترة استخدام برامج 
تنظیم الشیاع ارتفاع نسب اصابة االبقار بالتكیس 

على المبایض  و انخفاضھا بعد توقف تطبیق تنظیم 
ى دور ھذا البرامج الشیاع و ھذا ال یعد دلیل قاطع عل

فى ظاھرة تكایس المبایض النھ ال یوجد تفسیر 
  .علمى دقیق لذلك
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 :و على سبیل المثال ناخد احد اشھر البرامج للتوضیح

  :و یسمى بالحقن بھرمون بروستاجالندین مرتین

 PGF2α  (R/Utalyse orحیث یتم حقن 
R/Estrumate)  مرتین ، االولى و یتم بعدھا متابعة

ایام بعد الحقن و حین اكتشاف  7-5الشیاع فى الفترة من 
ساعة و ان لم یكتشف شیاع  12-8الشیاع یتم التلقیح بعد 

یوم و یتم تتبع الشیاع  14یعاد الحقن للمرة الثانیة بعد 
  .ایام 7-5ایضا فى الفترة من 

ستحضرات و ھناك برامج عدیدة و اسماء لبعض الم
لشركات الستخدامھا فى تنظیم الشیاع و یمكن استخدام 

اى من ھذة االنظمة او اكثر من نظام فى نفس المزرعة 
للوصول الى افضل االنظمة و تطبیقھا على المزرعھ 

  .كافة

  :احدى البرامج االخرى و یسمى بالنظام االختیارى للتنظیم

ثم   GNRH  (R/Receptal)حیث تحقن االبقار بھرمون 
الكشف عن و یتم   PGF2αبھرمون ایام  7بعد تحقن 

و یستمر من   PGF2αساعة قبل حقن  48-24الشیاع من 
من حقن  7-6ایام اما االبقار التى یكتشف شیوعھا بعد  5-7

GNRH ال یتم حقنھا بال PGF2α  ساعة 12-8و تلقح بعد
 60- 48من بدایة الشیوع و اما االبقار التى یكتشف شیوعھا 

ساعة  72تلقح و الباقى یلقح بعد   PGF2αبعد حقن  ساعة
 .GNRHمع حقن 

  

  :مشاكل الخصوبة

مشاكل الخصوبة یمكن تلخیصھا فى محورین اساسیین و 
 repeat)رار التلقیح و تك  (anestrus)ھما عدم الشیاع 

breeder)   و ھما من اھم المشاكل التى تواجة مزارع
 fertilityاالبقار و ھما اللذین یتحكمان فى نسبة الخصوبة 

rate percent   و نسبة الحملpregnancy rate 
percent   وservice per conception  وdays 

open  و تتمثل سیاسة اى مزرعة فى الوصول بنسب مثلى
 .عاییرتقارب النسب العالمیة فى ھذة الم
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Anestrus 

و   اما لعدم القدرة على اكتشافھا او لسبب یتعلق بالحیوان نفسة و ھو عدم دخول االبقار فى مرحلة الشیوع او الھیاج الجنسى
  .نشاط المبایض

من % 15 حوالىیوم من تاریخ الوالدة بینما  60من االبقار تدخل فى الشیاع  غیر منتظم قبل % 5:20نقول فى ذلك ان من 
  .ال تظھر شیاع مطلقاالبقار ا

  :التشخیص

  :و ذلك ان یكون  anestrus (silent heat)  متى یقال ان المزرعة تعانى من مشكلة 

یوم من الوالدة لم تظھر شیاع بعد و تم التاكد من عدم نشاط  45الى  35من االبقار عند % 35اكتر من  -
 .المبایض

 .االوالدة لم تظھر شیاع بعد التاكد من عدم نشاط المبایضیوم بعد  45من االبقار عند % 5اكتر من  -

  ھذا الجدول یوضح ذلك

  

  

  :االسباب

اكتشاف الشیوع و ھذا وارد جدا خاصة فى المزارع و ھما اما ان یكون عدم القدرة على ھناك كما ذكرنا سببین رئیسیین 
او السبب االخر و ھو المتعلق بالمبایض و یعرف  الكبیرة و التى تستعمل الطرق التقلیدیة فى اكتشاف الشبق او الشیوع

  : و نجد اما ان یكون  Ultrasoundبالتشخیص عن طریق الجس من خالل المستقیم او باستخدام الموجات فوق الصوتیة  

و خاصة نقص الفوسفور و  غالبا ما یكون اسبابة سوء التغذیةو smooth inactive ovariesخمول المبایض  -
 .او ارتفاع درجة الحرارة E, Aیتامین السیلینیوم و ف

او  یكون العالج ھرمونى ایضا اسبابة راجع الى الخلل الھرمونى و و یكون ovarian cyst  تكایس المبایض -
 .1:2یكون اختالل فى نسبة الكالسیوم الى الفوسفور بمعنى ارتفاع الكالسیوم و نقص الفوسفور النسبة اكبر من 

