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 أسابیع  8تغذیة العجول بعد الثالث األولى من حیاتھا وحتى عمر  -5
أى بعد ( ھناك عدة طرق لتغذیـة العجول خالل الفترة ما بین الثالثة أیام األولى من حیاتھا 

   -: وحتى عمر ثمانیة أسابیع ویمكن حصر أھم الطرق فى ) إستبعادھا عن أمھاتھا 
  :إستخدام األبقار المراضیع الطبیعیة : أوالً 

وإلتباع ھذه الطریقة یحتفظ المربى بعدد من األبقار المسنة فى القطیـع والتى تكون قد قلت 
كفاءتــھا فى إنتاج اللبن لتستفید منھا فى إنتاج العجول وفى إرضاع العجول األخرى وقد 

 .  وجد أن ھذه األبقار تؤدى دورھا فى رضاعة العجول بكفاءة عالیة 
وتخصص كل بقرة من ھذه األبقار لرضاعة عجل واحد أو لرضاعة عجلین أو أكثر حتى 

 .  أربعة عجول یتوقف ذلك على إنتاجھا من اللبن 
واألسلوب الذى یتبع لتطبیق ھذه الطریقة ھو أن تطلق العجول مع ھذه األبقار رضاعتھا فى 
الصباح مرة وفى المساء مرة أخرى فى مواعید الحلیب ھذا ویجرى حلیب ھذه األبقار 

 .  یوماً فى األسبوع لمعرفة موقفھا من اإلدرار وللتأكد من مدى كفایتھ لتغذیة العجول 
تجرى تغذیة العجول بإستخدام األبقار المراضیع فى الحاالت التى تستدعى سرعة نمو العجول 

مثل إنتاج عجول األنواع األصلیة لماشیـة اللبن وإلنتاج العجول البقار خصــوصاً إذا 
كان ثمن اللبن منخفضاً ومن المالحظ أن إتباع ھذه الطریقة یقلل من حدوث 

   .اإلضطرابات الھضمیة للعجول إال أنھا طریقة مكلفة



   :التغذیة على اللبن : ثانیاً 
تتبع ھذه الطریقة إما بتغذیة العجول على اللبن كامل أى الفترة بعد األیام الثالثة األولى من حیاتھا وحتى 

كیلو جرام من وزن العجل یومیاً عندما  10 – 8أسابیع بمعدل كیلو جرام من اللبن لكل  8عمر 
أسابیع ثم بعد ذلك یضاف اللبن الفرز الطازج تدریجیاً على  4 – 3یتغذى على اللبن یومیاً حتى 

أى كجم واحد من ( أن تكون كمیة اللبن التى یتغذى علیھا العجل یومیاً بنفس المعدل السابق ذكره 
ھذا وقد ) كجم واحد من وزن العجل  10 – 8اللبن سواء كان كامالً أو مخلوط باللبن الفرز لكل 

عندما ال تأخذ العجول فرصتھا )  أ(یضاف إلى اللبن قبل تغذیتھ للعجل علیھ إضافات من فیتامین 
عندما تبدأ فى إضافة اللبن الفرز لتخفیف ) أ ( للتعرض ألشعة الشمس وإضافات من فیتامین 

 .  أعراض نقص ھذین الفیتامین 
درجة  100 – 90ویراعى عند إتباع ھذه الطریقة أن تكون درجة حرارة اللبن الذى تتغذى علیھ العجول 

وأن تكون األوانى التى یوضع فیھا اللبن للتغذیة النظیفة خالیة من أى نوع من أنواع التلوث ودائماً 
 .  تحصل المجول على وجبتین وجبة فى الصباح ووجبة فى المساء 

وفى حالة ظھور أعراض إسھال العجول یجب أن تنقص كمیة اللبن التى تعطى للعجل حسب ما یرى 
 .  الطبیب المعالج 

أسابیع فى حالة القطعان التى تستخدم فى إنتاج القشــدة أو  4 – 3وتجرى عملیة إضافة اللبن الفرز بعد 
من الوالدة ) أیام  4 – 3( الزبد حیث یتوفر اللبن الفرز الطازج وتعتبر التغذیة خالل ھذه الفترة 

