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اال�شرتاطات الأ�سا�سية يف ت�صاريح �إن�شاء عزب تربية احليوانات :
• �أن يك��ون املتق��دم لطل��ب العزب��ة م��ن مواطن��ي دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،.و�أن ال يق��ل عم��ره ع��ن �س��ن ال��ـ
 21عام ًا.

• تق��وم ال�س��لطات املعني��ة بالتفتي���ش ال��دوري عل��ى الأحي��اء ال�س��كنية و�إن��ذار �أ�صح��اب الع��زب املخالف��ة وذل��ك
بح�س��ب الط��رق الت��ي يرونه��ا منا�س��بة.

• تعه��د املرب��ي بااللت��زام بالتعليم��ات واالر�ش��ادات ال�ص��ادرة ب�ش���أن �صحة و�س�لامة احليوانات م��ن اجلهة املعنية
يف الدولة .كالإر�شادات و�آليات ترقيم احليوانات وحت�صينها.

• ال ي�س��مح برتبي��ة الدواج��ن لغر���ض البي��ع عل��ى املح��ال التجارية ( جتارة الدواج��ن و ذبحها ) اال بعد احل�صول
على ت�صريح من اجلهات املخت�صة يف االمارة .

• تق��وم ال�س��لطات املحلي��ة مبن��ح �أ�صح��اب الع��زب الع�ش��وائية والقريب��ة م��ن الأحي��اء ال�س��كنية مواق��ع بديل��ة تبع��د
ع��ن الأحي��اء ال�س��كنية والط��رق الرئي�س��ية م�س��افة ال تق��ل ع��ن  2كيل��و م�تر ،وذل��ك للح��د م��ن انتق��ال الأمرا�ض من
احليوان �إىل الإن�س��ان واحلد من انتقال احل�ش��رات والقوار�ض ،وال�س�لامة املرورية على الطرق ،وكذلك احلفاظ
عل��ى املظهر احل�ض��اري للدولة.

• عدم تربية احليوانات اخلطرة والتي تخالف القوانني واللوائح املعمول بها يف الدولة.

• مراع��اة �أن تك��ون املواق��ع املخ�ص�ص��ة لإن�ش��اء الع��زب قريب��ة من الأماكن املخ�ص�ص��ة لبيع الأعالف والعيادات
البيطرية.
• ح�ضر ا�ستخدام املواد ال�ضارة يف عملية ان�شاء املباين ،وا�ستخدام املواد ال�صديقة للبيئة.
• االلت��زام بع��دم ت�أج�ير العزب��ة او بيعه��ا بالباط��ن او التن��ازل عنه��ا دون عل��م ال�س��لطات املخت�ص��ة .و ال ي�س��مح
ب�إقام��ة اي��ة م�س��ابقات او مهرجان��ات او �أي ن�ش��اط ترفيه��ي خا���ص يف الع��زب واملناط��ق املج��اورة له��ا .
• االلت��زام بع��دم زراع��ة العزب��ة بالأ�ش��جار ال�ض��ارة �أو الدخيل��ة وزراع��ة �أ�ش��جار البيئ��ة املحلي��ة كالغ��اف وال�س��در
وال�سمر.
• ت�س��هيل �إج��راءات الأ�ش��خا�ص املمثل�ين واملكلف�ين م��ن اجله��ات الر�س��مية يف احل�ص��ول عل��ى جمي��ع املعلوم��ات
والبيان��ات واالح�صائي��ات املتعلق��ة بالعزب��ة.
• يتعه��د املرب��ي بالتخل���ص م��ن احليوان��ات النافق��ة وخملف��ات العزب��ة بالطريق��ة ال�س��ليمة والآمن��ة م��ن خ�لال
ف�صله��ا ع��ن احلاوي��ات العام��ة وذل��ك بالتع��اون والتن�س��يق م��ع ال�س��لطات املعني��ة.
• االلت��زام بع��دم ت��رك احليوان��ات ب��دون راعي يف �أماك��ن الرعي املختلفة ،وذلك للحفاظ عليها وجتنب و�صولها
�إىل الأحياء ال�سكنية والطرق .
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• تق��وم اجله��ات املعني��ة بوق��ف تق��دمي اخلدم��ات ب��كل �أنواعه��ا ع��ن الع��زب املخالف��ة ،وذل��ك بع��د �س��تة �أ�ش��هر م��ن
�إن��ذار �أ�صحابه��ا ومنحه��م املواقع اجلديدة.
• �أن ال تق��ل امل�س��احة املخ�ص�ص��ة ل��كل حي��وان ع��ن  1م�تر مرب��ع ل��كل ر�أ���س م��ن املاع��ز �أو ال�ض���أن ،وم��ن 5 - 3
مرت مربع لكل ر�أ���س من االبقار ،ومن  7 -5مرت مربع لكل ر�أ���س من االبل وبحيث تكون  %50من م�س��احة ال�ش��بك
مغط��اة ب�س��قف و %50مك�ش��وفة وان ال يق��ل ارتف��اع ال�ش��بك ع��ن  2.5مرت.
• و�ض��ع املعال��ف وامل�ش��ارب مب��كان جي��د التهوي��ة ويف�ض��ل ان يكون يف الظل خ�صو�ص ًا اذا كانت امل�ش��ارب من مادة
معدنية.
• ع��دم تربي��ة ان��واع خمتلف��ة م��ن احليوان��ات يف نف���س احل�ض�يرة واحلف��اظ عل��ى م�س��افة فا�صل��ة ب�ين القطع التي
ت�س��تخدم لرتبي��ة ان��واع خمتلفة من احليوان��ات بحيث ال تقل عن  10امتار.
• مراعاة و�ضعية ال�شبك باجتاه عمودي على اجتاه الريح ولي�س موازي ًا لها.
• عدم ا�ستخدام ا�سالك حادة يف حتديد ال�شبك لأنها ت�ؤدي اىل جرح احليوانات وقتلها.
• وجود �سجل عن التطعيمات والعالجات امل�ستخدمة وتاريخ القطيع وال�سالالت املرباة.
• يف ع��زب االغن��ام واملاع��ز �ض��رورة وج��ود �أماك��ن خم�ص�صة حل�صر احليوانات ملحقة بكل ح�ضرية لل�س��يطرة
على احليوانات يف حاالت التح�صني او العالج اجلماعي مع مراعاة ان تكون جيدة التهوية.
• جتنب ا�ستخدام الرمل اخلفيف (�سهل التطاير) على ار�ضية احلظرية.
5
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الرثوة احليوانية:
• مراعاة اخذ عينات من احليوانات احلديثة ال�شراء للت�أكد من خلوها من االمرا�ض املعدية.
• �أن يك��ون ت�صمي��م املبن��ي مالئ��م للحيوان��ات بحي��ث يوف��ر احلماي��ة م��ن التقلب��ات املناخي��ة املختلف��ة عل��ى م��دار
الع��ام ،وت��رك م�س��احة للمداخ��ل بحيث ت�س��مح بدخول ال�س��يارات.
• توف�ير غرف��ة لع��زل احليوان��ات امل�صاب��ة وتك��ون بعي��دة مب�س��افة كافي��ة ع��ن القطي��ع ،وتوف�ير غرف��ة حلديث��ي
الوالدة.
• وجود و�سائل تربيد حلفظ االدوية بالإ�ضافة ايل خمزن حلفظ االعالف من التلف .
• االلت��زام بالإب�لاغ ع��ن االوبئ��ة واالمرا���ض املعدي��ة اذا ظه��رت يف العزب��ة واتب��اع التعليم��ات الوقائي��ة اخلا�ص��ة
املق��ررة م��ن اجلهات املعنية.
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ش��كل خا�ص �أحد الأ�س���س
ش��كل ع��ام ويف دولة الإمارات العربية املتحدة ب� ٍ
تعت�بر ال�ثروة احليواني��ة يف الوط��ن العرب��ي ب� ٍ
التي يعتمد عليها الدخل القومي ،حيث تعترب الرثوة احليوانية �إحدى الأعمدة الأ�سا�سية يف اقت�صاد الدول ،وي�شهد
الوطن العربي يف ال�س��نوات الأخرية زيادة مطردة يف �أعداد هذه الرثوة ،حيث يوجد العديد من ال�س�لاالت الأ�صيلة
والتي لها القابلية لإعطاء �إنتاجية جيدة وذلك ملا حتمله من عوامل وراثية جيدة .وقد ت�أقلمت بع�ض هذه ال�سالالت
مع �شظف العي�ش يف مناطق البادية ذات املعدالت املطرية املنخف�ضة واملراعي الفقرية