 .المبایض و ھذا غالبا ما یكون فى العجالت عیوب خلقیة و منھا ضمور  -
- Pyometra. 
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  :العالج 

العالج یتوقف على التشخیص و تحدید السبب ففى حالة عدم القدرة على كشف الشیوع فیجب استخدام الطرق الحدیثة للكشف 
و لكن استخدام نظام الكشف عن الشیوع من خالل نظام الكترونى عالى التطویر و  عن الشیوع و منھا المجسات االلكترونیة

  .و ھو یحقق انتاجیة عالیة جدا خاصة للمزارع كبیرة الحجم  Pedometerالذى یتحقق عببر استخدام نظام ال 

  :ادن الضروریة لذلك و منھااما اذا كان السبب  خمول المبایض فیجب استخدام االدویة التى تحتوى على الفیتامینات و المع

 . (R/Catosal & R/Cabaphos & R/Tonophosphan)مستحصرات الفوسفور مثل  -
 .(R/Bo-Se & Vitesel & vitamin E & Se injection)مثل   Eمستحضرات السلینیوم و فیتامین  -
 .A D3 E   (R/Multivitamin injection)فیتامینات  -
 .R/minerasol & R/hemo15) (مخلوط فیتامینات و معادن -
 . GnRH  (R/Receptal)ھرمونات  -

 :تكایس المبایض

  :و یختلف العالج ایضا على حسب نوعیة الكیس 

- Follicular cyst   و یتسخدمGnRH  (R/Receptal)  ایام اذا استمر الكیس 7و یمكن اعادة الحقن بعد. 
- Luteinized cyst    و یستخدمPGF2α  (R/Lutalyse or R/Estrumate). 
 .استخدام مستحضرات الفوسفور -
العالج الیدوى بفقع الكیس و لكن ھذا قدیما و كان یسبب نزیف احیانا و یترتب علیھ حدوث التصاقات مع  -

 .االربطة و قناة فالوب

  .و یجب تشخیصھا مبكرة و التخلص من تلك الحاالت: العیوب الخلقیة

Pyometra   و یستخدم الھرمونات ایضا و خاصة(R/Estrumate and R/oxitocin)   باالضافة الى التفریغ الیدوي
  .للصدید و عالجة مثل االلتھاب الرحمى

  :الوقایة

 .اتخاذ كافة االحتیاطات المذكورة سابقا اثناء و بعد الوالدة -
 .ایام من تاریخ الوالدة 5حقن اوكسى توسین لمدة  -
 .بعد اسبوعین من تاریخ الوالدة  R/Receptalحقن  -
االھتمام بتغذیة االبقار و خاصة اضافات االعالف من امالح و معادن و فیتامینات على حسب النسب العالمیة  -

 .  NRCالمعمول بھا فى كتاب 
 .استخدام الطرق الحدیثة للكشف عن الشیوع -

Repeat breeder  

منتظم و یقال ان اى مزرعة تعانى  حدوث تلقیح متكرر البقار تظھر اعراض شیوع طبیعى و قد یكون الشیوع  منتظم او غیر
  %.15تلقیحات تصل الى  3من ھذا المشكلة اذا كانت نسبة االبقار التى تلقح اكثر من 

  :االسباب

ھناك اسباب تتعلق بادقة الكشف عن الشیوع و اخرى خاصة بالبقرة نفسھا و اخرى خاصة بالسائل المنوى و طریقة التلقیح و 
  :فیما یلى اخرى  بالھرمونات و نتناولھا
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  :اسباب مرتبطة بطرق الكشف عن الشیوع

 .التلقیح فى وقت غیر مناسب من بدایة فترة الشیوع -
 .تلقیح ابقار فى غیر موعد الشیوع  او انھا لم تدخل فى دورة الشبق بعد -

  :اسباب مرتبطة بالسائل المنوى

المطلوبة او ان یكون ھناك عیوب المنویة  استخدام سائل منوى رديء  كأن یكون مثال اقل فى عدد الحیوانات -
 .خلقیة فى الحیوانات المنویة او حركتھا

 .استخدام سائل منوى ملوث میكروبیا -
 .استخدام طالیق عقیمة فى التلقیح الطبیعى -
حدوث خلل فى تطبیق خطوات التلقیح الصناعى سواء فى مرحلة اخراج السائل المنوى من خزان النیتروجین  -

