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 مقدمه•

حيث تمد الفرد بما المجتمع الثروة الحيوانية أهمية كبيرة بالنسبة للفرد و تشكل •

من غذاء ،و كذلك تسهم في خدمة الكثير من القطاعات ،و على  إليه يحتاج 

 .التجارةرأسها الزراعة و الصناعة و 

الحليب  األبقار الجاموس إلنتاج أهم عنصر في مشاريع تربية  العجول وتعتبر•

حيث أن كل المربين يعتبرون هذا المولود ركيزة أساسية في  ، او اللحوم

مما يعني أن المشروع الناجح هو الذي ، حساب األرباح السنوية للمشروع

مع انتاج هذا العجل في أفضل الظروف ، يحقق عجل واحد سنويا لكل بقرة

 .البيعالصحية والجسمية لتحقيق مردود اقتصادي مهم عند 

 وينصب اهتمامنا في هذا اإلصدار على أسس ورعاية العجول حديثة الوالدة •

 .في صورة أسئلة وأجوبة شيقة وبسيطة•

 حياة= اإلرشاد البيطري المعلومة 

 أبدأ مشروعك



العجل الصغير اللي  بيتولد بيقابلنى مشاكل كتير معاه عاوز :س

 افهم أزاي استقبله وأنجح معاه؟
   

 

 بنقطه نقطه معايا خليك طيب

 :األولى من الوالدة ساعاتال خالل-:أوال 

 : يتنفس العجل أن من تأكد

 .الوالدة عسر ُتصاحب ما عادًة الوليدة العجول في التنفس مشاكل -

  . المخاط من وفمه أنفه تنظيف أواًل يجب عجل والدة تّمت ما إذا -

   لعدة قلبه أو األسفل، إلى العجل رأس تنكيس المناسب من ربما-

   ال أن يجب ذلك لكن وفمه أنفه فتحتي من المخاط لينزل ثوان

 الحجاب على سيضغط األحشاء ثقل أن حيث،هطويل لفترة يستمر

 . التنفس ويعيق الحاجز  

 الصدر على الضغط طريق عن صناعي تنفس عمل الممكن من الحرجة الحاالت في -

 فتحة دغدغة طريق عن التنفس لعملية العجل استعادة أيضًا يمكن أخرى بعد مرة والتوقف،

 .. العجل رأس على بارد ماء بصب أو بقّشة األنف
 



موضوع الحبل السرى وربطه ده صح وال غلط ألنى بقيت مش :س

 بربطة زي العرب الرحالة أية رايك؟

أكمل الزم معلوماتك فيما  طيب تمام أنا هكمل لك وأقول ثانيا بس قبل ما

كرر دراية األ ألنهمش أي حد تانى البيطري الطبيب يخص الحيوان تخدها من 

 .واالمراض واللقاحات واألمصال الخاصة بالحيوانلمعلومات با

 -:تطهير الحبل السرى: ثانيا 

 .بعد ما تطمن على التنفس الطبيعي الزم توجه أنتباهك على طول للحبل السرى-

 السريالحبل  بعض األحيان ُيالَحظ خروج دم منفي -

 .كافية إليقافه " النـزف"بوضع قطعة قطن على موقع ؛ 

 معظم األحيان يتبقى عدة سنتيمترات فقط من في -

 كميةبالعجل، ويجب عصر أي  السري متصاًلالحبل 

 تغطيسه فيثم يتم ، لتنظيفه جيدا وربطه من الدم خارجًا

 أيأو %( 7)، والذي هو عبارة عن محول اليود المطهر

 .مطهر آخر   

 



 طيب بعد ما طهرته وربطته كده أنا تمام وال فيه حاجة تانية؟:س

يجب أن يتم االستمرار بتطهير الحبل السرى  مرتين يوميا على ان يكون •

مكان العجل نظيف وجاف وبعد الوالدة بيومين يجب التأكد من نظافة السرة 

 .وعدم وجود أي التهاب بها

عالمات التهاب السرة           تكون منطقة السرة مؤلمة ومنتفخة ويالحظ أن •

 .العجل خامل كسول

   مكان يكون بأن االهتمام بان العلم يجب•

   تنفيذ يكون أن وعلى نظيف البقرة والدة

  العجل يقي دقه بكل السرة تطهير عملية

  تسمم الى السرة تهابال تحول خطورة  من

   تكون والتي (الدم في بكتيريا وجود)دموي

 . األحيان  بعض في الوفاة نتائجها

 