الأهمية االقت�صادية لرتبية املوا�شي :
• اللحوم
• احلليب وم�شتقاته
• ال�صوف
• اجللود
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العوامل التي ت�ؤدي لتطوير املوا�شي :

تكوين القطعان :

• �إن�ش��اء م�س��تودعات الأع�لاف الالزم��ة لتخزي��ن امل��واد العلفي��ة االحتياطي��ة يف �أماك��ن التجم��ع الرئي�س��ي يف
البادي��ة مبختل��ف املناط��ق وذل��ك لتغطي��ة االحتياج��ات العلفي��ة يف �س��نوات اجلف��اف.

يعتمد جناح م�شروع تربية احليوانات �سواء كان حكومي ًا �أو تعاوني ًا �أو خا�ص ًا على ثالثة ركائز �أ�سا�سية وهي:

• امل�ساعدة على انت�شار زراعة ال�شجريات الرعوية لت�أمني م�صدر علفي احتياطي يف البادية .
• الب��دء بت�أ�سي���س اجلمعي��ات التعاوني��ة املتخ�ص�ص��ة بتح�س�ين وتربي��ة احليوان��ات والعم��ل عل��ى حتدي��د م��كان
خا���ص ب��كل جمعي��ة متخ�ص�ص��ة بتح�س�ين املراع��ي وتربي��ة احليوان��ات.
• جتهيز عدد من الوحدات البيطرية املتنقلة واملتخ�ص�صة مبعاجلة وتلقيح احليوانات.
• الب��دء بزراع��ة الأع�لاف اخل�ض��راء و�إدخاله��ا يف ال��دورة الزراعي��ة مم��ا ي�س��اعد عل��ى �إيج��اد م�ص��ادر علفي��ة
�إ�ضافي��ة للإنت��اج احليواين.
• زيادة وعي مربي احليوانات عن طريق الإر�شادات اخلا�صة بالرتبية والعناية بها.
• احلفاظ على ال�سالالت وحت�سينها.