 .مرحلة ادخال القسطرة او غیرھااو مرحلة االذابة او 

  :اسباب متعلقة بالبقرة

 .وجود التھابات فى اى من اجزاء الجھاز التناسلى و ھو یشكل احد اسباب الموت الجنینى المبكر -
 .وجود عیوب خلقیة فى الجھاز التناسلى -
 .انسداد فى قناة فالوب -
 .او قصر دورة الشبق تكایس المبایض و ھذا یفسر تكرار الشیوع مع عدم انتظامة فى طول -
 .  FSH , LH, GnTRHو ھو ناتج عن خلل ھرمونى و خاصى  (delayed ovulation)تاخر التبویض  -
 .فقدان البویضة خارج الرحم و ھو سبب لحدوث الحمل احیانا خارج الرحم -

  :اسباب متعلقة فى القطیع عامة

مة لتقییم خصوبة المزرعة و منھا مثل وجود وباء ضارى متاصل فى القطیع و ھذا یتضح فى النسب العا -
 ,anestrus , repeat breeder, pregnancy rate, conception rate, fertility rate)ارتفاع نسب 

days open, service per conception) 
مثل ارتفاع درجات الحرارة و نالحظ ازدیاد ھذة المشكلة فى   stress factorsعوامل الضغط على القطیع  -

و التحلل المبكر   prostaglandineف حیث یؤدى الى ازدیاد نسبة البروستاجالندین فى الدم فصل الصی
 .%10:20كما انة یقلل نسبة االخصاب بمعدل  للجسم االصفر و بالتالى انتھاء الحمل

و قد واجھت شخصیا ھذة المشكلة فى المزرعة التى كنت اعمل فیھا حیث تراجعت نتائج التلقیح الصناعى  -
ملحوظ و عند العودة الى التلقیح التطبعى حدث ان تفاقمت المشكلة و انخفضت نسبة الخصوبة فى بشكل 

فعلى سبیل المثال وصلت نسبتى من التلقیح الصناعى فى االبقار فى المتوسط خال  المزرعة بشكل خطیر
متوسط عام  و% 55.3و فى العجالت % 29.2الى نھایة مارس من نفس العام الى  2005االشھر من ینایر 

و عند دعوة معھد بحوث التناسلیات بالھرم التابع لوزارة الزراعة بجمھورة مصر العربیة الجراء  ،40.7%
 : اتضح  االتى كما جاء فى نص التقریر كافة الفحوص على عینة كبیرة من االبقار و الطالیق المستخدمة

 virulent)لوباكتر الضارى جمیع العینات سالبة لمرض البروسیال ، تم عزل میكروب الكمبی -
Campylobacter)    اختبار میكروب كم تم عزل كامبیلوبكتر الغیر ضارى من بعض العینات ، تم

لمیكروب میكوبالزما بوفیجینیتالیم   و اتضح انھا ایجابیة من مسحات جراب الطالیق المیكوبالزما
(Mycoplasma bovigenitalium)  . 

تلك الطالیق فى التلقیح و یستحسن التخلص منھا، كما اوصت باستخدام  و كانت التوصیة بعدم استخدام -
ساعة من التلقیح الطبیعى او  24جرام داخل الرحم بعد  1التتراسیكلین غیر المھیج للجدار الرحمى بمقدار 

 .الصناعى باستخدام القسطرة المزدوجة
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  :العالج و الوقایة

بالنسبة للعالج فالعالج یتوقف على التشخیص لسبب المشكلة و ذكرت مثاال لذلك و كیفیة العالج كما اوصى بھى االساتذة 
، كما یجب متابعة نسب الخصوبة فى المزرعة و تحلیلھا بدقة اول باول و التدخل المبكر یكون افضل فى بمعاھد البحوث 

 كرتة یثبت ذلك فعدم التشخیص المبكر و تحلیل المشكلة بشكل علمى و منھجىالعالج قبل تفاقم المشكلة و المثال الذى ذ
ادى الى تفاقم المشكلة الن  استخدام التلقیح الطبیعى  اعتقادا من صاحب المزرعة ان الخطأ من االطباء فى التلقیح الصناعىو

  .الطالیق كانت مصابة و ادت الى المزید من انتشار المیكروب بین االبقار

  :للعمل بمبدا الوقایة خیر من العالج فھا ھى بعض النصائح للوقایة من ھذة المشكلةو 

استخدام الطرق الحدیثة للكشف عن الشیوع و تحرى الدقة فى توقیت التلقیح و یمكن تطبیق التلقیح مره اخرى  -
    .صل الصیفو یمكن استخدام ذلك اكثر فى ف ساعة فى حالة الشك فى توقیت بدایة اعراض الشیوع 12بعد 

الكشف عن الشیوع فى كل بقرة قبل تلقیحھا و متایعة اھم االعراض مثل نزول السائل الشفاف اللزج اثناء  -
الجھاز  إنتصابتدلیك الجھاز التناسلى من خالل الجس المستقیمى  ، الكشف عن وجود البوضة برفق ، 

