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 مركز بحوث الالذقية



 من تكلفة اإلنتاج% 70تشكل التؽذٌة 

 كثٌر من األمراض ترتبط بشكل مباشر بوجود خلل فً التؽذٌة 

  كل األمراض ترتبط بشكل ؼٌر مباشر بوجود خلل فً التؽذٌة 
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نقص التؽذٌة أو التؽذٌة فوق الحد أو عدم موازنة العالئق 

 ٌنعكس سلبا بشكل مباشر على إنتاج الحلٌب واللحم

 العالئق موازنة عدم أو الحد فوق التؽذٌة أو التؽذٌة نقص

 واللحم الحلٌب إنتاج على مباشر ؼٌر بشكل سلبا ٌنعكس

 حدوث وعدم التناسلٌة الدورات فً الخلل خالل من

  ضعٌفة موالٌد ووالدة واإلجهاض األجنة ونفوق اإلخصاب

 



 ظهور دورات الشبق بشكل طبٌعً وفً الوقت المحدد

 حصول عملٌة التلقٌح

والحٌوانات  بشك جٌد وإنتاج البوٌضات  والخصىالمباٌض  عمل

 المنوٌة ذات المواصفات الجٌدة 
 الفٌزٌائٌة للقٌام بعملٌة التلقٌح لكل من الذكر واألنثى اإلمكانٌة

 اإلخصاب والتعشٌش حدوث

 نمو الجنٌن بشك جٌد وعدم حدوث اإلجهاض

 موالٌد بصحة جٌدة وذات قدرة على النمو وإعادة ترمٌم القطٌع والدة





‘Dry’ period 

Pregnancy 

Calving  
– birth of the calf 

Insemination 
– where a cow becomes 

pregnant 

Lactation  
– production of milk 

 دورة اإلنتاج عند األبقار



 والتاسع الثامن الشهرٌن فً الجنٌن نمو فً الكبٌرة الزٌادة -1

 متوسطة اكتناز بدرجة التجفٌؾ مرحلة إلى الوصول ٌجب

 التجفٌؾ فترة خالل %12 - 10 بمقدار البقرة وزن ٌزداد أن ٌجب -2

 ٌومٌا   غ 900-800 وبمعدل

 العشرة األٌام خالل %80 التالً الشكل على المقدم كمٌات تزاد -3

 خالل %120 و والخامسة الثانٌة العشرة خالل %100  األولى

 واألخٌرة السادسة العشرة خالل %60و والرابعة الثالثة العشرة



 األبقار تؽذى فً المرحلة األولى علؾ مالئ جٌد النوعٌة مع كمٌة

قلٌلة من المركزات وتزاد كمٌة المركزات فً الفترة األخٌرة من 

 (أخر عشرة أٌام)الحمل 

 
المشٌمة واحتباس ضعٌفة عجول والدة ٌسبب الكاروتٌن نقص 

 الوالدة بعد التناسلٌة الدورة فً واضطرابات

 
إلى تؤدي المركزات نسبة زٌادة طرٌق عن التؽذٌة مستوى زٌادة 

 أو والدة عسر من ٌسببه أن ٌمكن وما الدهنٌة األنسجة كمٌة زٌادة

 الكٌتوزس مرض ظهور

 
وبالتالً الكالسٌوم وارد من ٌزٌد العلٌقة فً المركز العلؾ نسبة زٌادة 

 حمى ٌسبب مما الوالدة بعد العظام من الكالسٌوم سحب آلٌة تتحرض ال

 الحلٌب

 



 ٌوم من اإلنتاج  100أول 

40-50 %من إنتاج الحلٌب من إنتاج الحلٌب 

 60:40نسبة المالئ إلى المركز 

مٌزان الطاقة سالب 

 العشرة أٌام األولى مهمة جدا  من ناحٌة التدرج بإعطاء العلؾ مع

 مراقبة الضرع وإنتاج الحلٌب

 6-5تصل البقرة لقمة اإلنتاج فً األسبوع 



زٌادة كمٌات المركز بسرعة والمرتبطة بنمط التؽذٌة المركز تسبب: 

 ٌمكن أن تسبب التهاب الضرع -2إضرابات هضمٌة   -1

 

األخضر العلؾ وخصوصا   المالئ نسبة وانخفاض المركز نسبة زٌادة 

 :ٌسبب الثانٌة المرحلة فً

 الكرش حموضة أو األسٌدوز ٌسبب أن ٌمكن-2  العلٌقة تكلفة زٌادة -1

 الخصوبة ومعدالت نسب انخفاض -4  الدهنً والكبد األبقار سمنة -3

  الحلٌب فً الدهن ونسبة

 الوالدة عسر مشاكل -5

 



 ًٌوم من الحالبة 100ثان 

 ًمن إنتاج الحلٌب% 35-30تعطً حوال 

 االستهالك ٌؽطً احتٌاجات الصٌانة وإنتاج الحلٌب وتعوٌض وزن

 (كػ 3- 2إنتاج وهمً من الحلٌب )الجسم 

ٌوم 15ٌجب تصحٌحها كل  العلٌقة 

 