 تجفيف العجل: ثالثا

بعد ان تلد االبقار يجب ان يترك العجل المه حتى تقوم بتنظيفه مما علق بجسمه ـ 

على العجل لتشجيع األم ( الردة ) من مخلفات الوالدة ويمكن رش قليل من النخالة 

على لعقة واذا لم تتم هذه العملية فيجب أن يقوم بها المربى بقطعة من القماش أو 

 . األرز من الفرشة النظيفةقليل من قش باستخدامه 

 :أهمية عملية تجفيف العجل

 0بنزالت البرد لإلصابة تعرضه عدم أ ـ 

 0األنف من المواد المخاطية تنظيف فتحتي ـ ب 

 .بالجلدج ـ تنشيط الدورة الدموية السطحية 

 



 التسجيل والترقيم:رابعا 

 

  بتقديم المعنية الجهات مع باالشتراك البيطرية للخدمات العامة الهيئة تقوم•

 على والمحافظة المواطن دخل مستوى لرفع المصري والفالح للمربى خدماتها

  بطاقة المقدمة الخدمات هذه ومن إنتاجيته ورفع الحيوان وصحة صحته

  اللحوم سالمة على االطمئنان يتم طريقها عن والتي وترقيمه الحيوان تسجيل

 األمراض من خلوها من والتأكد المواطن يتناولها التي الحيوانية والمنتجات

 .األنسان بصحة الضارة الدوائية والمتبقيات والتلوث



الكالم اللي حضرتك بتقوله ده هيفيد الوطن لكن انا ها ستفيد أيه من 

 ؟!تسجيل العجل أو حيواناتي مش عارف

 :لك  براحة هوضحالوطن هو أنا وأنت وأوالدنا وعلى العموم •

بتسجل في البطاقة كل التحصينات والعالجات اللي الحيوان خدها •

الدكتور المعالج   وهيعرفوبالتالي بتكون متابع صحته أول بأول 

األمراض اللي أتحصن وأتعالج منها قبل كده ويسهل عليك انك تأخذ  

تعويضات في حالة النفوق لو حيوانك متأمن عليه ألنها بتثبت انك لم  

 .تقصر مع الحيوان 

 كمان أثبات ملكية بس الزم لما تيجى تبيعها  •

 .تثبت ده في الوحدة البيطرية التابع لها

 

 



 أنا مش برضع العجل يا دكتور غير لما المشيمة تنزل أية رأيك؟:س

  تاخدال مش صح نزول المشيمة مالوش عالقة برضاعة العجل والزم •
بالك أن رضاعة العجل في الساعات األولى بعد الوالدة شديد األهمية  

 -:وسنتناول معك كيفية تغذية العجول حديثة الوالدة بالتفصيل كما يلى

 السرسوبرضاعة اللبأ او •
 (  الضرع ) اللبنية هو أول ناتج من الغدة السرسوب -

 محمر اللون  أصفر سائل  مباشرة وهوالوالدة بعد 

 والتولد  العجول أنة إلى توترجع أهمي.القواملزج ـ 

 العجل المضادة التي تحمى يحتوى دمها على األجسام 

 وبمجرد حياتهبداية لها في  التي يتعرضمن األمراض  

 يبدأ الجلوبيولين السرسوبعلى  العجل حصول  
 مباشرة خاللالمرور إلى الدم في ( األجسام المناعية )   

 السرسوب  ساعة األولى من الوالدة ويحتوى  24 - 18  

 والفيتاميناتنسبة عالية من البروتين والدهون واألمالح على 

 .اإلسهاليقل حدوث وبالتالي إنخفاض نسبة الالكتوز مع   

 