 .التناسلى بشكل نسبى عند الجس
 .لھا سمعھ جیدة و استباع الطرق الصحیحة للتلقیح الصناعى كما ذكرنا سابقااستخدام سائل منوى جید لشركات  -
 .استخدام التلقیح الصناعى و یفضل عدم استخدام التلقیح الطبیعى او استخدامة فى نطاق محدود للغایة -
 .التاكد من سالمة الجھاز التناسلى لالبقار و عدم وجود اى التھابات رحمیة -
 .(R/Minerasol, Catosal)بق مع استخدام ادویة لتحفیز التبویض مثل استخدام برامج تنظیم الش -
 .استخدام سیاسة العزل و االستبعاد احیانا فى حالة المیكروبات الوبائیة الضارة -
استخدام بعض البرامج الوقائیة لتحسین نسبة الخصوبة و مثال لذلك برنامج اجرى فى المانیا و نشر فى نوفمبر  -

ة ھى مجرد تاكید على دراسات سابقة فى ھذا البرنامج و الذى كنا نطبقة فى الكثیر من و ھذا الدراس 2010
المزارع بمصر و لكن دون دراسة مدى تحسن نسب الحمل و الخصوبة و تبین ھذة 

على ارتفاع   Flunixin meglumine  & Carprofenالدراسة مدى تاثیر كل من 
مكنك االطالع على ھذة الدراسة من على نسب الحمل و الخصوبة فى مزارع االبقار و ی

 : االنترنت من خالل ھذا الرابط
- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20965329 
 – Flunixin meglumine (R/Flunixin injectionو تنص الدراسة على حقن ال -

Norbrook)   كج من وزن  45/ مل  1(كج من وزن الجسم فى العضل /مج2.2بجرعة
بعد التلقیح او الیومین  15،  14ساعة عند الیومین  24بجرعتیین متتالین بینھما )  الجسم

حیث یقوم الدواء بالتقلیل من كمیة البروستاجالندین   بعد التلقیح 16، 15
Prostaglandin  ر و انھاء الحمل المبكر و ھذا التى تؤدى الى تحلل الجسم االصف

خاصة فى المناطق الحارة و فى   stress factorsیحدث نتیجة لعوامل الضغط احیانا 
للجسم االصفر و  فصل الصیف حیث ترتفع نسبة البروستاجالندین فى الدم و تزداد نسبة  التحلل

 .الخصوبةیحسن كثیرا من نسب  Flunixinو لذلك فاستخدام ال  انتھاء الحمل المبكر 
مج  1.4بجرعة   Carprofen (R/Rimadyl injection – Pfizer)كما تنص الدراسة على حقن  -

بعد التلقیح  15كج من وزن الجسم فى الیوم  100/ مل  3كج من وزن الجسم تحت الجلد حوالى / 
 . Rimadylعن االبقار التى لم تحقن بال % 2.5حیث یؤدى الى زیادة نسبة الحمل 
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  :خصوبة المزرعةمؤشرات 

1- Days open: 
و ھي تقدر بعدد االیام من یوم الوالدة و حتى اول یوم فى الحمل  وتقدر برقم متوسط لكل المزرعة عن طریق جمع 

نحصل على المتوسط العام  لكل بقرة على حدة و تقسیمھا على العدد الكلى للالبقار و بذلك  days openكل 
  .للمزرعة 

یوم حیث ان اعلى نسبة خصوبة   90لى الوصول الى المستھدف من ھذا المؤشر و ھو و تعمل المزارع جاھدة ا
 یوم 120تكون فى تلك الفترة و یمكن ان تستمر حتى 

  .من االبقار على االقال حوامل% 50یكون   days openیوم  150من المفترض ان یكون عن 
  .من المفترض االسبعاد من المزرعة  days openیوم  175االبقار اكبر من 

  
2- Calving interval: 

و ھى متوسط الفترة الزمنیة بین الوالدة و الوالدة التالیة  فى القطیع و ھى احدى مؤشرات الخصوبة و التى لھا 
   calving interval = days open + 275)فترة الحمل تقریبا(حیث ان   days openعالقة قویة بالمؤشر االول 

بالرغم    calving interval  390یوم و ال  130فى احدى المزارع   days openعلى سبیل المثال لو ان ال و 
یوم معنى ذلك انة حدث فقد او اجھاضات لبعض الحاالت ففى بعض االبقار لم  405من انة مفترض ان یكون 

و لكنة یعطى دالالت اخرى   days openمؤشر مستقل عن   calving intervalیكتمل فترة الحمل و بذلك یكون 
  .عن الخصوبة فى المزرعة كنسبة االجھاض مثال

  یوم 400 – 395المستھدف من ھذا المؤشر و ھو الوصول الى النسبة العالمیة و ھى 
  .یوم یقل متوسط العائد االقتصادى السنوى للبقرة الواحدة 400لو زادت الفترة عن 