على اللبن الكامل دون إضافة اللبن الفرز أكثر طـرق تغذیـــة العجول تكلفة ) أسابیع  8( وحتى 
 –وعلى األخص إذا كان سعر اللبن مرتفع ولذلك تتبع ھذه الطریقة فى حالة توفر اللبن الكامل 

   .أو ضعف العجول جسمانیاً  –رخص ثمنھ 



  : التغذیة على بدیالت اللبن: ثالثاً 
بدیل اللبن عبارة عن مخلوط غذائى جاف سھل الھضم یحتوى على جمیع عناصر 
الغذاء التى یحتاجھا العجل بنسب متزنة ولكن یحتوى على نسبة ضئیلة من 

وقبل تغذیة العجول یخلط البدیل بالماء الدافئ بمعدل كجم واحد من .. األلیاف 
یومیاً كجم واحد  50كجم ماء دافئ ویعطى للعجل یومیاً حتى عمر  9اللبن لكل 

كجم من الوزن الحى للعجل على أن تتم  10مخلوط البدیل بالماء الدافئ لكل 
وخالل الفترة من عمر .. التغذیة على وجبتین مرة فى الصباح ومرة فى المساء 

یومیاً تنقص بالتدریج كمیة البدیل التى تعطى للعجل یومیاً واحیاناً  60 – 50
یستعمل اللبن الفرز المجفف كبدیل للبن فى تغذیة العجول بعد خلطة بالماء الدافئ 

للعجول یوماً بنفس الكمیات إال أنھ فى ھذه الحالة یضاف إلى مخلوط اللبن 
 .  الخض إضافات من المضادات الحیویة والفیتامینات 

 .  إستخدم اللبن إنتاج اللبن فیھا مرتفعاً أو التى ال تبیع اللبن الناتج منھا إال كامالً 
عندما تطبق أى من الطریقتین السابقتین فى تغذیة عجول قطعان ماشیة : ملحوظة 

أیام  10اللبن یقدم للعجول مخلوط من الحبوب حسب رغبتھا إبتداء من عمر 
لتنشیط الكرش لبدایة العمل وھضم المواد الخشنة بعد ذلك وتنشیط الكائنات الحیة 

 . الدقیقة 



 : التغذیة على اللبن باإلضافة إلى بادئ العجول الجاف : رابعاً 
بادئ العجول الجاف عبارة عن مخلوط علیقة جافة تحتوى على جمیع العناصر الالزمة 

لتغذیة العجول النامیة كما یحتوى على نسبة من األلیاف أعلى من نظیرتھا فى 
بدیالت اللبن وتتوفر بادئات العجول الجافة إما فى صورة مجروش أو فى صورة 
مكعبات صغیرة وتطبق ھذه الطریقة من طرق تغذیة العجول بأن تغذى العجول 

كجم من وزن العجل الحى  10على اللبن كامالً بمعدل كیلو جرام واحد منھ لكل 
یومیاً خالل الثالث أسابیع األولى من عمرھا وذلك بعد فترة التغذیة على 

السرسوب على أن یكون البادئ الجاف فى متناول العجول إبتداء من عمر عشرة 
 – 0.5أیام لتتعود على التغذیة علیھ وخالل األسبوع الرابع یعطى العجل یومیاً 

رطل من البادئ اتلجاف باإلضافة إلى كمیة من اللبن التى كان یتناولھا فى  0.1
 .  نھایة األسبوع الثالث 

فى األسبوع الخامس یقدم لھ البادئ لیأكل منھ حسب ما یرید وتنقص كمیة اللبن كان 
 .  یأخذھا فى األسبوع الرابع یومیاً بمعدل رطلین 

وخالل األسبوع السادس تنقص كمیة اللبن التى كان یتناولھا العجل یومیاً بمعدل رطلین 
 .  أخرین ویستمر تقدیم البادئ لھ بكمیات حسب ما یرید 

أرطال  5أما فى األسبوع السابع لیوقف تقدیم اللبن كلیة ویقدم لھ البادئ الجاف بمعدل 
یومیاً ثم بعد ھذا األسبوع تبدأ فى تغذیة العجول على غذاء أقل تكلفة من البادئ 
وتتبع ھذه الطریقة من طرق تغذیة العجول فى قطعان ماشیة اللبن عندما یكون 