الإدارة :تعترب الإدارة الفنية واالقت�صادية املحرك الرئي�سي يف �سري العمل والإنتاج .
الي��د العامل��ة :يج��ب �أن تت�ص��ف الي��د العامل��ة م��ن الرع��اة والعم��ال واحلرا���س بالأمان��ة والن�ش��اط وح��ب العم��ل
للحيوان��ات والرفق بها.
املراع��ي :توف�ير امل�س��احات الكافي��ة م��ن املراع��ي الطبيعي��ة ذات الغط��اء النبات��ي اجلي��د بالإ�ضاف��ة �إىل بقاي��ا
املحا�صي��ل الزراعي��ة لت�س��د ج��ز ًء كب�ير ًا م��ن االحتياج��ات الغذائي��ة للقطع��ان مم��ا ي���ؤدي للرب��ح الوف�ير.
الإمكانيات املادية :توفري الإمكانيات املادية الالزمة ل�شراء القطعان والآليات وامل�ستلزمات الأخرى .
�أم��ا يف ح��ال ع��دم توف��ر اخل�برة الكافي��ة �أو الرغب��ة يف �إدخ��ال تربي��ة احليوان��ات عل��ى هام���ش املزرع��ة فيف�ض��ل الب��دء
ب�أع��داد حم��دودة ليت��م تكوي��ن اخل�برة املطلوب��ة وم��ن ثم يتم زي��ادة عدد الأغنام ح�س��ب طاقة املربي.

• ان�ش��اء مراك��ز متخ�ص���ص للبح��ث العلم��ي والتح�س�ين الوراث��ي ،و�إنت��اج وتوزي��ع الفح��ول النقي��ة املح�س��نة عل��ى
املربني.
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�شراء املوا�شي :

الدليل الإ�سرت�شادي لرتبية املوا�شي يف العزب واحلظائر النظامية

موا�صفات احليوانات اجليدة:

ميكن للمربي �شراء حيوانات الرتبية خالل مو�سمني وهما:

• �أن تكون ذو مظهر جيد مرفوعة الر�أ�س تت�صف بالن�شاط واحلركة.

�ش��راء االن��اث قب��ل مو�س��م ال��والدة :يق��وم املرب��ي ب�ش��راء حيوان��ات حوام��ل ويف�ض��ل �أن تك��ون (ثناي��ا �أو رباعي��ات) �أي
بعم��ر �س��نتني �أو ث�لاث �س��نوات و�إن كان قيمته��ا يزي��د عل��ى قيم��ة احليوان��ات الأك�بر �س��ن ًا �إال �أنه��ا �أف�ض��ل لزي��ادة ع��دد
املوا�س��م املمك��ن احل�ص��ول عليه��ا م��ن الثناي��ا والرباعي��ات عنه��ا من احليوان��ات الكبرية.

• �أن تكون العيون �سليمة وحادة مع عدم وجود �أي دماع.

�إن �ش��راء �إن��اث حوام��ل ي�ضم��ن خ�صوب��ة كاف��ة احليوان��ات وتعت�بر ه��ذه الطريق��ة موف��رة للوق��ت وه��ي �أف�ض��ل ط��رق
ال�شراء ،وي�شرتط عند الرغبة يف بدء امل�شروع بهذه الطريقة �أن يكون لدى املربي خربة متو�سطة يف رعاية الأغنام.

• �أن يكون ال�صوف/ال�شعر ذو لون طبيعي واجللد �سليم من الأمرا�ض (اجلرب والقراع).
• �أن تكون الأظالف والقوائم �سليمة وقوية.
• االنتباه لل�سيالنات الأنفية وتورم ال�شفاه (احلمى القالعية).
• �أن ال يالحظ �أي �سعال يف القطيع (نتيجة لاللتهابات الرئوية).

�ش��راء االناث قبل مو�س��م التلقيح :حيث يقوم املربي ب�ش��راء الإناث قبل مو�س��م التلقيح ويف�ضل �أن تكون من الثنايا
�أو الرباعيات مع �شراء الفحول الالزمة لتلقيحها ويقوم ب�إجراء عملية التلقيح يف مزرعته.

• �أن يكون �ضرع الإناث جيد التكوين و�سليم ًا (�سالمة خ�صي الذكور).

ميك��ن للمرب��ي ب��دء امل�ش��روع بفطائ��م بن��ات الع��ام ال�س��ابق حي��ث يقوم بتغذيته��ا جيد ًا ومن ثم �ش��راء الفح��ول الالزمة
به��ذه احلال��ة تلق��ح  % 20-10م��ن �أع��داد الفطائ��م يف املو�س��م الأول ويع��ود ذل��ك حلال��ة الفط��ام والعناي��ة بها.

• االنتب��اه لتواج��د بع���ض الأورام وال�س��رطانات ح��ول الرقب��ة �أو الف��ك ال�س��فلي �أو وج��ود بع���ض ال�صف��ات اخللقي��ة
ال�ش��اذة كط��ول �أح��د الفكني عن الآخر.
• وعادة ما يتم فح�ص كل ر�أ�س على حده للتحري عن كافة احلاالت املذكورة.