  .من المزرعة یوم یفترض االستبعاد 460- 450اكبر من 
  

3- Service per conception: 
و ھى عدد التلقیحات لكل بقرة حتى یحدث االخصاب و یمكن حسابھا بالنسبة للمزرعة بحساب عدد التلقیحات التى 

فمثال تم تلقیح . اجریت لكل االبقار فى فترة معینة مقسومة على عدد االبقار التى تم تخصیبھا فى نفس تلك الفترة
و بذلك  90مرة و كان عدد االبقار المخصب  300ترة شھر و كان عدد التلقیحات فى نفس المدة بقرة فى ف 200

  .service per conception   =300/90  =3.33یكون حساب 
  2النسبة العالمیة 

4- Conception rate (Fertility rate): 
التى تم تلقیحھا و یمكن حسابھا و ھى نسبة عدد االبقار التى اصبحت حوامل او التى خصبت الى عدد االبقار 

  :كاالتى
  ).100 ×عدد االبقار التى تم  تخصیبھا فى نفس تلك الفترة / عدد االبقار الحوامل فى فترة معینة (

و ھى تختلف على حسب ترتیب التلقیح ھل ھي اول او ثانى او ثالث تلقیح فیقال نسبة االخصاب فى التلقیح االول 
  .ثال و لكن یاخذ المتوسط بالنسبة للمزرعة كلھا لالبقار فى الموسم االول م

5- Pregnancy rate. 
یوم و ھذة من اھم  21و ھى نسبة االبقار التى اصبحت حامل الى عدد االبقار المعد لالخصاب فى فترة زمنیة كل 

وامل و عوامل تقییم االخصاب فى المزرعة حیث یقیس مدى سرعة تحول االبقار بعد الوالدة الى ابقار عشار او ح
 االبقار بعد الوالدة  المعدة للتلقیح  عددیوم من العام كان 21یوم ز فمثال نفرض انة فى فترة  21كما ذكرنا تقاس كل 

و % 20اذا یكون نسبة الحمل  بقرة 30و عدد االبقار الحوامل من نفس االبقار و فى نفس تلك الفتره  150بقرة
  :یوم كاالتى 21فى فترة   days openیمكن حسابھا بمعادلة اخرى فى حال حاسب 

(233 – days open) 0.25  فمثال لوdays open 130  0.25× 103=  130- 233یوم یكون نسبة الحمل  =
25.8%.  
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6- Calving rate: 
و ھو تقریبا نفس نسبة الحمل و لكن ھنا المقصود ھو وصول االبقار الى مرحلة الوالدة  حیث تختلف النسبة ھنا عن 

نسبة الحمل النة قد یحدث اجھاضات او موت مبكر و بالتالى تقل النسبة عن نسبة الحمل اذا ھو نفس التقارب فى 
ة الفرق بین ھذة النسب یمكن تقدیر نسبة االجھاضات و و بمعرف calving intervalو    days openالمقارنة بین 

  .الفاقض من االبقار الحوامل
7- Voluntary waiting period: 

ة للسماح یو ھى الفترة منذ الوالدة و حتى الوقت المناسب الذى یقررة الطبیب لدخولھا فى التلقیح و ھى فترة اختیار
رة لصحتھا و ھى تختلف على حسب كل بقرة و على حسب ما بالرحم لرجوعة الى الوضع الطبیعى و استعادة البق

  .یوم 50یوم و لكن فى المتوسط  60یوم و قد تصل الى  45یقررة الطبیب و ھى بكل حال من االحوال ال تقل عن 
8- Culling rate: 

اسباب تناسلیة او بقار الكلى نتیجة و ھى نسبة االبقار التى تستبعد من المزرعة فى فترة زمنیة محددة الى عدد اال
فإذا كانت نسبة   100نتیجة عدم الحمل و یمكن حسابھا بطرح نسبة االبقار الحوامل فى فترة زمنیة محددة من 

  %.5یعنى ذلك ان نسبة االستبعاد % 95االبقار الحوامل 
9- Days in milk (DIM): 

) اسابیع على االقل 6ل الوالدة ب قب(یف و ھى الفترة التى تستغرقھا البقرة فى الحلیب من الوالدة و حتى یوم التجف
و الذى یبدأ بنتاج   Milk curveیوم وتمثل دائما برسم بیانى یسمى منحنى اللبن  330و ھى تستغرق تقریبا 

تقریبا و كلما كان انتاج  45- 40عن الیوم   milk curve peakمتسارع االرتفاع الى ان یصل الى قمة منحنى اللبن 
و  و اكثر استمراریة و ثبات على انتاج جید المنحنى یكون االنتاج فى الموسم اكبر و اطول فى قمة عاللبن مرتف