   .ثمن بیع العجول مرتفعاً أو عندما ترتفع تكالیف إنتاج اللبن 



  تغذیة العجول فى مصر من الوالدة وحتى الفطام
تعتمد الطریقة الشائعة لتغذیة العجول فى مصر على كمیات محدودة من اللبن 

شھر تقریباً على رضاعة أمھاتھا بأسلوب یھدف على  3.5حتى عمر 
تغذیة العجل على كمیات محدودة من اللبن وتشجیعھ على زیادة ما یتناولھ 

من مواد إضافیة خالف اللبن ویمكن تلخیص ھذه الطریقة فى الخطوات 
 : اآلتیة 

یسمح للعجل برضاعة لبن أمھ كامالً خالل الخمسة عشر یوماً األولى من عمر 
 .  الحیوان وال بأس من حلیب ما یتبقى من اللبن فى الضرع 

یوم تلى الخمسة عشر یوماً ویتم ذلك  45یرضع العجل نصف ضرع األم لفترة 
بأن یحلب نصف الضرع فى مواعید الحلیب العادیة ویترك النصف 

األخر لیرضعھ العجل على أن یرضع نصف الضرع فى یوم والنصف 
 .  اآلخر فى الیوم التالى وھكذا 

یوم أخرى بالتناوب  45بعد ذلك یرضع العجل أحد أرباع ضرع أمھ لمدة 
حیث یكون قد بلغ ) أى یفطم ( بعدھـا یمنع العجل من رضاعة أمھ نھائیاً 

 .  شھر  3.5من العمر 
ھذا وإذا لوحظ أن العجول لم تصل إلى حجمھا الطبیعى فى ھذا العمر یمكن أن 

ھذا ویجب أن یقدم البرسیم .. تمد ھذه الفترة إلى أسبوعین أو ثالث أسابیع 
یوم وحتى  14أو الدریس للعجول لتأكل منھ كما تشاء إبتداء من عمر 

   .تتعود التغذیة علیھ تدریجیاً 



 أسابیع وحتى البلوغ الجنسى  8تغذیة العجول بعد 
أسابیع ذكوراً أو  8العجول التى تبقى فى قطیع ماشیة اللبن بعد عمر 

إناثاً یجب أن تتغذى بالقـــدر الذى یمسح لھا بالنمو الطبیعى لتصل 
إلى حجمھا الكامل فى العمر األمثل لذلك یجب أن تقدم لھا األغذیة 

التى تمدھا بإحتیاجاتھا من العناصر الغذائیة إلستمرار الحیاة 
 . وللنمو المناسب خالل ھذه الفترة 

وتعطى العجول العالئق المتزنة خالل ھذه الفترة بما یتناسب مع وزنھا 
ویالحظ أنھ إذا أستدعى األمر تغییر نوع العلیقة خالل ھذه الفترة 

  .فیجب أن یتم ھذا التغییر بالتدریج 
 اإلمداد بالماء  -6
أسـابیع األولى من العمر حیث أنھ  6ال تحتاج العجول إلى الماء حتى  

خـــالل ھذه الفترة تتغذى على كمیات مناسبة من اللبن الذى 
یحتوى على الماء الالزم لھا وعندما تقل كمیة اللبن التى تتناولھا 

العجول بعد ذلك ال بد من تزویدھا بالماء الذى یعوضھا عن نقص 
الناجم عن نقص كمیة اللبن التى تتغذى علیھا لذلك وحیث أن 

العجول تحتاج إلى كمیات كبیرة من الماء خالل فترة نموھا فال بد 
أن یتوفر الماء النظیف طوال الوقت لتشرب منھ العجول حسب 

  .إحتیاجاتھا 



 حظائر العجول  -7
تتطلب الرعایة الناجحة للعجول الحظائر أن تكون ذات سعة مناسبة وجیدة 

 .  التھویة واإلضاءة وجافة ونظیفة ومزودة بالفرشھ الكافیة 
یفضل ) أسابیع  10 – 8أى حتى عمر ( خالل فترة تغذیة العجول على اللبن 

إیواء العجول فى حظائر فردیة ذات جدران صماء حیث أن ھذا النوع من 
الحظائر یمنع تفشى العادات الســـیئة بین العجول مثل رضاعة بعضھا 