�شراء الفحول:
يعت�بر الفح��ل ن�ص��ف القطي��ع ل��ذا يج��ب اختي��ار وانتخ��اب الفح��ول ب�ص��ورة جي��دة و�أن تك��ون م��ن م�ص��ادر موثوق��ة وال
ين�ص��ح ع��ادة ب�ش��راء فح��ول التلقي��ح م��ن الأ�س��واق العام��ة ويت��م �ش��را�ؤها م��ن املراكز احلكومي��ة �أو من قطع��ان املربني
مبا�ش��رة .كم��ا ويج��ب عل��ى املرب��ي �أن ال يبخ��ل بدف��ع مبال��غ مرتفع��ة لت�أم�ين الفح��ول املنتخب��ة الأ�صيل��ة لأن مث��ل ه��ذه
الفحول �س��تعو�ض قيمتها �أ�ضعاف ًا ب�إنتاجها للن�س��ل اجليد .ويجب ا�س��تبدال فحول التلقيح كل � 4-3س��نوات ملنع تربية
الأق��ارب وم��ا ينج��م عنه��ا م��ن انعزال ل�صف��ات وراثية غ�ير مرغوبة.
ميك��ن �ش��راء احليوان��ات م��ن الأ�س��واق املحلي��ة �أو م��ن قطع��ان املرب�ين �أو املراك��ز احلكومي��ة ويج��ب �أن يق��وم بعملي��ات
االنتخاب وال�ش��راء �أ�ش��خا�ص ذو خربة باحليوانات و�أن تت�صف احليوانات بال�صحة واملظهر اجليدين واختيار اناث
االغن��ام ذات الأحج��ام الكب�يرة ن�س��بي ًا م��ع ع��دم ال�س��من املف��رط .لأن بع�ض الأغنام تكون �س��مينة وخا�ص��ة الرباعيات
نتيجة ل�ضعف خ�صوبتها وعدم حملها يف املو�س��م ال�س��ابق.
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�إعداد القطيع لدخول مو�سم التلقيح:
تعت�بر ف�ترة �إع��داد القطي��ع للتلقي��ح م��ن الأعم��ال الهام��ة يف �إدارة القطع��ان وتت�ضمن هذه الفرتة (ه��ز القطعان) �أي
ا�ستبعاد االناث املتوقع عدم والدتها �أو تربيتها ملولودها ب�شكل جيد ويعود ذلك لأحد الأ�سباب التالية:
• االناث الهرمة امل�سنة التي جتاوزت ثمانية �سنوات.
• االناث ذات الأ�سنان املك�سرة �أو عدمية الأ�سنان (خا�صة حيوانات املراعي الطبيعية).
• االناث ذات ال�ضرع �أو ن�صف ال�ضرع املتليف .
• االناث الهزيلة �أو �صغرية احلجم بالن�سبة للقطيع �أو �ضعيفة التكوين.
• االناث التي مل تلد ملو�سمني متتاليني.

الدليل الإ�سرت�شادي لرتبية املوا�شي يف العزب واحلظائر النظامية

تغذية القطيع قبل مو�سم التلقيح:
تفي��د التغذي��ة الإ�ضافي��ة احليوان��ات قب��ل مو�س��م التلقي��ح يف رف��ع ن�س��بة الإخ�ص��اب وبالت��ايل زي��ادة ع��دد املوالي��د
الناجت��ة .حي��ث �أن انخفا���ض مع��دل التغذي��ة يف ه��ذه الف�ترة احلرجة ي���ؤدي النخفا�ض عدد احليوان��ات الوالدة وعادة
م��ا تب��د�أ مرحل��ة م��ا قب��ل التلقي��ح من جتفي��ف احليوانات وحتى ح�صول احلمل ،وقد ثب��ت �أن �أف�ضل املواليد (وهذا ما
ن�س��عى �إلي��ه دائم�� ًا) ه��ي موالي��د �ش��هري نوفم�بر( )11ودي�س��مرب( )12حيث تتواق��ت والدتها مع هط��ول الأمطار ومنو
النبات��ات احلولي��ة كم��ا وميك��ن احل�ص��ول م��ن �أمه��ات ه��ذه املواليد على مو�س��م حلي��ب طويل.
ميك��ن التحك��م يف موع��د تلقي��ح احليوان��ات با�س��تعمال اع�لاف مرك��زة وت�س��تعمل ل��كل احليوان��ات م��ن ان��اث وفح��ول
حيث تقدم قبل مو�سم التلقيح ب�شهر واحد ،وهي عبارة عن خلطة علفية مركزة وذلك ح�سب جودة املراعي وحالة
احليوان��ات ويف�ض��ل �أن حتت��وي عل��ى  %25ك�س��بة قطن مق�ش��ورة لرفع الكفاءة التنا�س��لية للحيوانات.

• االناث امل�صابة بعاهة دائمة كالعرج �أو احلول.
• االناث ذات ال�صوف/ال�شعر امللون التي تعطي جزات �صغرية �أو ذات ال�صوف الرديء.
• �إن ا�ستبعاد كافة احلاالت املذكورة ي�ؤدي لتكوين قطيع جيد ب�صفاته و�إنتاجيته.

الفوائد العملية من التحكم يف موعد تلقيح ووالدة احليوانات:
�إن للتحكم يف موعد والدة احليوانات عدة فوائد ميكن �أن يجنيها املربي وهي:

مالحظة:يتواج��د يف بع���ض القطع��ان ح��االت فردي��ة ذات �إنتاجي��ة مرتفعة للحليب �أو املنجبة للتوائم با�س��تمرار ففي
ه��ذه احلال��ة يف�ض��ل ع��دم تن�س��يقها وا�س��تبعادها حت��ى تتج��اوز الع�ش��ر �س��نوات م��ن العمر ول��و كانت �ش��طور ًا �أو م�صابة
بعاهة �أخرى .ولذلك يجب اال�ستئنا���س بر�أي راعي القطيع عند ا�س��تبعاد حيواناته ب�ش��كل عام.

