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رة من العناية بمواليد الحيوانات المجت
الوالدة حتى الفطام

إدارة ان أهم شيء في رعاية الحيوانات المجترة هو التربية و•
م أساليب الرعي وأساليب التغذية واإلنتاج كالحالبة والفطام ث

د الوقاية ضد األمراض واتباع برنامج الوقاية السنوي ض
.األمراض السارية



عالمات الشياع
يال تظهر عالئمه في االنثى بانتفاخ الضرع وتحجره قل•

رفعوت,لألعلىوترفع رأسها , وتصدر األنثى أصوات خاصة
األنف لالسترواح والتطلع بعين حائرة ثم هز الذيل 

.واالستكانة للذكر



عالمات الحمل

الحيا انقطاع الشياع وكبر حجم البطن والضرع وانتفاخ•
وفي هذه المرحلة يجب, وزيادة الشهية وخاصة للدريس

ها حماية العنزات الحوامل ومنعها من القفز والعدو وجعل
.لشديد خوفا من اإلجهاضالبردابعيدة عن تأثير 



عالمات الوالدة
والدة وقبل ال, انتفاخ الضرع والحلمات وثغاء الحوامل وسيالن ماء من حياها•

وتظهر , ويمتليء الضرع بالحليب بسرعة,بيومين تبدو األنثى مضطربة
بع ذلك خروج األنثى وكأن بها تقلص بالبطن وترتخي األربطة الدبوسية ثم يت

داكنة وفي افرازات بيضاء نشوية وكثيفة من الحيا ويتغير لونها بسرعة الى
.امرحلة متقدمة ألعراض الوالدة تبدو األنثى منضغطة باذلة جهدا واضح



(الوالدة)الوضع
(  اليفتحأن يجب)عند بدء الوالدة تركن األنثى بزاوية هادئة ثم تدفع لتخرج ماء أبيض يليه كيس الماء•

(.يةفي الوالدة الطبيع)سرعان ما ينفجر لتخرج منه القوائم األمامية ثم الرأس واألطراف الخلفية 

ع ضغط وفي الحاالت غير الطبيعية يفضل التدخل للمساعدة حيث يمكن عندها شده بلطف وتوافق م•
ذلك بعد و, ويمكن استخدام األصابع لتصحيح الخطأ الحاصل على القوائم األمامية و الرأس, (الطلق)األم

.غسيل األيدي وتعقيمها بالصابون والماء الدافئ وقص األظافر وتعقيمها

ت تكون وفي أغلب هذه الحاال, أي تخرج القوائم الخلفية أوال, وفي بعض الحاالت يكون المجيء خلفي•
.المساعدة ضرورية عن طريق شد قوائم المولود بلطف حتى يخرج



:يراعى عند الوالدة ما يلي

.تزال األغشية المخاطية عن أنف المولود فور والدته لتسهيل عملية التنفس•

.سم من البطن ويعصر الحبل إلخراج السوائل الموجودة فيه ثم يعقم بصبغة اليود3يقص الحبل السري على بعد •

.قبل ارضاع المولود من أمه يجب حلب زخات قليلة من الضرع للتأكد من أن الضرع غير مصاب بالتهاب•

التي تولد وتصبح هذه المساعدة ضرورية جدا للمواليد التوأمية أو الثالثية, يساعد المولود على الرضاعة للمرة األولى•
.و بعد ذلك تصبح المواليد قادرة على الرضاعة لوحدها,ضعيفة البنية

.ساعة بعد الوالدة واذا لم تخرج يستدعى الطبيب(12-6)يجب أن تخرج المشيمة من العنزة الوالدة خالل•



تنشئة المواليد
وإللزام العنزة , أيام في حظيرة فردية لرضاعة السرسوب من جهة(5-4)تترك المواليد مع أمهاتها لمدة •

.بتبني مواليدها من جهة أخرى

هلة الهضم وهذه المركبات س, غني بالفيتامينات والمضادات الحيوية واأللبومين,لونه أصفر: السرسوب•
وذات قيمة غذائية

التي تدخل يجب أن يتناولها المولود خالل نصف ساعة من الوالدة حتى يتم القضاء على الجراثيم: الصمغة•
.الى أمعاء المولود بعد الوالدة مباشرة

وهذه المادة يجب(جعي)وعند والدة المولود يوجد على الطبقة الداخلية ألمعائه مادة لونها أصفر تدعى•
يتم إزالة هذه المادة اال عند رضاعة وال,المولودازالتها من أجل عمل األمعاء وبالتالي استمرار حياة 

.المولود للسرسوب

سم المولود ان لحس العنزة البنها المولود حديثا مفيد جدا للعنزة ألن بقايا السائل الجنيني الموجود على ج•
:يحتوي على هرمون األكسيتوكسين وهذا الهرمون له فائدتين

.يساعد على اخراج المشيمة بسرعة من األم الوالدة-•

.يساعد على سرعة ادرار الصمغة من األم-•



توفر النتقاء ذكور التربية يجب أن ي
:فيها الصفات التالية

معدل نمو جيد-1•
حيوية جيدة-2•
ولة خصى مناسبة ويجب أن تكون متباعدة وليست مفص-3•

ات هذه المواصف)حجمها متناسب مع حجم الذكر,بشكل كبير
للخصي تدل أن بنات التيس سيكون لها ضرع مكعب

(.الشكل
.الصفات اإلنتاجية لألب واألم جيدة-4•
.صفات السائل المنوي جيدة-5•



وفر النتقاء اناث التربية يجب أن يت
:فيها الصفات التالية

معدل نمو جيد-1•
الصفات اإلنتاجية لألم واألب -2•

.جيدة
ثى البعد بين الحلمتين في األن-3•

ععن ثالثة أصابالتقلالمنتخبة 



:تنبيهات للمربين
وتاريخ ,تاريخ التلقيح:يدون المربي في سجل خاص-1•

.ويرقمهم ويدون ساللتهم, وعدد المواليد لكل انثى,الوالدة

د أو يجب استشارة الطبيب عند وجود مشاكل صحية على الجل-2•
.والعيون, في الجهاز الهضمي 

ويصاب ويجب حلب األنثى بشكل منتظم حتى ال يحتقن الضرع*3•
كل وتقليم األظالف,كما يجب تطعيمها ضد األمراض ,بااللتهاب 

هم وخلع القرون في األيام األولى للوالدة باستخدام مر,شهرين 
.أو باستخدام كاوي يعمل بالحرارة,خاص لنزع القرون 