كما تنمع تعرض العجول للتیارات الھوائیة وبالتالى یمنع إصابة العجول 
 .  باإللتھابات الرئویة 

قدم مربع وأن  24وحظائر العجول الفردیة یجب أن تكون سعتھا فى حدود 
 8بوصة وعرض  10تزود بمسقى الشرب وبصندوق للغذاء بطول 

 .  بوصة  6بوصة وعمق 
وفى حالة عدم توافر المساحة المناسبة إلقامة الحظائر الفردیة فإنھ یتم إیواء 

قدم  20العجول فى حظائر جماعیة على أن یخصص لكل عجل مساحة 
مربع ومربط یربط فیھ على أن یفصل بین العجول وبعضھا بفواصل 

 .  مصنوعة من مواسیر حدیدیة 
 – 15ودائماً تغذى العجول وھى مربوطة فى ھذه المرابط وتترك كذلك لمدة 

دقیقة بعد كل وجبھ غذاء حیث أن ھذه الفترة ھى التى یحدث خاللھا  20
 .        رضاعة العجول لبعضھا وبذلك نتجنب حدوث ھذه العادة السیئة 



وتزود الحظائر الجماعیة بمسـاقى كافیــة وصنادیق یقدم فیھا الغذاء جماعیاً 
قدم لكل  2بوصة وبطول یسمح بمسـافة  6بوصـة وعمق  10بعرض 

عجل ویراعى فى كل الحظائر الفردیـــة والحظائر الجماعیة أن یرتفع 
بوصة وأن تكون ھذه  20قاع صنادیق الغذاء عن األرض بحوالى 

 . الصنادیق بعیدة عن مكان المساقى 
 10 – 8أى بعد عمر ( أما فى خالل الفترة التى تعقب فترة التغذیة على اللبن 

فتربى العجول فى حظائر جماعیة فى مجموعات ال یزید عددھا ) أسابیع 
عن عشرة عجول بحیث ال یزید فارق السن بین أصغر وأكبر عجل فى 

وفى ھذه الحظائر یجب أن تتوفر المساقى .. كل مجموعة عن شھرین 
والمسافات الكافیة فى صنادیق الغذاء وتترك العجول فى ھذه الحظائر 

ویالحظ أن جمیع أنواع الحظائر التى تربى فیھا .. طلیقة دون رباط 
العجول ال بد وأن یلحق بھا أحواش بمساحة كافیة لتلعب فیھا العجول 

 . وتتریض 
 الترقیم  -8
ترقیم العجول فى القطیع ھو عملیة الغرض منھا إعطاء كل عجل رقم خاص بھ   

 .  یمكن عن طریقة تمییز كل فرد عن غیره طوال حیاتھ التى یقضیھا فى القطیع 
فى القطعان الصغیرة یتعرف المربى على حیواناتھ بدون اإلحتیاج إلى عملیة الترقیم 
حیث أنھ من مخالفتھ لھا یمكن أن یمیز كل منھا على حده بمجرد رؤیتھ وغالباً 
ما یعطى لكل حیوان منھا إسماً خاصاً بھ أما فى القطعان الكبیرة فإنھ ال سبیل 

وتجرى .. للتعرف على الحیوانات بھا إال بترقیم كل منھا برقم أو بعالمة ممیزة 
 : عملیة الترقیم فى قطعان ماشیة اللبن لألغراض اآلتیة 

 
 



 .  التمییز بین حیوانات القطعان المختلفة فى مناطق المراعى إلثبات الملكیة  -1
 . اب فى جمیع حیوانات القطیع ومعرفة أعمارھا ستتبع األن -2
تسجیل بیانات الخصب والتناسل لكل حیوان وكذلك أوقات التلقیح ونتائج  -3

الجس وتواریخ الوالدة وبیانات الموالید من حیث الجنس والوزن 
 . وخالفھ 

تسجیل بیانات اإلنتاج لكل حیوان حتى یسھل التعرف على كفاءتھ  -4
 .  اإلنتاجیة 

تسجیل أوزان الحیوان خالل مراحل حیاتھ المختلفة مما یتیح لنا التعرف  -5
 .  على معدالت نموه حتى مرحلة النضج وتتبع حالتھ الصحیة 

 تسجیل الحیوانات المنسبة فى جمیع األنواع   -6
مما تقدم نجد أن عملیة الترقیم تعتبر من العملیات الھامة التى تساعد المربى فى 