الرضاعة 

ليس لها 

عالقة 

 بالمشيمة

 بادر بإرضاع العجل

 بالسرسوب  في خالل الساعات األولى 



 طيب أزاي ارضع العجل الصغير بالسرسوب؟:س

 الساعتينخالل في رضاعة السرسوب في  العجل يبدأ -

 فيمرات  4 - 3الرضاعة  وتتكررمن الوالدة اأُلول   

  .العجل حياةمن  األولى ساعةاألربع والعشرين خالل   

 إلىمن رضاعة أمه فيجب إرشاده  العجل لم يتمكنوإذا   

 فمه ويمكن حلب قليل من في والحلمات وإدخالها الضرع   

 ال يسمح لهضعيف جدًا بما  العجل الفم أما إذا كاناللبن في   

 األم سرسوبمن أمه فيمكن مساعدته بإعطائه بالرضاعة   

 مع أمه  العجل بإستخدام بزازة ومن المستحسن عدم ترك  

 منطويلة حيث أن إبعاده مبكرًا بحد أقصى اليوم الرابع مدة   

 الرضاعةعلى  العجل يساعد كريرًا على تعود تدريبالوالدة   

 .الجردل من   

 

إرشاد 

العجل الى 

 الضرع

رضاعة 

 ببزازة

 رضاعة عن طريق

 الجرادل



 السرسوب؟الكمية التي يجب أن يرضعها العجل من كم : س•

كغم  1.25كمية السرسوب التي يحتاجها العجل في معظم األحيان من تتراوح •

 السرسوبال يجب أن يتجاوز كمية . كغم في الوجبة الواحدة 2.5إلى 

 في الوجبة حجم معدة العجل الوليد، وهي حوالي

 كغم من السرسوب  2حوالي من وزن العجل، % 5 

 السرسوبأن تتم رضاعة يجب . كغم 40وزنه لعجل 

 .خالل اليوم األول من الوالدة أربعمراتثالث إلى  

 ؟متى يمكن إرضاع العجل السرسوب: س
الوجبة األولى من السرسوب يجب أن يتم تقديمها في أقرب وقت ممكن من 

الوالدة والوجبة  الوجبة يجب أن تكون خالل الساعة األولى من الوالدة، وهذه 

إذا ما تم . الثانية يجب تقديمها خالل الست إلى التسع ساعات األولى من الوالدة

تأخير الوجبة األولى من السرسوب، يحتاج العجل إلى وجبات أخرى متقاربة 

ال يجب تقديم أي أكل . خالل اليوم لتوفير الكمية المناسبة من المواد المناعية له

 .السرسوبللعجل قبل أن يتناول 
 

 



سمعت عن حاجة ضحكتني قوى بيقولوا المزارع عندها بنك :س

 سرسوب الكالم ده صحيح؟

المزارع الكبيرة  فىأحد الطرق الصحية االقتصادية المتبعة : بنك السرسوب•

 :لتوفير السرسوب الصحي للنتاج بالمزرعة ويتم أنشائه كاآلتي

كجم يمكن تركيب حلمات معقمة عليها 1تجهيززجاجات بالستيك سعة -1•

 وتمأل بالسرسوب الغنى باألجسام المناعية وتحفظ بالديب فريزر عند درجة

 .م20-     

عند االستخدام يتم تحديد الكميات الالزمة وتوضع في حمام ماء دافئ حتى  -2•

 .تصل درجة حرارة السرسوب الى درجة حرارة جسم النتاج

 .يتم تجهيز زجاجات اخرى بدل من المستخدمة-3•

 .يتم تسجيل أرقام األبقار التي أخذ منها السرسوب للرجوع اليها عند اللزوم-4•

 