مركز-أفضل إنتاج مع أقل تكلفة ٌتحصل علٌه من نمط التؽذٌة مالئ 

الحالة الصحٌة الجٌدة مرتبطة بالنمط السابق 

عن كبٌرة بنسبة الؽذائً الوارد زٌادة تسبب المركز العلؾ زٌادة 

 :ٌسبب مما المطلوب

 بسرعة األبقار جفاؾ -1

 تناسلٌة مشاكل تسبب مرؼوبة ؼٌر سمنة درجة إلى األبقار وصول-2 

 الحقة مراحل فً وصحٌة

 الحلٌب دهن نسبة انخفاض-3



الثلث الثالث من الحالبة 

20-25 %من إنتاج الحلٌب 

 للحمل 7-6-5تتوافق مع األشهر 

 القدرة االستهالكٌة تؽطً إنتاج الحلٌب والحافظة ونمو الجنٌن

 (كػ 3-2)وإنتاج وهمً من الحلٌب 

 ضرورة وجود تؽذٌة خاصة فً فترة التجفٌؾ 



30-24ال تتمكن من تعوٌض نفقات تربٌتها والتً تمتد  البكاكٌر 
 شهر إذا لم تصبح بقرة منتجة مستقبال

 
 شهر 30-24اإلنتاج المبكر أي تتم الوالدة بعمر ٌتراوح بٌن 

 
 واإلخصاب  الحصول على مولود كل سنة اإللقاحمعدل 

 
معدل إنتاج الحلٌب الجٌد 

 استمرارٌة اإلنتاج مع تقدم العمر 

 



التحول السرٌع من العجل الرضٌع إلى حٌوان مجتر 

ٌجب تطوٌر فلورا الكرش مبكرا 

 توفٌر فً كمٌات الحلٌب والعلف المركز 

تجنب اإلفراط أو النقص فً التؽذٌة: 

 العجز الغذائً ٌسبب تأخر النمو مؤدٌا لجسم هزٌل مع تأخر ظهور الشبق األول
 وضعف اإلخصاب وبالتالً تأخر أول والدة

ًاشد خطر من حاالت العجز حٌث ٌؤدي إلى توضع الدهون فً : اإلفراط الغذائ
 منطقة الضرع وبالتالً اضطرابات فً تكون الحلٌب ضمن الضرع

 اإللقاحالسمنة المفرطة تؤدي إلى اضطرابات هرمونٌة  وبالتالً تدهور معدالت 
 والخصوبة 

 ٌومٌاً ٌؤثر سلبا على إنتاج الحلٌب غ  500شهر زٌادة التسمٌن عن  9-6من 

 





توجد عالقة ارتباط اٌجابٌة بٌن وزن النعاج  والعنزات عند التلقٌح 
 والكفاءة التناسلٌة

 الدفع الغذائً هو عبارة عن زٌادة مقننات الطاقة بشكل أساسً بكمٌة
ٌوم وبعدها لنفس  21-15قبل فترة التلقٌح بحوالً  TDN غ 200

 المدة

ٌؤثر الدفع الغذائً على ثالث محاور: 

 المتعددة اإلباضةوزٌادة نسبة  اإلباضةعلى حدوث 

 زٌادة نسب اإلخصاب 

 تعشٌش جٌد لألجنة وتقلٌل نسب نفوق األجنة فً المرحلة األولى من
 الحمل

 





 الطاقة نقص بسبب ٌفةضع أو ةمشّوه النمو، كاملة ؼٌر موالٌد والدة
  اإلجهاض ٌحدث ربما كذلك ،لألم والمعادن والفٌتامٌنات والبروتٌن

 لها الوالدة ُتصاحب التً المشاكل من والعدٌد (نادرة حاالت فً)
 .الؽذائٌة التوازنات باختالل جزئٌا   عالقة

 

Fatty Cow Syndrome سببها وٌرجع السمٌنة البقرة متالزمة 
 موسم من الثانً النصف فترة خالل الطاقة كمٌة فً كبٌرة زٌادة إلى

  الشهٌة فقدان السمنة، إلى ٌؤدي مما لتجفٌفا فترة خالل أو ،الحالبة
 بداٌة فً األعالف من االستهالكٌة لقدرتها البقرة استعادة وبطء

 .اإلنتاج



Accumulation of 

triglyceride (fat) 

in liver 

• Most common around calving 

• “Fat Cow Syndrome” 



 الحلٌبحمى Milk Fever وٌرجع سببها إلى سحب الكالسٌوم من ،
 .  خالل األٌام األولى من اإلنتاج بعد الوالدة حلٌبالالدم إلى 

 

 

 حلٌبال وحمىأ السمٌنة البقرة متالزمة من تعانً التً بقاراأل
 عسر الرحم، التهاب المشٌمة، الحتباس أكثر عرضة تكون
 الالحق الموسم فً اإلخصاب نسبة وانخفاض الوالدة



 العنصر
 إصرافاخ

 كارتح
دوراخ شثق 

 غٍر هنرظوح
خوىل 

 هثاٌض
ذحىصالخ 

 دائوح

نزٌف 

 تعذدهىي 

 اإلصراف

حوى 

 لحلٍةا

الرهاب 

األغشٍح 

الوخاطٍح 

الوثطنح 

 للرحن

صعف 

 اإلخصاب
إجهاضاخ 

 هركررج

ذأخر 

النضىج 

 الجنسً

هىخ األجنح 

واهرصاصها 

أو والداخ 

 نافقح

احرثاس 

 الوشٍوح

 - - - - - - + + + + + + فىسفىر+كالسٍىم

 - - - - - + - - - + + - صىدٌىم+تىذاسٍىم

 - - + + + - - - - - - + هنغنٍز

 + + - - + - - - - - + - نحاس

 - - - - - - - - - - - - الرىذٍاء

 + + - + - - - - - - + + الٍىد

 + - - - - + - - - - - - السٍلٍنٍىم

 - + - + - - - - - - - - الكىتالد

 + + - + + - - - - - + - الوىلٍثذٌنىم

تأثٌر نقص العناصر المعدنٌة على الوظٌفة التناسلٌة عند 

 المجترات