• توقيت كافة الوالدات خالل فرتة ق�صرية للعناية بالإناث ومواليدها.

يف�ضل بع�ض املربني تلقيح كامل القطيع ومن ثم يقومون ببيع احليوانات امل�س��تبعدة يف املرحلة الأخرية من احلمل
�أو عند والدتها مبا�شرة.

• احل�ص��ول عل��ى موالي��د متجان�س��ة بالعم��ر وال��وزن مم��ا ي�س��هل معاملته��ا معامل��ة جماعي��ة م��ن ر�ضاع��ة وفط��ام
وت�س��مني مم��ا ي���ؤدي لزي��ادة قيمتها عن��د الرغبة يف بيعها بالأ�س��واق.

• عدم الهدر يف كميات الأعالف وتقدميها يف مواعيد ي�ستفيد منها احليوان ب�أق�صى طاقته الفيزيولوجية.

• �إمكانية فطام احليوانات بوقت واحد مما يزيد يف كمية احلليب الناجتة وي�سهل عملية بيعه �أو ت�صنيعه.
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�أهمية ودور االعالف املركزة لعملية الدفع الغذائي يف التلقيح:
�إن لعملية الدفع الغذائي �أثر على :
• ن�شاط املباي�ض و�إفرازها لبوي�ضات �أكرث خالل فرتة التلقيح.
• زيادة ن�سبة الإخ�صاب يف احليوانات وقد ت�صل ن�سبة الإخ�صاب لـ %90من عدد احليوانات.
• تخفي�ض ن�سبة وفيات الأجنة.
• تعدد مواليد البطن الواحد وزيادة ن�سبة التوائم.

وفيما يلي بع�ض الأ�سباب امل�ؤدية النخفا�ض حيوية ون�شاط الفحول:
• ق��د تك��ون املراع��ي املتاح��ة �ضعيف��ة وقليل��ة اخل�صوبة ويف هذه احلالة ال حت�صل الفحول على كامل احتياجاتها
الغذائي��ة ويت��م ت��دارك ذل��ك برف��ع كمي��ة ومع��دالت العالئق الدافعة له��ذه الفحول حيث يتم حجزها م�س��ا ًء ويقدم
لها هذه العالئق.
• ثب��ت �أن للعام��ل النف�س��ي للفح��ول �أث��ر يف ن�ش��اطها اجلن�س��ي فعندم��ا يت��م نق��ل الفح��ول م��ن منطق��ة لأخ��رى
(وخا�ص��ة عن��د نقله��ا حممول��ة) تق��ل الرغب��ة اجلن�س��ية لديه��ا لذا يج��ب �إجراء عملي��ات النقل قبل مو�س��م التلقيح
ب�ش��هر عل��ى الأق��ل وذل��ك ليعت��اد الفح��ل عل��ى مكان��ه اجلدي��د والقطي��ع املنق��ول ل��ه ولتح��دث الألف��ة بينه وب�ين القطيع.
• �إن الرتف��اع درج��ة احل��رارة خ�لال مو�س��م التلقي��ح �أث��ر مثب��ط لعملي��ة التلقي��ح ل��ذا يج��ب حج��ز القطي��ع لف�ترات
منا�س��بة يف الظ��ل ويق��دم له��ا كمي��ات وف�يرة من مياه ال�ش��رب وذل��ك يف حال االرتفاع ال�ش��ديد لدرجات احلرارة.
مالحظ��ة :ق��د يتواج��د يف بع���ض القطع��ان الكب�يرة ع��دد م��ن احليوانات ذات حالة ج�س��مية وتربوية متو�س��طة �أو دون
الو�س��ط فيج��ب ع��زل ه��ذه احليوان��ات وجتميعه��ا يف قطي��ع واح��د ويقدم له��ا عالئق مرك��زة �إ�ضافية تتنا�س��ب وحالتها
بغي��ة الو�ص��ول به��ا �إىل حالة جيدة ت�س��مح لها بطل��ب الفحل و�إخ�صابها.

14

3/14/2017 12:59:21 PM

الدليل الإ�سرت�شادي لرتبية املوا�شي يف العزب واحلظائر النظامية

�إح�ضار دورة ال�شبق با�ستعمال الهرمونات اجلن�سية:
ميك��ن التحك��م ب�إح�ض��ار دورة ال�ش��بق وحتدي��د موعد تلقيح الإناث با�س��تعمال الهرمونات اجلن�س��ية امل�صنعة وبالتايل
ميكن حتديد موعد والدة القطيع (بالأيام) ولكن ا�ستعمال هذه الطريقة ال تغني مطلق ًا عن تغذية احليوانات خالل
ف�ترة التلقي��ح لتك��ون عل��ى م�س��توى منا�س��ب من ال�صحة و�إال ف�س��وف جته���ض كافة الإناث الهزيل��ة يف املراحل الأخرية
من منو اجلنني.
مالحظ��ة :يعم��د �أغل��ب املرب�ين ل�ترك الفح��ول م��ع القطي��ع عل��ى م��دار الع��ام وذل��ك لعدم تفوي��ت فر�ص��ة التلقيح على
�أي��ة غنم��ه وب���أي وق��ت م��ن �أوق��ات ال�س��نة �إال �أن ذل��ك يعر���ض القطع��ان لك�ثرة �إجن��اب املوالي��د ال�صيفي��ة وب�صورة غري
منتظم��ة �إ�ضاف��ة مل�ضايق��ة الفح��ول للقطي��ع عند التغذية �أو ال�ش��رب وقد ت�صاب بع�ض احليوان��ات عند تناطح الفحول
ل��ذا م��ن املف�ض��ل �ضب��ط عملي��ة التغذي��ة قب��ل مو�س��م التلقي��ح وخل��ط الفح��ول م��ع القطيع مل��دة  45يوم مع ت��رك فحل او
فحل�ين يف القطي��ع الواح��د لإمت��ام عملية تلقيح الإن��اث املت�أخرة.