 **مميزات بنك السرسوب**

االحتفاظ بالسرسوب الذى يزيد عن أحتياجات العجول الموجودة   -أ•

في المزرعة الستخدامه في ارضاع عجول أخرى أو اطالة فترة  

 .الرضاعة على السرسوب

تحديد عدد معين من اإلناث العشار المحصنة باللقاح الثالثي أو   -ب•

الرباعي وتجميع سرسوبها وحفظه إلرضاع عجول أخرى حديثة  

 .الوالدة بدال من تحصين جميع االناث العشار

النقي   للسرسوبالتأكد من تناول جميع العجول حديثة الوالدة  -ج•

 .عالي الجودة



 :رضاعة العجول 
الرضاعة الطبيعية او الرضاعة )  بطريقتانتتم رضاعة العجول في األيام األولى من الميالد 

 (.الصناعية 
 : الطبيعية الرضاعة **•

وهي الطريقة المتبعة بالسالالت المحلية حيث يرضع المولود من أمه مباشرة لتحنينها ولها •

 :عدة أشكال

 .الفطاميرضع العجل من األم حاجته حتى : مفردإرضاع -1•

يبقى العجل مع األم عدة أيام ثم يفصل بعدها ويجب أال تزيد المدة  :  الجزئياإلرضاع -2•

 .فصلهيصعب  العن ذلك حتى 

 منيرضع العجل : اإلرضاع اليومي -3•

 عدة مرات في اليوم ليأخذ حاجته  ألما     

 ننصح  والفي الضرع ما تبقى يحلب ثم     

 الحليبالطريقة لعدم التحكم بكمية بهذه     

 .التي يرضعها العجل  
 اإلرضاع اليومي



 

 ذات  أمتخصص :  المرضع ماأل-4

  .عجولال عدد مننتاج جيد لترضع أ    

 

 :الرضاعة الطبيعية عيوب •

  .رضاعة العجول المستخدمة في معرفة كميات اللبن عدم  -

ذا كانت االم فأ .عدم معرفة كمية الحليب المفروزة من البقرة األم خالل موسمها -

ذا انتاجية عالية و ترك العجل للرضاعة بحرية ممكن يجعله عرضة ألصابته  

واذا كانت انتاجية األم ضعيفة   النفوقباإلسهال والنزالت المعوية التي تؤدى الى 

 .اثر بالسلب على نمو العجول

وهذه ( التحنين)اعتياد البقرة على عدم إفراز الحليب ما لم يرضعها مولودها  -

 .عادة سيئة

بأسنان المولود وإصابتها  في بعض األحيان تعريض حلمات الضرع للجروح  -
 .بالتهاب الضرع

 

 



 : الصناعية الرضاعة **•

  وتتم منفرد قفص في ويوضع مباشرة الوالدة بعد العجل يفصل -•

  كمية تحديد يتم حيث أفضل الطريقة وهذه اصطناعيًا الرضاعة

 أوعية في للعجول اللبن بتقديم وذلك عليها العجول تدريب يتم بدقة الحليب

  وذلك واحتياجاته عجل كل عمر حسب المطلوبة بالكميات ( جرادل ) نظيفة

 ذلك بعد اللبن شرب على يتعود حتى العجل بفم اإلناء داخل اإلصبع بوضع

 . تلقائيًا

 وأفضل للعجول المقدمة لأللبان التامة النظافة الطريقة هذه فى ويراعى .•

 وتقديمه اللبن حلب مابين الزمنية المدة تقصير هى األلبان لنظافة طريقة

 ويشترط اللبن إستقبال أدوات لجميع التامة النظافة مع اإلمكان بقدر للعجول

  تنظف أن يجب كذلك ، دافئة صورة فى اللبن بدائل أو اللبن يقدم أن فيها

 . .العجول سالمة لضمان جيد تنظيف األوانى

 