إدارة حیوانات قطعیة إدارة ناجحة حیث تمكنھ عن طریق دراستھ 
للمعلومات التى تسجل عن كل حیوان من إتباع طرق التربیة واإلنتخاب 

ویتم ترقیم العجول فى قطعان ماشیة .. التى یجریھا على أمس سلیمة 
اللبن بطرق متعددة ویتوقف إستخدام أى منھا على ھدف المربى من 
عملیة الترقیم وأیضاً على طبیعة وظـروف المنطقة التى یعیش فیھا 

  .القطیع 



 : وفیما یلى شرح مختصر ألھم ھذه الطرق 
 :  إستخدام نمر األذن  -أ

تعتبر ھذه الطریقة من الطرق الشائعة فى ترقیم الحیوانات فى قطعان ماشیة اللبن 
والنمر المستخدمة تصنع من شرائط من األلومنیوم أو النحاس أو .. وغیرھا 

الحدید أو من البالستیك وتأخذ أشكاالً مختلفة محفور علیھا أرقام أو حروف أو 
وتثبت ھذه النمر فى أذن الحیوان إما بالید وإما بآلة خاصة .. أرقام وحروف 

وتستخدم ھذه الطریقة فى ترقیم قطعان جمیعات تحسین ماشیة اللبن فى الوالیات 
 المتحدة األمریكیة 

   :إستخدام النمر المعدنیة  -ب
النمر المعدنیة عبارة عن صفائح معدنیة تحفر علیھا األرقام والحروف وتتمیز ھذه النمر 

..  بكبر حجمھا نسبیاً بحیث یمكن قراءتھا دون اإلقتراب كثیراً من الحیوان 
وتركیب ھذه النمر فى سیور من الجلد تثبت حول الرقبة أو فى سالسل من الحدید 

تثبت فى فرنى الحیوان بحیث تستقر النمرة على الجبھة ویعتبر إستخدام ھذه 
الطریقة فى ترقیم العجول نادراً حیث تفقد ھذه النمر فى كثیر من األحیان ویصبح 

 .  من الصعب التعرف علیھا بعد ذلك 
  :وشم صیوان األذن  -ج

تعتبر ھذه الطریقة من أفضل الطرق لترقیم الحیوان وأكثرھا شیوعاً حیث تظل أرقام 
وحروف الوشم واضحة فى أذن الحیوان طول حیاتھ إذا ما أجرى الوشم بعنایة 

 .  وإتقان 



ویستعمل فى وشم العجول آلة الوشم وھى آلة بسیطة ذات فكین یجھز أحد فكیھا لیثبت 
فیھ قطع األرقام والحروف المطلوب كتابتھا وھى قطع معدنیة تأخذ فیھا األرقام 

..  والحروف شكلھا نتیجة تجاور قطع معدنیة صغیرة رفیعة مدببة الطرف كالدبابیس 
ویكون الفك األخر آللة الوشم مزوداً بوسادة من المطاط وتجرى عملیة الوشم ھذه بأن 

وذلك بقطعة ) تكون خالیة من الشعر ( تنظف مساحة من السطح الداخلى ألذن الحیوان 
ثم تثبت الحروف واألرقام المطلوب كتابتھا فى .. من القماش مبللة بالماء والصابون 

مكانھا فى آلة الوشم بعد غمسھا فى حبر الوشم ثم تستعمل ثم توضع األذن بین فكى آلة 
بعد ذلك یتم .. الوشــم ثم یضغط على ذراعیھا ثم تبعد اآللة بعد تخلیصھا من األذن 

دھان مكان الثقوب بكمیة من حبر الوشم ویجب التأكد من دخول حبر الوشم داخل 
 .  الثقوب وینظف الحبر الزائد 

وتصلح ھذه الطریقة لترقیم الحیوانات التى یكون صیوان األذن وال تصلح لترقیم 
 .  الحیوانات التى یكون صیوان أذنھا غامق أو أسود 

  Ear notchesإستعمال الـ  -د
وفى ھذه الطریقة تقطع أجزاء من صیوان األذنین فى أماكن معینة ویكون لكل قطع فى 