بعدھا یبدا فى التراجع حتى یوم التجفیف و یكون انتاج اللبن مجدى اقتصادیا فى تلك الفترة اما زیادة فترة انتاج اللبن 
(DIM)  یوم و  330اوى  تكلفة االنتاج مع قیمة اللبن بعد تؤدى الى تراجع العائد االقتصادى من انتاج  اللبن و یتس

  .بعدھا یصبح خسارة اقتصادیة بالنسبة للمزرعة
  :DIMالعوامل التى تؤثر على طول فترة انتاج اللبن 

 .open days , calving interval, conception rateارتفاع المؤشرات االخرى مثل  -

  :العوامل التى ثؤثر على قصر فترة انتاج اللبن 

 .سوء التغذیة -
 .BCSانخفاض  -
 .انخفاض انتاج اللبن -
   .التھاب الضرع -
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 :(Heat detection rate)نسبة شیوع االبقار او اكتشاف الشبق   - 10
یوم بعد  45لكلى  طبعا یكون اكبر من الى عدد االبقار ا) الشبق(و ھى نسبة االبقار التى اظھرت عالمات الشیوع 

  .كج فى الوزن 360شھر فى العمر  14الوالدة و فى العجالت تكون النسبة الى العجالت الناضجة جنسیا اكبر من 
و دائما تحسب ھذة النسبة على حسب دورة الشبق لمعرفة مدى انتظام دورة الشبق فى المزرعة فمثال فى المزرعة 

  :ن التوزیع كاالتىالتى كنت اعمل فیھا كا
  
  النسبة الكلیة  نسبة مجموع االبقار  نسبة االبقار الموسم الثانى  نسبة االبقار الموسم االول  نسبة العجالت  توزیع دورة الشبق

5-17  29  14.8  22.6  18.7  21.5  
18 -25  47  43.7  38.4  41  42.7  
26 -35  13  16.3  14.3  15.3  14.7  
36 -60  11  25.2  24.8  25  21.2  

  :و من ھذا الجدول نستخلص مالحظات ھامة                

و ھذا ) یوم 21(یوم اى حول متوسط دورة الشبق تقریبا  25- 18النسبة االكبر فى الشیاع تكون فى الفترة من  -
 % . 47مؤشر جید خاصة مع ارتفاعھا اكتر فى العجالت 

 .یةلیل على جودة التغذیوم د 25-18 دارتفاع نسبة الشیاع فى العجالت و انتظامھا عن -
 .یوم تزید من احتماالت وجود تكایس المبایض 17- 5وجود نسبة  شیاع تتكرر كل  -
 .و باالخص موت جنینى مبكر  repeat breederیوم معناه  60-36تكرار الشیاع فى فترة  -
اع الغیر منتظم ارتفاع نسب عدم انتظام دورة الشبق مع زیادة العمر ففى موسم الحلیب الثانى تزداد نسب الشی -

 .و ذلك نظرا النة تقل مؤشرات الخصوبة مع زیادة العمر  repeat breederكما تذداد مؤشرات 
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 :Abortion rateنسبة اإلجھاض   - 11
و ھى نسبة عدد االبقار التى اجھضت الى عدد االبقار الحوامل و ال یحتسب الموت عند الوالدة من ھذة النسبة او 

نھایة مدة الحمل الطبیعیة، و ترتفع ھذة النسبة فى فترات الصیف نظرا لالجھاد الحرارى، كما والدة جنین میت بعد 
ان ارتفاعھا النسبى عن المعدالت طوال العام یعطى مؤشر على وجود بعض االمراض التى تؤدى الى اجھاضات و 

 .یجب اخذ عینات من المزرعة و فحصھا فورى
 : % Calving easescore and Dstociaالدة درجة سھولة الوالدة و نسبة عسر الو  - 12

  .و قد تحدثنا عنھا باستفاضة فیما سبق

  الحد االقصى لإلستبعاد اكبر من  عالقة المؤشرات ببعضھا  النسب االمریكیة  مؤشرات مزارع االبقار الحالبة
Days open 115days ↑  175  

Calving interval 395days  ↑  450  
Service per conception  2  ↑  4  

Conception rate  60%  ↓    
Pregnancy rate  60%  ↓    

Calving rate  55% ↓    
Voluntary waiting period   45-60days ↑    

Dry period 45-60days ↑    
Culling rate 23.8%  ↑    

Culling rate due to fertility causes  8%  ↑    
DIM  310  ↑  390  

Heat detection rate  60%  ↓    
Abortion rate  5%  =    

Dystocia percent  15%  ↑    
Breeding heifer  430 day  ↑  600  

Retained placenta 15% ↑    
metritis 20% ↑    

Anestrous before 60 DIM 15% ↑    
Ovarian cyst 4% ↑    

Calf death during calving 5% =    
Calf death till weaning 15% =    

mastitis 10% ↑    
  .ال یوجد عالقة = .عالقة طردیة ↑ .عالقة  عكسیة  ↓:اختصارات
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  :العوامل التى ثؤثر على خصوبة المزرعة