 طيب أية رأيك في شرش الجبنة يا دكتور ؟: س

 يمكن جيد غذاء وهو (الجبنة شرش) الجبنة صناعة عن ينتج :اللبن مصل يسمى•

 إصابة أثناء حليبلل بديلك استخدامه الممكن من وكذلك األول الشهر بعد استخدامه

 .باإلسهال العجل

 اللبن؟ تغذية في تانية مصطلحات فيه أسمعه مره أول جديد أسم اللبن مصل : س•

 .ومكلف اقتصادي غير ولكن ومفيد جيد غذاءوهو :الدسم كامل الحليب-:فيه أيوه•

 .كلفةت وأقل للعجول مرالي غذاء وهو : (الدسم منزوع ) مقشود حليب -     

     تعليمات تبع وحفظه لحله هتماماال مع ورخيصة جيدة نتائج حقق :البودرة حليب -     

 %24 بروتين على يحتوي حيث العجول لتغذية مواصفاته ومطابقة المنتجة الشركة

 الحليب سكر من فيه الكربوهيدرات تكون أن ويجب ، %1 ألياف %15 و دسم

 . جيدًا النشاء هضم تستطيع ال صغيرةال العجول ألن النشا من وليس (الالكتوز)
 

 



 :العجول تغذية زيادة تجنب•

 ويجب له يقدم الذي الحليب كميات تحديد في أساسا   العجل وزن يعتبر•

 كما باليوم حي وزن كغ 12-10 لكل حليب كغ 1 المربي يقدم أن

 في والعمر النمو ومعدل العجل شهية االعتبار بعين نأخذ أن يجب

 على الحصول لنضمن يوميا   تقديمها الالزمة الحليب كميات حساب

 .العجول صحة على ونحافظ اقتصادي نمو معدل

 والنفاخ باإلسهال إصابتها إلى تؤدي للعجول الزائدة التغذية إن•

 والتعرض النمو عرقلة إلى تؤدي وقلته الحليب، وهدر والمرض

 لتجنب مناسبة كميات العجل إعطاء المفضل من فإنه لذلك للمرض،

 . االضطرابات هذه حدوث

 



طول ما حضرتك بتكلم عن رعاية العجول الرضيعة ب تكلمني على :س

حاجه  فعالأكتراإلسهال في العجول الرضيعة وب تحذرني منه وأنا 

 في التربية إسهال العجول الرضيعة عرفني اتعامل أزاي؟ بتخسرني

اإلسهال من أخطر الظواهر المرضية التي تصيب الحيوانات حديثة  يعتبر •

الوالدة من عجول و أمهار و حمالن و كذلك صغار القطط و الكالب ويتسبب  

:  مضاعفاتهأخطر ومن في خسائر اقتصادية كبيرة للمربين و الثروة القومية 

 سريعًاالجفاف وفقد األمالح مما يؤدي إلي الموت ما لم يتم تعويض العجل 

  .اإلسهالعن السوائل واألمالح المفقودة بسبب 

 

 