مكان فى أى من األذنین داللة لرقم معین وبذلك یمكن التعرف على رقم الحیوان من 
معرفة عدد وأماكن ھذه القطـوع وھذه الطریقة تشوه منظر األذن ولذلك فھى لیست 

 .  كثیرة اإلستعمال 
  :الكى على الجلد  -و

..  ویستعمل للترقیم قطع من الحدید محفور علیھا حروفاً أو أرقاماً أو رموزاً معدنیة 
وإلجراء عملیة الترقیم تسخن ھذه القطع الحدیدیة على النار أو تغمس فى أحد السوائل 

الكاویة ثم یكوى بھا جلد الحیوان عند منطقة الكفل أو على جانبیھ فتترك عالمات 
 .  مستدیمة لألرقام والحروف أو الرموز المستخدمة 

 
 



وتعتبر ھذه الطریقة من أقدم الطرق المستخدمة فى ترقیم الحیوانات حیث كانت 
تجرى قدیماً فى قطعان المراعى بأن یكون بھا الجلد لجمیع حیوانات كل 
قطیع برقم أو رمز فى مكان معین من جسم الحیوان حتى یسھل التمییز 
بین حیوانات القطعان المختلفة وحالیاً ال تستخدم ھذه الطریقة فى ترقیم 

قطعان الماشیة ألنھا تسبب بعض المتاعب الصحیة للحیوانات عالوة على 
أنھا تتلف الجلد وتقلل من سعره كما أنھا تشوه مظھر الحیوان خصوصاً 

 . حیوانات األنواع األصلیة لماشیة اللبن التى تعرض فى المعارض 
 :  الكى على القرون -ك

فى بعض المزارع نجد أن المربین یقومون بكى األرقام على القرون بإستعمال 
..  أســطنبات حدیدیـة بعد تسخینھا على النار أو بعد غمسھا فى سائل كاو 

ھذه الطریقة تعطى أرقاماً واضحة تظل موجودة على القرون طالما تظل 
إال أنھ ال یسھل تنفیذھا إال فى الحیوانات البالغة التى .. القرون موجودة 

  .تصل قرونھا إلى الحجم الذى یتیح الكى علیھا 



  :إزالة القرون  -9
فى مناطق المراعى التى تترك فیھا أبقار اللبن طلیقة لتحصل على غذائھا من المراعى 

یفضل المربین .. أو فى المناطق التى تربى فیھا ھذه األبقار فى الحظائر الطلیقة 
فاألبقار التى تزال قرونھا .. إزالة قرون حیواناتھم حتى ال تؤذى بعضھا البعض 

تكون أكثر ھدوءاً من األبقار التى تبقى بقرون وبالتالى تكون أكثر قدره على 
اإلســتفادة من الغذاء المتاح لھا فى إنتاج اللبن كما یمكن إعاشتھا فى مساحات 

كما لوحظ أیضاً أن الطالئق التى تزال قرونھا تكون أقل شراسة وأقل .. أقل 
وبغض النظر عما سبق ذكره نجد أن .. ضرراً من الطالئق التى ال تزال قرونھا 

مربى قطعان األنواع األصیلة لماشــیة اللبن یفضلون عدم إزالة القرون 
لحیواناتھم ألن القرون بشكلھا تعتبر من خصائص النوع وبالتالى فإن إزالتھا 

ألحد الحیوانات سوف یفقده أحد خصائص النوع الذى ینتمى إلیھ ولذا فال تجرى 
 .  عملیة إزالــة القــرون لماشــیة اللبن إال فى القطعان التجاریة 

یمكن إزالة القرون لعجول ماشیة اللبن فى أى عمر إال أنھ یفضل إجراء ھذه العملیة 
عندما تكون العجول صغیرة السن لتجنب كثیر من المتاعب التى تحدث عندما 

 .  تكون العجول فى أعمار كبیرة 
یوم  14وعموماً تزال القرون للعجول بإســتخدام البوتاســا كاویــة فى عمر أقل 

فى عمر أقل من شھرین بإستخدام   Electric dehornerوبإستخدام آلة الـ 
أو إستعمال .. أو أزامیل إزالة القرون  Dehorning tubesأنابیب إزالة القرون 

 .  مناشیر خاصة وذلك فى األعمار الكبیرة 
وسوف نشرح بالتفصیل طرق إزالة القرون عند مناقشة موضوع إدارة قطعان ماشیة 