 .اختیار السائل المنوى -1
 .تقنیة التلقیح و التوقیت الزمنى للتلقیح -2
 .التغذیة و خاصة فى فترة الجفاف للبقرة -3
 .الشتاء عن الصیفخالل فترات العام و اختالف نسبة الخصوبة فى فصول عوامل المناخ  -4
 .على نسبة االخصاب% 38تؤثر بنسبة   (…,milk fever, ketosis, hypophosphatemia)مشاكل التغذیة  -5
 .إظھار عالمات الشبقعدم  -6
 .تكایس المبایض -7
 .إحتباس المشیمة -8
 .االلتھاب الرحمى -9

 .التھاب الضرع و التھاب الحافر - 10
 .كفائة كشف الشیوع - 11
 .انتاج اللبن - 12
 .وراثیةعوامل جینیة  - 13
  .العمر - 14

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2005لبان للعام االنتاج الطوبجى ال ھذا تقریر عن الخصوبة لمزرعة
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  :االبقار الجافة

راحتھا و لتغذیتھا بشكل خاص الستعادة بناء ث یتم توقیف االبقار عن الحلیب الو ھى الفترة قبل الوالدة و بعد موسم الحلیب حی
  الجدیدجسمھا قبل الوالدة و الموسم 

یوم  و نظرا الن خیر االمور  60یوم و ال تزید عن  30فترة التجفیف علیھا اختالف كثیر لكن االجماع على انھا ال تقل عن 
  .یوم 45الوسط فیكون النسبة االمثل حوالى 

  :یوم 30التجفیف فترة تقل عن 

ھذا ال یعطى الوقت الكافى الستعداة بناء العناصر المفقودة من الجسم و لبناء الجسم بشكل عام حیث یكون الجسم فى مرحلة 
عند الوالدة كما یؤدى ذلك الى انخفاض انتاج اللبن و   3.7-3.5لیصل الى   BCSاتزان طاقة ایجابى مما یؤدى الى تحسن 

  .قصر موسم الحلیب

  .الحدیثة تشیر الى انھ كلما قصرت فترة التجفیف كلما قلت مشاكل الخصوبة بعد الوالدةولكن االبحاث 

  :یوم 60التجفیف فترة اكبر من 

  :زیادة الفتر كلھا سلبیات و منھا 

 .مما یؤدى الى زیادة عسر الوالدة 4الى اكبر من   BCSزیادة  -
 ...…,milk fever, ketosisزیادة مشاكل التغذیة مثل  -
 .اكل الخصوبة و ھذا واضح من العالقة الطردىة المبینة فى الجدول السابق مع مشاكل الخصوبةزیادة مش -
 . abomasumd displacementزیادة نسبة  -

  .و لكن ھناك میزة واحدة مع زیادة فترة الجفاف اال و ھى ارتفاع انتاج اللبن

  :كیفیة التجفیف

یا كما یقلل كمیة الحلیب اما االن فیعطى محاقن للضرع للتجفیف بعد اخر فى الیوم تدریج مرات الحلیبفى القدیم كان یقل عدد 
و تحتوى تلك المحاقن على مضادات حیویة طویلة المفعول واسعة الطیف ثم یتم   (R/Bovaclox DC)مرة حلیب فى المحلب 

  .ایام  3م لمدة فى الیوغمس الحلمات بمطھر یود عالى التركیز و یمكن استخدام طریقة الغمس على االقل مرة 

  :رعایة االبقار الجافة

  :و نلخص منھا) مراجعة رعایة العجالت قبل الوالدة(  ھى نفس خطواط الرعایة للعجالت قبل الوالدة

 .تقریبا 2:1المحافظة على نسبة الكالسیوم الى الفوسفور فى الدم الحامضى و استخدام العلف  -
 .NRCعلى حسب اضافة كافة االمالح و المعادن و الفیتامینات  -
 .االھتمام باضافة السیلینیوم و النحاس بشكل خاص خاصة فى االماكن التى تفتقر الیھا -
 . E, Aاالھتمام باضافة فیتامینات  -
نقل االبقار قرب الوالدة الى اماكن خاصة و تفضل ان تكون جیدة الظل و التھویة و ان تكون فى االماكن  -

 .اصوات المحلب المزعجة و ان تكون ذات فرشة جیدة و نظیفةالھادئة فى المزرعھ بعیدة مثال عن 
 .اسابیع تقریبا من الوالدة 3مع السیلینیوم  قبل   Eحقن االبقار بفیتامین  -
 .تحصینات االبقار ھى نفس تحصینات العجالت كما ذكرنا سابقا -
 .التخلص من الطفیلیات و الدیدان قبل موسم الحلیب -
 .تقلیم االظافر و عالجھا -
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  :الرعایة العامة للمزرعة