 طيب أيه هي أسبابه؟:س

 : Predisposing causesاألسباب المهيأة لحدوث اإلسهال : أوال

وبالتالي حرمان الرضيع ( لبن المسمار)تناول كميات قليلة من السرسوب  -1

 .من األجسام المضادة وبالتالي انخفاض مناعته ومقاومته لألمراض 

 .االزدحام الشديد داخل الحظائر وخاصة الحظائر الغير صحية  -2

 .اختالط الحيوانات الصغيرة مع األخرى البالغة  -3

 .التعرض للتغيرات المفاجئة في الطقس  -4

 .سوء التغذية  -5

 .إصابة األم بالتهاب الضرع بعد الوالدة مباشرة  -6

عدم االهتمام بالنظافة داخل الحظائر والتخلص الصحي من المخلفات   -7

 ..الحشرات والبعوض  وأنتشارداخلها 

 .( ضرورة التدخل السريع)سوء اإلدارة و التردد في اتخاذ القرار -8



  :األسباب الحقيقية لإلسهال : ثانيا •

لإلسهال أسبابه المختلفة و يأتي على رأسها اإلصابات الفيروسية و البكتيرية و 

الطفيلية وان كان يعب في الواقع وجود إسهال فيروسي فقط أو بكتيري فقط أو 

حتى أولى فقط و إنما األغلب األعم أن اإلسهال الفيروسي يعقبه أو يصاحبه 

إصابة بكتيرية أو طفيلية أولية و عليه فان األسباب تكاد تكون مختلطة إال في 

 .منهاالقليل 

أهم أسباب نفوق الحيوانات التي تعتبر من فيروسات روتا : أسباب فيروسية-1

و هو  BVD ))البقريالفيروسي واإلسهال كورونا الوالدة وفيروسات حديثة 

 .يصيب األبقار غالبا و لكن تم عزله من عجول رضيعة 

 ومطثياتوالسالمونيال  (E. coli)القولونية  األشريشيا: أسباب بكتيرية  -2

  . Clostridium))المعويالتسمم 

  والكوكسيديااألوليات  protozoa cryptosporia :أولية و طفيلية أسباب -3

Coccidia 

تناول كمية من اللبن أو بدائل اللبن ذات الجودة ويسببها :غذائية أسباب -4

 .المتدنية 



 طيب أعراض مرض اإلسهال أية؟:س

 :األعراض•
 أصفر  -إسهال مائي شديد لونه أبيض • 

 .الرائحةكريه -مصبوغ بالدم رمادي وأحيانا  -
 من جسم الحيوان الرضيع % 70بما أن • 

 جفافمن ماء فإن اإلسهال يؤدي إلي يتكون 

 واإللكترونيات وبالتاليسريع وفقد األمالح   

 وإذا كان الميكروب  . كيمياء الجسمفي خلل   

 إليالفيروس المسبب للعدوى يؤدي أحيانًا أو 

 سببالتهاب أو تلف في أمعاء الحيوان إال أن   

 أوالوفاة الحقيقي ليس هو العدوى الميكروبية   

 الفيروسية وإنما هو الجفاف وحموضة الدم    

 التوازنواألمالح وبالتالي اختالل وفقد األيونات 

 .الجسموكيمياء المائي الملحي   

 إسهال 

أصفر  

 مائي

وجفاف  

 شديد

 إسهال

 أبيض

غير 

قادر 

على  

 الحركة



 العالج•
العوامل المسببة لحدوث المرض كلما أمكن وخاصة المتعلقة   استدراك•

 .بالتغذية والرعاية الصحية

 .العجول المصابة في أماكن نظيفة ودافئة عزل•

الحيوانات حديثة الوالدة متشابه بغض  في عالج اإلسهال معرفة أن • •
الناتج في كيمياء  تصحيح الخلل النظر عن السبب، فالمهم في العالج هو 

الجسم وإعادة التوازن المائي والملحي إليه ومعالجة حموضة الدم  
لذا فإن الحقن بالسوائل  . عّما فقده من سوائل وأمالحوتعويض الحيوان 

هذه الحيوانات مهما  في الملحية يمثل حجر الزاوية في عالج اإلسهال 
 .كانت أسبابه

والمحاليل التي تعطى عن طريق الوريد يجب أن تكون معقمة • 
ويجب ان  % 8وتستخدم للعجول التي وصلت فيها نسبة الجفاف أكثر من 

تحتوى على مقوى وكذلك امالح الصوديوم والبوتاسيوم وبعض القلويات  
 Metabolic)لتصليح حموضة الدم الالكتات-مثل البيكربونات

Acidosis.) 

•. 



 -:يقوم الطبيب المعالج بتحديد كمية المحاليل التي تعطى وفقا للمعادلة األتية•

 .مضروبة في وزن الحيوان% نسبة الجفاف=كمية المحاليل باللتر•

 رؤيته للحالة  يقوم الطبيب بتحديد نسبة الجفاف حسب •

 reflexالعكسي الفعل رد )الصحية للعجل المصاب     

 الرضاعة قدرة العجل على -الحرارةدرجة -الجلد-للعين   

 (. الحركةعدمه وعلى حيويته وقدرته على من    

 

 

• 

 



