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الفطام:

تحت نظم (عمر أو وزن محدد)عادة ال يتم فطام الحمالن أو الجداء عند نقطة محددة
مية الغذاءالتربية التقليدية عند الرعاة أو المزارعين حيث يتم الفطام تدريجيا بزيادة ك

 و يتم اما بيع هذه.المأكولة بواسطة الحمل أو الجدي وقلة انتاج األمهات من الحليب
الحمالن أو الجداء على أزان أو أعمار صغيرة أو تربى مع القطيع وتوجه للتسمين أو 

.التربية فيما بعد وقد تتم اضافة أعالف جافة خالل هذه الفترة 

أو وفي حالة القطعان الكبيرة وتحت نظم اإلنتاج المكثف يجب أن يتم فطام الحمالن
حتى يتم رعاية األمهات واإلنتاج بالصورة المناسبة واتمام, الجداء عند نقطة محددة

وهذا يسهل نظم إدارة القطيع ,نظام رعاية القطيع حسب خطة التربية المتبعة
.بالمزرعة



يعتبر فطام الحمالن أو الجداء عملية رعاية من الدرجة
امل ويتوقف نجاح الفطام على الخبرة ونظم التع. األولى

.معها حتى تتم هذه المرحلة بيسر وسهولة

ففي المراعي تم تفضيل الحمالن أو الجداء بالمرعى
بأن تترك للرعي في المرعى الغني واألجود وتترك 

حيث أن وجود . األماكن الفقيرة من المرعى  لألمهات
األمهات مع الحمالن أو الجداء على نفس المرعى مع 

لى ندرة الحشائش يؤدي للتنافس الشديد بينهما ع
المرعى وهذا التنافس يحسم لألمهات مما يؤثر على 

وتكون هناك معاناة مشتركة لألم والحمل أو , كالهما
دة الجدي حيث التحصل المواليد على الحشائش الجي
ة مما يؤخر نموها باإلضافة الستمرار الصغار في رضاع

.أمهاتها بشراهة مما يضعف األم



على المربي اتباع اآلتي:
- تقديم األغذية اإلضافية للحمالن

-ملة استخدام إضافة غذائية من الحبوب أو أية أعالف جافة تكفي لتك
.االحتياجات الغذائية للحمل أو الجدي

-ن لكي تنمو الحمال(األعالف اإلضافية والمرعى الجيد)توفير الغذاء
والجدايا بصورة جيدة  وبالتالي تسويقها مبكرا مما يؤدي لزيادة
يادة الكفاءة االقتصادية من مشاريع انتاج األغنام والماعز وبالتالي ز

.األربحية

* يمكن فطام الحمالن والجداء بصورة ناجحة عندما تكون قادرة على
. ةتناول كمية كافية من األعالف الجافة تكفي الحتياجاتها الغذائي

الثة وكقاعدة تطبيقية يمكن فطام الحمالن والجداء عندما تصل الى ث
أضعاف وزن الميالد



كيفية فطام الحمالن والجدايا
األعالف أو يجب أن يتم االعداد لعملية الفطام بصورة جيدة وتصاعدية تبدأ بتقديم مخاليط

يجب أن ينم تحصين (.أسابيع من العمر3-2)الحبوب الجيدة على عمر مبكر قدر اإلمكان
الحمالن والجداء ضد التسمم المعوي وكذلك التجريع ضد الطفيليات المنتشرة في

.المنطقة

ة ويجب أن يكون بعيد عن الرؤي.أمهاتها بصورة فجائية ويتم عزل الحمالن والجداء عن -

أو الشم من أمه ويجب مراعاة عدم عودة الحمل أو الجدي الى أمه مرة ثانية مع متابعة

اء واذا حدث ذلك يجب تقليل كمية م,حالة الضرع لألم حتى ال يحدث التهابات بالضرع 
.الشرب بصورة كبيرة لمدة يومين



نفوق الحمالن والجدايا:
- كما يؤثر على هذه % 70-9تختلف نسبة النفوق بصورة كبيرة من

توى العملية عوامل كثيرة حيث تكون معدالت النفوق انعكاس لمس
دم الرعاية المطبق على القطيع ويالحظ أن مستوى التغذية المق
صورة لألم والحالة الجسمانية عند الوالدة تؤثر على نسب النفوق ب

ة كبيرة حيث أن هناك عالقة عكسية بزيادة وتحسن معدل التغذي
والحالة الجسمانية لألم يؤدي الى انخفاض معدالت النفوق في
الحمالن والجداء المولودة باإلضافة لتأثير عوامل أخرى مثل وزن 

.الميالد وعدد الخلفة في البطن والموسم واألمراض

 تقل نسب النفوق بزيادة وزن الميالد حيث يكون وزن الميالد
أو انعكاس لتغذية األم أثناء الحمل بصورة جيدة وكذلك قوة الحمل

ر الجدي وحيويته من حيث تطور األعضاء واحتواء الجسم على مصاد
للطاقة في الجسم



النفوق وعمر الحمل:

أو %( 24حوالي )معظم حاالت النفوق تحدث بعد الوالدة بفترة وجيزة
%(  30حوالي)يوم30-3أو عند عمر%( 36حوالي)أيام من الوالدة3خالل 

أيام األولى بعد 3من نسب النفوق تكون خالل % 50أي أن ما يزيد عن 
الوالدة وهذا يبين أهمية وحرج هذه الفترة وأهمية االعداد الجيد لها 
حيث والمتابعة الشديدة والفحص الدائم للقطيع عند قرب موسم الوالدات

ه يجب اعداد كل المستلزمات واتباع اإلجراءات الصحية بدقة شديدة وهذ
غنام الفترة تحكم صورة كبيرة على مدى نجاح أو فشل مشاريع تربية األ

والماعز وخاصة عندما تكون الحمالن هي المنتج األساسي والرئيسي 
.من المشروع



شكرا إلصغائكم