احلمل والوالدة:
م��دة احلم��ل يف تختل��ف م��ن حي��وان لآخ��ر  ،واحلم��ل �إح��دى الف�ترات الهام��ة يف حي��اة القطي��ع فعلي��ه يتوق��ف م��دى
�إنتاجيتها وبالتايل ربح املربي .و�إن حركة ون�شاط القطيع �أف�ضل دليل على �صحتها ويجب االهتمام بالإناث احلوامل
وخ�لال الأ�ش��هر الأوىل م��ن احلم��ل يكف��ي االعتم��اد على املراع��ي الطبيعية �إذا كانت جيدة ويف�ضل عدم الإ�س��راف يف
تغذيتها خالل الفرتة املذكورة مما يعر�ضها لزيادة الوزن ومتاعب عند الو�ضع و�إذا مل تكن املراعي الطبيعية جيدة
فيت��م �إ�ضاف��ة االع�لاف التكميلية حيث تقدم وفق الأ�س���س التالية:
• �أن تكمل النق�ص النوعي للغذاء واملراعي املتوفرة كنق�ص الربوتني.
• �أن ال تكون بالدرجة التي ت�صبح فيها بدي ًال عن املراعي.
• �أن ال تزيد من حاجة احليوان للماء خالل ف�صل ال�صيف مما يزيد يف خدمة القطيع.
وتختل��ف كمي��ة ه��ذه االع�لاف بح�س��ب ج��ودة املراع��ي وتوفره��ا  ،وق��د ثب��ت �أن انخفا���ض م�س��توى التغذي��ة التكميلي��ة
ي�س��بب يف نق���ص �إنت��اج احللي��ب الكل��ي ول��ه �أث��ر �س��لبي عل��ى وزن املوالي��د عن��د والدته��ا وفطامه��ا.
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الوالدة:
�أم��ا خ�لال الأ�س��ابيع الأخ�يرة م��ن ف�ترة احلم��ل فتحت��اج الإناث احلوامل �إىل م��ا يقارب �ضعف احتياج��ات الإناث غري
احلوام��ل م��ن املقنن��ات الغذائي��ة ويج��ب �أن ت��زاد االع�لاف للإن��اث ال�صغ�يرة احلوام��ل ع��ن غريه��ا م��ن الإن��اث لأنه��ا
مازال��ت يف مرحلة النمو اجل�س��مي.
يت��م حتدي��د كمي��ة العل��ف اليومي��ة ح�س��ب ج��ودة املراع��ي وتوفرها ومهم��ا بلغت ج��ودة املراعي فالبد م��ن �إ�ضافة كمية
ب�س��يطة لأن اجلهاز اله�ضمي للحيوانات ال يت�س��ع ملواد علفية خ�ش��نة تغطي كامل االحتياجات الغذائية الالزمة لها

تت��م والدة احليوان��ات يف املرع��ى وال حاج��ة لوج��ود احلظائ��ر �أو املظ�لات و�إن كان وجوده��ا �أف�ض��ل حلماي��ة املوالي��د
و�أمهاته��ا عن��د هط��ول الأمط��ار الغزي��رة .ويج��ب االهتم��ام بف�ترة ال��والدة وذلك بالتفرغ مل�س��اعدة الإن��اث على الو�ضع
و�إر�ضاع مواليدها .ويف�ضل يف القطعان ذات الأعداد املحدودة �إزالة ال�صوف املت�س��خ والقلق من م�ؤخرة احليوانات
و�أرجله��ا اخللفي��ة حت��ى تت��م ال��والدة بنظافة وحر�ص ًا عل��ى عدم تلوث ال�ضرع و�س�لامة الر�ضاعة.
ميك��ن متيي��ز الإن��اث القريب��ة الو�ض��ع (الدافع��ة) ع��ن غريه��ا حي��ث يب��دو عل��ى الإن��اث قب��ل والدته��ا بيوم�ين
ال�صف��ات التالي��ة:
• بطء احلركة العامة للحيوان وميلها للعزلة.