متخصصة وواسعة المدى مضادات ميكروبية مع السوائل، يمكن إعطاء •

 .المرض سواء بالحقن وعن طريق الفمللسيطرة على 

الذى يلعب دور جيد في    الكاولينومن امثلتها المواد العازلة والممتصة •

امتصاص المواد السامة المفرزة في األمعاء والتي تدخل الدم وتسبب ارتفاع 

 .في درجة الحرارة ويكون طبقه عازلة تحمى جدار االمعاء

 .البكتين الذى يقلل من السيولة الخاصة بالبراز ويمتص المواد السامة•

يتم إعطائهم في  ال واللبنالتي تعطى عن طريف الفم المحاليل التعويضية •

ساعات حتى   6-2ولكن يفصل بينهم بفاصل زمنى يتراوح بين  نفس الوقت

 .جيداوتجلطهنعطى فرصة لهضمه 

عدم منعه مصدر الطاقة والغذاء األساسي للعجل الرضيع ولذلك يفضل  اللبن•

عن الرضاعة ويعطى بكميات متزنة  ولكن في حالة رؤية الطبيب المعالج 

له يجب أن يتم اعادة تقديم اللبن ضرورة أيقاف إرضاع العجل المصاب  

 .ساعة  48-36بعد



 *الوقاية خيرا من العالج*

كان البد من االهتمام بالنواحي الوقائية الخاصة بهذه المشكلة من خالل  •
 .معامالت وقائية للحيوانات العشار وأخرى للنتاج

 المعامالت الخاصة باإلناث العشار: أوال•

االهتمام بأماكن ايواء االناث العشار والرعاية الصحية لها وتغذيتها على -1•
 .عالئق متزنة وبكميات كافية خاصة في الفترة األخيرة من الحمل

االهتمام بعملية تجفيف االناث بكل دقة قبل الوالدة بحيث ال تزيد عن سبعين -2•
 .يوم 45يوم وال تقل عن 

اإلناث العشار ضد األمراض السائدة في منطقة التربية خاصة في تحصين -3•
المواعيد الرباعي أو الثالثي في الفترة األخيرة من الحمل خصوصا باللقاح 

 .بالهيئةاإلرشاد البيطري تصدر عن التي المحددة بنشرة اللقاحات 

 .مراعاة الشروط الصحية أثناء عملية الوالدة واجراء التطهيرات الالزمة-4•

األهتمام بالرعاية الصحية وتغذية األمهات بعد الوالدة واثناء فترة -5•
 .الرضاعة

 

 



 بالنسبة للنتاج: ثانيا
االهتمام بنظافة النتاج ومراعاة الجوانب الصحية في أماكن ايوائها وعدم -1•

 .تعرضها لتيارات الهواء أو تغييرات درجة الحرارة

تنظيف فتحتي االنف بعد الوالدة وتنظيف جسم النتاج من المواد العالقة -2•
 .وتطهير الحبل السرى

تقديم السرسوب الصحي النظيف بعد الوالدة مباشرة بالكميات المناسبة  -3•
 .والمواعيد المحددة

 .نظافة األدوات واألواني المستخدمة في الرضاعة الصناعية-4•

 .نظافة الضرع والحلمات وتطهيرها أثناء الرضاعة الطبيعية-5•

يمكن زيادة األجسام المناعية في النتاج عن طريق اعطاء سرسوب يحتوى -6•
 .على أجسام مناعية عالية من بنك السرسوب

بها  التىالعمر الصغير لمناطق جديدة غير األماكن  فىتجنب نقل النتاج -7•
 .االمهات

العالج المبكر والتواصل مع الطبيب البيطري يسهل القضاء على المشكلة -8•
 .ويقلل الخسائر

التوعية اإلرشادية للمربين بطرق الرعاية الصحية السليمة لإلناث العشار  -9•
 .والنتاج يقلل من مخاطر التعرض للمرض

 



Dehydration Symptoms 

5-6% Diarrhea, no clinical signs, strong suckling reflex 

6-8% 
Mild depression, skin tenting 2-6 seconds, calf still suckling, 

sunken eyes, weak 

8-10% 
Calf depressed, laying down, eyes very sunken, dry gums, 

skin tenting >6 seconds 

10-14% 
Calf will not stand, cool extremities, skin won’t flatten when 

tented, comatose 

Over 14% Death 

 الجدول خاص بالسادة األطباء هذا

Clinical Symptoms That Help  Evalue  Amount  of  Dehydration in Calves 
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