و حدیثا یستخدم برامج الكمبیوتر فى تركیب ھى العماد االساسى لمزارع االلبان مع نجاح االخصاب : التغذیة -1
االعالف  كما یستخدم نظام التوزیع بالكمبیوتر ایضا مع التحلیل الغذائى لكافة مكونات العلف و استخدام مخازن 

صابات فطریة و الننسى فى ذلك اضافات االعالف من فیتامینات و معادن و امالح جیدة التھویة لتفادى اى تلف او ا
و بعض االحماض االمینیة الضروریة مثل المیثیونین و مضادات الكوكسیدیا و تصنیع السیالج الجید مع اضافة 

 .الموالس و الیوریا لھ
یراعى ان تكون نظیفة و معالجة ضد الحموضة و القلویة  التى تضر بانتاج االلبان فیجب عمل تحلیل مستمر : المیاة -2

المیاة باستمرار باالضافة الى معالجة المیكروبات و الطفیلیات  و یستحسن استخدام مرشحات  PHلدرجة حموضة 
 .الزالة الشوائب من المیاة

عمل صرف صحى جید و مغطى حتى ال نعطى فرصة لتكاثر الباعوض و : بالصرف الصحى للحظائر و المحل -3
 .الحشرات الناقلة لكثیر من االوبئة

 .تنظیفھا جیدا و تطھیرھا و استخدام وسائل البناء الحدیثة التى تقلل من تراكم الجراثیم: المحالب -4
ا و تقلیبھا كلما لزم بالنسبة للحظائر التى اغلبھا ذات تربة طینیة او رملیة فیجب جرفھ: الحظائر -5

و تغییر طبقة التربة  االمر حیث ال ندع مجال الن تكون شدیدة البلل او وجود اى مستنقعات ضغیرة
 .كل فترة مع استخدام الجیر الحى للتطھیر فى حالة وجود اوبئة سابقة

و التخلص من الباعوض و الحشرات برش المزرعة  بجھاز التبخیر یومیا، و التخلص من القوارض  -6
 .الكالب و القطط التى قد تكون عائل وسیط لكثیر من االمراض خاصة الطفیلیة

و یكون فى نھایة المزرعة فى اتجاة الریح حتى یقلل من فرص انتقال العدوى من : المحجر الصحى -7
الحیوانات الجدیدة او حیوانات المزرعة المریضة، باالضافى الى عمل مغطس عند مدخل البوابة 

 .زرعة للتطھیر وسائل المواصالت القادمة من خارج المزرعةالرئیسیة للم
ویشكل ذلك تحدیا كبیرا خاصة فى بالدنا التى تتمتع بمناخ حار و یمكن التغلب : العموامل المناخیة -8

على ھذة المشكلة فى الصیف باستخدام نظام التبرید عن طریق المراوح الكبیرة و الرزاز اآللى فى 
و یمكن فى االماكن ذات  یھا رطوبة عالیا اما وجود الرطوبة فیمنع استخدام الرزاز اآللىاالماكن التى ال توجد ف

امتار و استخدام سعف النخیل  6الرطوبة العالیة استخدام المراوح فقط مع استخدام مظالت عالیة بارتفاع ال یقل عن 
 .استخدام المظالت المعدنیة او سیقان الذرة الجافة او غیرھا من سیقان النباتات و ذلك افضل بكثیر من

 حالبةالبقار االرع امزل ھاتحصینالتى یمكننا  و ذكرناھا فیما سبق و لكن نوجذ اھم االمراض السیادیة: التحصینات -9
 :فى دولة قطر

 ).تحصین نصف سنوى((IBR, BVD, BRSV, PI3)(R/Cattle master 4)اللقاح التنفسى الثالثى او الرباعى -
 )تحصین نصف سنوى((R/Covexin 10)(Colistridia species)اللقاح الجامع للبكتیریا الالھوائیة  -
 .)تحصین للعجول و االمھات((R/Neo Bacterina)(Pasteurella species)لقاح التسمم الدموى الحاد  -
 – R/Rotavac Crona)(Rota and Crona virus) لقاح االسھال المعوى الفیروسى للعجول  -

Intervet))للعجول الصغیرة و االمھات قرب الوالدة(. 
 ).تحصین سنوى((FMD)لقاح الحمى القالعیة  -
 ).تحصین سنوى((RVF)لقاح حمى الوادى المتصدع  -
 ).تحصین سنوى((BEV)لقاح حمى الثالث ایام  -
 )تحصین سنوى( (Pox virus)لقاح جدرى االبقار -
  ).مرة واحدة للعجالت المعدة للتلقیح((Strain 19 vaccine)قاح البروسیال ل -

  

  

 