�أهمية �إ�ضافة املواد العلفية للقطيع خالل الفرتة الأخرية من احلمل:
• تغطي��ة احتياج��ات من��و اجلن�ين حي��ث يت�ضاع��ف وزن��ه خ�لال الأ�ش��هر الأخ�يرة م��ن احلم��ل لي�ص��ل وزن��ه م��ع
الأغ�ش��ية وال�س��وائل املحيط��ة ب��ه.
• لتقليل �أخطار �إ�صابة الإناث بحمى اللنب.
• م�س��اعدة القطي��ع يف تكوي��ن احتياط��ي غذائ��ي يف ج�س��مها كالده��ن لإر�ض��اع مولوده��ا وزي��ادة كمي��ة احللي��ب
الناجتة.
ويج��ب االهتم��ام بحرك��ة وريا�ض��ة القطي��ع قب��ل موع��د والدته��ا وع��ادة م��ا يكف��ي تريي�ضه��ا مل�س��افة  2-1ك��م يومي�� ًا يف
الأي��ام الأخ�يرة م��ن ف�ترة احلم��ل يج��ب معامل��ة القطي��ع برقة واالنتب��اه لعدم تزاحمها عن��د �أبواب احلظائ��ر لأن ذلك
ي�ؤدي لإجها�ضها كما ينبغي عدم �إجهادها يف الرعي .وعند حجز الإناث احلوامل يف احلظائر يجب مراعاة عددها
يف وحدة امل�س��احة.
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• متدد حجم الكر�ش
• ك�بر حج��م ال�ض��رع وامت�لاء احللم��ات وانت�صابه��ا (وال تظه��ر ه��ذه ال�صف��ة يف الثناي��ا وال�صغ�يرات) .وميك��ن
متيي��ز الثني��ة قريب��ة الو�ض��ع م��ن حت�س���س منطق��ة البط��ن القريب��ة م��ن ال�ض��رع حي��ث يالح��ظ هب��وط البط��ن وك�بر
حجمه.
يت��م و�ض��ع الإن��اث القريب��ة الو�ض��ع حت��ت رقاب��ة م�س��تمرة وهي ال حتتاج مل�س��اعدة يف �أغلب الأحيان �إال �أن ن�س��بة �ضئيلة
منها وال تتجاوز  %10يجب تقدمي امل�س��اعدة لها كالثنايا �أو الإناث التي تلد للمرة الأوىل �أو عندما تتع�س��ر الوالدة �أو
�إذا جت��اوزت �آالم الو�ض��ع م��دة ال�س��اعتني تقريب�� ًا فق��د يك��ون حج��م املول��ود كب�ير ًا �أو م�ش��وه ًا �أو و�ضع��ه خط���أ يف الرحم
�أو �ضع��ف يف تقل�ص��ات الرح��م لدف��ع املول��ود خارج�� ًا .وع��ادة م��ا تظه��ر القوائ��م الأمامي��ة للمول��ود ث��م املخط��م فكام��ل
الر�أ�س يليه اجل�سم ثم القوائم اخللفية .وعند م�ساعدة الأنثى ب�سحب املولود يجب توقيت ال�شد مع تقل�صات الرحم
(الطلق) و�أن يكون حمور ال�شد باجتاه اليمني والي�سار والأ�سفل ويحذر من ال�شد العمودي .وبعد خروج املولود يجب
م�س��اعدته على التنف���س بتنظيف فتحتي الأنف من املخاط وال�س��وائل و�إذا مل تظهر بوادر احلياة على املولود فيجب
حتريك��ه والرتبي��ت عل��ى �ضلوع��ه كم��ا ويت��م النف��خ ول��و مل��رة واحدة يف فم��ه ومبجرد وقوف املولود وعط�س��ه يك��ون دلي ًال
عل��ى ب��دء حيات��ه ب�س�لام .ويدف���أ املول��ود يف الأي��ام الباردة جد ًا ويعمد بع�ض الرعاة يف البادية بلفه يف الفروة �أو كي���س
من اخلي���ش بعد �إر�ضاعه اللب�أ (ال�سر�س��وب) وعادة ما تقوم الأم بلعق مولودها و�إر�ضاعه.
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�إذا مت��ت ال��والدة والأنث��ى بو�ضعي��ة الوق��وف ف���إن احلب��ل ال�س��ري ينقط��ع م��ن تلق��اء نف�س��ه و�إذا مل ينقط��ع يت��م قطع��ه
عل��ى بع��د � 10س��م م��ن ال�س��رة وتطه��ر ال�س��رة م��ع اجل��ز املتبق��ي من احلبل ال�س��ري ب�صبغة الي��ود �أو امليكرك��روم وعادة
ما ي�س��قط خالل الأ�س��بوع الأول .وت�س��قط امل�ش��يمة خالل عدة �س��اعات من الوالدة و�إذا مل ت�س��قط فيجب العمل على
�إخراجه��ا م��ن قبل �ش��خ�ص فني.
يج��ب م�س��اعدة املول��ود عل��ى الر�ضاع��ة يف احل��االت الت��ي ترف���ض الأنث��ى مولودها ك�أن تك��ون ثنية �أو تل��د للمرة الأوىل.
حي��ث يق��وم الراع��ي ب�إخ�ض��اع الأنث��ى وق��د يحت��اج لرب��ط ث�لاث م��ن قوائمه��ا بخي��ط م��ن اللي��ف ويق��رب املول��ود له��ا مع
�ضغط �إحدى احللمتني حتى �سيالن اللب�أ ويتم و�ضع احللمة بفم ال�صغري حتى ير�ضع و�إن �إر�ضاع اللب�أ ( ال�سر�سوب)
لل�صغ�ير عن��د والدت��ه ومل��دة ثالث��ة �أي��ام عل��ى الأق��ل ي�ضمن حياته ب�س�لام خالل ف�صل ال�ش��تاء والأيام الباردة ويك�س��به
مناع��ة �ضد كث�ير من الأمرا�ض.
ويج��ب الت�أك��د م��ن الأنث��ى وخا�ص��ة الثني��ة �أو الأنثى التي تلد للمرة الأوىل من قبوله��ا ملولودها و�إذا نفرت من مولودها
فيجب ربطها �إىل وتد يف الأر�ض من � 3-1أيام لتقبل مولودها ويعود نفور النعجة للأ�سباب التالية:
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وذل��ك للت�أك��د م��ن قب��ول الأم ملولوده��ا .وم��ن ث��م يت��م �إعادة الأمهات م��ع مواليدها �إىل القطع��ان الأ�صلية .
يوج��د يف القطي��ع ع��دد م��ن املوالي��د الت��ي فق��دت �أمهاتها ل�س��بب ما ويف ه��ذه احلالة يتم �إحلاق املول��ود اليتيم ب�أم نفق
وليده��ا �أو يق��وم الراع��ي ب�إر�ضاع��ه م��ن ع��دة �إن��اث ويف ح��ال عدم توفر اللب���أ لهذه املواليد فيت��م �إ�ضافة ملعقة �صغرية
م��ن زي��ت اخل��روع �أو الزي��ت املع��دين �أو زي��ت ب��ذر الكت��ان �إىل حلي��ب الر�ضاع��ة يف الر�ضعات الأوىل ،وذل��ك ملدة ثالثة
�أ�س��ابيع ث��م ت��زداد الكمي��ة م��ع تقدمه يف ال�س��ن ومبعد  3ر�ضعات حتى تكون ق��د اعتادت على الرعي.
ق��د تبل��غ ن�س��بة نف��وق املوالي��د يف ح��ال ع��دم العناي��ة به��ا  %30وتعت�بر ن�س��بة � %5ضم��ن احل��دود الطبيعي��ة والعناي��ة
بالأمه��ات قب��ل والدته��ا .وعن��د ال��والدة م��ع العناي��ة ب�صح��ة ونظاف��ة املوالي��د ي���ؤدي �إىل خف���ض ن�س��بة النف��وق ه��ذه.
عن��د والدة القطي��ع يف احلظائ��ر ق��د تتعر���ض املوالي��د للإ�صاب��ة مبر���ض البا�س��توريال مم��ا ي���ؤدي لنف��وق ن�س��بة
كب�يرة منه��ا ق��د ت�ص��ل �إىل  %30و�إن الأ�س��باب الرئي�س��ية النت�ش��ار ه��ذا املر���ض:
• �سوء التهوية يف احلظائر.