  .اللحم 



 : إزالة الحلمات الزائدة  -10
)  حلمات  4أكثر من ( یالحظ أن بعض العجالت تولد ولھا عدد من الحلمات الزائدة 

وغالباً ما تكون ھذه الحلمات الزائدة أثریة وال یكون لھا إتصال بغدد الضرع 
شھر  2 – 1ولكنھا تشوه شكلھ ولذلك یجب إزالتھا عندما تكون العجالت فى عمر 

وأفضل طریقة إلزالة ھذه الحلمات ھى أن یطھر حولھا بصبغة الیود ثم تجذب 
وغالباً ال .. ألسفل وتقطع بمشرط أو مقص حاد وبعد ذلك یطھر مكان القطع 

یحدث إدماء كثیر بعد إجراء ھذه العملیة ، أما إذا حدث إدماء ففى ھذه الحالة 
یربط مكان القطع بعد وضــع قطعة من القطن مكان قطع أى حلمة ذائدة لفترة 

 .  قصیرة بعدھا یتوقف اإلدماء 
 خصى العجول الذكور  -11 
ینتخب المربى بعض الذكور الناتجة فى قطعان ماشیة اللبن لرعایتھا كذكور للتربیة  

شھور وإما أن  3وبیع العجول الباقیة للذبح أو كعجول بتلو فى عمر أقل من 
یحتفظ بھا ببعض منھا فى القطیع حتى عمر سنة أو أكثر بھدف تسویقھا 

كحیوانات لحم وھذه یجرى خصیھا حیث أن ذلك یساعد على سرعة نموھا 
 6 – 2ولقد تأكد أن أنسب وقت لخصى العجول ھو عندما تكون فى .. وتسمینھا 

أسابیع وأنھ كلما كان الخصى مبكراً كلما كان ذلك أفضل حیث أن التبكیر فى 
 .  الخصى یمنع المتاعب التى قد تنجم عن الخصى فى عمر متأخر 

وسوف نشرح بالتفصیل الطرق المختلفة لخصى العجول عند مناقشة موضوع إدارة 
   .قطعان ماشیة اللحم 



أعمال خاصة بإدارة العجول الذكور بعد خمسة شھور -12
 )  ذكور تربیة ( 

تماثل عملیات إدارة العجول الذكور مع إدارة العجالت حتى عمر خمسة شھور 
ولكن عندما تبلغ العجول ھذا العمر تصل الذكور إلى مرحلة البلوغ 

الجنسى وتصبح قادرة على تلقیح العجالت لذلك یجب أن تبعد الذكور عن 
ومن أھم األعمال الخاصة بإدارة .. اإلناث بعد خمسة شھور من العمر 

الذكور ھو تعلیمھا اإلنقیاد للكالف والسماح لھا بالتریض فى أوقات 
 .  منتظمة 

 
 : تعلیم العجول الذكور اإلنقیاد  -أ

شھور حیث  6 – 5یجب أن یتعلم العجل الذكر على أن یقوده الكالف فى عمر 
..  أن ذلك یسھل التعامل معھ بعد ذلك عندما یستعمل كطلوقة فى القطیع 
ویبدأ تعلیم العجل اإلنقیاد للكالف بإستخدام حبل ویتعود على التحرك 

شھور یستعمل فى قیادتھ  9تحت قیادة الكالف وعندما یصل العجل عمر 
 .  حلقة الشناف والجنزیر 



 :  التریض  -ب
شھور یبدأ السماح للعجول الذكور بالتریض خارج الحظائر  7 – 6عند عمر 

لمدة نصف ساعة یومیـاً ثم تزداد ھذه الفترة تدریجیاً إلى ساعة أو أكثر یومیاً 
حتى یبلغ عمرھا عشرة شھور والتریض المنتظم لذكور الماشیة الصغیرة 

كما یعمل على تقویة عضالت األرجل والظھر وینشط  –یعودھا على النظام 
الدورة الدمویة ویحافظ على بقاء األظالف قویة متساویة وكل ذلك یساعد الذكر 

على إكتساب لیاقة بدنیة عالیة تمكنھ من أن یقوم بتلقیح إناث القطیع بكفاءة 
 . عالیة 



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