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 رعایة قطعان ماشیة اللحم
 

Management of Beef Cattle Herds 
  

  Management of Bullsادارة ثیران التربیة 
یتطلب الى جانب توفیر احتیاحاتھا من الغذاء والماء بعض األعمال      

 .األخرى لتتمكن من التلقیح بكفاءة
 
 :استخدام الطلوقة فى التلقیح  -

تلقح الطلوقة بعمر سنة لكن نادرا ماتستخدم بذلك العمر المبكر اال عند اتباع 
-18التلقیح تحت سیطرة المربى لعدد محدود من األناث ویستخدم بعمر 

 .شھر عند اتباع التلقیح فى المرعى لكن الیفضل التلقیح قبل عمر سنتین 20
 



 :عند اتباع التلقیح فى المرعى یراعى اآلتى 
بقرة وتحت الظروف الجیدة وارتفاع اللیاقة 25-20یطلق طلوقة لكل -1        

 .طلوقة /بقرة 40یزداد العدد الى  البدنیة للطلوقة
فى القطعان كبیرة العدد یفضل تقسیم األبقار لمجموعات ذات أعداد -2        

تسمح باطالق طلوقة واحد مع كل مجموعة بحیث تكون كل مجموعة منفصلة 
 .عن اآلخرى 

فى القطعان الصغیرة تتم بھا عملیات التلقیح فى نطاق ضیق حیث -3        
 .بقرة 40-25واحد لكل  یخصص طلوقة

سنین  7تستخدم الطالئق تحت ظروف المرعى من عمر سنتین وحتى -4        
ذلك تنخفض معدالت التلقیح اال أن ظروف الرعایة الممتازة تجعلھا  حیث بعد

 .سنة أو أكثر بمعدالت ممتازة 12عمر  تستخدم حتى
 



 :أما عند اتباع التلقیح تحت سیطرة المربى یراعى اآلتى 
سنة بینما الطلوقة البالغ /بقرة 15-10یلقح الطلوقة بعمر سنة من-1        

سنة تحت الظروف العادیة ویلقح /بقرة 60-50یلقح من ) أكبر من سنتین ( 
 .اذا تمت االدارة بعنایة كبیرة  سنة/بقرة 100

عند التلقیح یوضع الطلوقة فى حظیرة خاصة بھ فى المرعى -2        
لھ الرعى والتریض ونحضر لھ األناث التى یظھر  یحیط بھا سور یتیح

 .التلقیح علیھا الشیاع ثم تعاد للقطیع بعد
 

 :  تشنیف الطلوقة* 
تتمیز طالئق ماشیة اللحم أنھا فى الغالب تكون حرة وتمیل للطبع         

شھر ویستمر التعامل 24-16الھادىء لكن لألمان تشنف الطالئق فى عمر 
بالخدمة باألضافة للشناف دون عصبیة أو خوف أو غضب ویجرى 

 .التشنیف كما فى ماشیة اللبن 



 :  أیواء الطالئق*
 
 

 بحظیرة ومزودة بسور محاطة المرعى فى بمساحة الطلوقة یوضع       

 فیھ تبقى Frasspaddock الطالئق مأوى یسمى مناسب مكان فى صغیرة

 خالل أو المربى سیطرة تحت التلقیح استخدام عند الوقت طوال الطالئق

 . المرعى فى التلقیح اتباع عند التلقیح فیھا یتوقف التى األوقات
  



 Management of Young Catuesادارة العجول الصغیرة 
 :  العنایة بالعجول حدیثة الوالدة-1

 .تم شرحھ فى ادارة ماشیة اللبن     
 
 :أیواء العجول -2

التحتاج عجول ماشیة اللبن لحظائر عندما تولد تحت ظروف الجو      
الدافىء حیث تبقى مع أمھاتھا طوال الوقت بینما التى تولد تحت ظروف 

الجو البارد تنقل بعد الوالدة الى مكان خاص داخل اسطبالت أو تعاریش أو 
حظائر كبیرة والمتبع فى الحالتین أن تطلق العجول من الحظائر مع أمھاتھا 
یومیا مرتین فى الصباح والمساء للرضاعة مع تغذى العجول على ما یتبقى 

 .من محاصیل دون التعرض للبرد
یفضل بعض المربیین استخدام حظائر المالحظة الفردیة ألیواء العجول     

أیام ثم تنقل لحظائر جماعیة وفى حالة عدم توفر الحظائر الفردیة 7لعمر 
 .تستعمل حظائر جماعیة مباشرة



 Individual Observation Pensحظائر المالحظة الفردیة 
تتیح المراقبة المستمرة مما یساعد على اكتشاف األصابة المرضیة     

وعزل المصبة لعالجھا فى وقت مبكر مما یقلل من انتشار العدوى 
 .بین العجول 

 
  Group Pensحظائر العجول الجماعیة 

أیام بعدد مناسب منعا للتزاحم 10-7یوضع العجول بھا عند عمر    
بحیث تكون العجول متجانسة فى الحجم ومتقاربة بالعمر لعدم تزاحم 

العجول الكبیرة على الغذاء وبالتالى التنال الصغیرة احتیاجاتھا بالقدر 
 .الكافى مما یؤدى لنقص معدل نموھا 

  



 :بصفة عامة یجب توفر العوامل اآلتیة فى جمیع حظائر العجول 
 

 .السعة المناسبة -1           
 .جودة التھویة وعدم تعریضھا للتیارات الھوائیة -2           
 .األضاءة وأشعة الشمس -3           
 .المصدر الدائم للماء وسرعة تصریف السوائل -4           

 
ودائما تزود الحظائر بصنادیق للغذاء ومساقى وحوامل      

للدریس وصنادیق الغذاء البد أن تبعد عن المساقى وترتفع قاعدتھا 
بوصة 6بوصة وعمق 10بوصة وتكون بعرض 20عن األرض 

 .قدم للتغذیة 2ویخصص لكل عجل مسافة 



 :المحافظة على بقاء الحظائر صحیة 
 

تتعرض لعجول ألمراض مثل االسھال واالضطرابات الھضمیة       
بدرجة كبیرة عندما تبقى بالحظائر عن التى تطلق مع أمھاتھا لذلك یراعى 

 :العوامل اآلتیة 
تنظف الحظائر وتطھر قبل استخدامھا وعلى فترات منتظمة خالل -1        

 .األستخدام 
المحافظة على بقاء الحظائر جافة وتزویدھا بفرشة مناسبة -2        

 .وتغیرھا عند ابتاللھا 
 .تنظیف أدوات التغذیة على اللبن بعد كل وجبة -3        
تنظف المساقى وصنادیق التغذیة باستمرار خاصة عند اختالطھا -4        

 .بفضالت العجول
عزل العجول التى یظھر علیھا أعراض االسھال أةو أى مرض -5        

 .أخر حتى عالجھا 



/  د.أ -)لبن ولحم -اللحم–اللبن (كتاب رعایة الماشیة ألنتاج  -1
 .الطبعة األولى2013المكتبة األكادیمیة  -محمد خیرى أبراھیم

 
الدار  –ویلكنسون . م. ج –أنتاج اللبن واللحم من المراعى  -2

 .الطبعة األولى 2011العربیة للنشر والتوزیع 
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