• فزع الأنثى عند والدتها ل�سبب ما.

• ارتفاع ن�سبة الرطوبة يف احلظرية مع رطوبة الفر�شة.

• والدة الأنثى لي ًال يف قطيع مزدحم وفقدانها ملولودها.

• تعر�ض املواليد للبلل مما يعر�ضها للربد وبالتايل انخفا�ض مقاومتها.

• �إذا كانت الأم جائعة عند والدتها.
يعمد بع�ض الرعاة حلمل املولود ال�صغري من مقدمة ج�سمه وهذا ما يعر�ض حياته للخطر لأن حمله بهذه الطريقة
ي���ؤدي لل�ضغ��ط عل��ى القل��ب والرئت�ين وعدم ورود الدم للدماغ وم��وت املولود .لذا يجب حمل املولود بني الذراعني عند
الرغبة بنقله.
يف الأي��ام الب��اردة ج��د ًا يج��ب عل��ى املربني ب�إدخال الأمهات الوالدة مع مواليدها �إىل احلظائر املعدة لذلك حلمايتها
م��ن التي��ارات الهوائي��ة الب��اردة ووقاي��ة املوالي��د م��ن االلتهابات الرئوية .ويف ح��ال والدة الأمهات �ضم��ن احلظائر يتم
تخ�صي���ص حظ�يرة للإن��اث الوال��دة م��ع مواليده��ا حي��ث تبق��ى الأم به��ا م��ع مولوده��ا ع��دة �أي��ام ليق��دم له��ا االع�لاف
املرك��زة بكمي��ة مرتفع��ة ن�س��بي ًا وع��ادة م��ا يت��م حج��ز الأم ي��وم والدته��ا مل��دة ي��وم واحد م��ع مولودها يف زاوي��ة احلظرية
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يوج��د يف القطع��ان بع���ض الأمه��ات ذات �إنتاجي��ة مرتفع��ة م��ن احللي��ب تزي��د ع��ن حاج��ة املول��ود وبالت��ايل ت���ؤدي �إىل
التهاب��ات يف ال�ض��رع ل��ذا يج��ب مراقب��ة ه��ذه االغن��ام والعم��ل عل��ى حالبته��ا يومي�� ًا بع��د �إر�ضاعه��ا ملولودها.

جز القطيع :
يتم جز القطيعان يف �أوائل ال�صيف �ش��هر مار���س( )3و�ش��هر ابريل( .)4ويت�أثر وزن اجلزة وجودتها بكل ما ي�ضعف
احليوان.
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ال�شروط الواجب مراعاتها عند اجلز:

�صحة القطيع :

• يت��م ج��ز القطع��ان وه��ي جاف��ة متام�� ًا وي��زال القل��ق العال��ق بامل�ؤخ��رة لتح�س�ين نوعي��ة ال�ص��وف الن��اجت وبالت��ايل
زيادة قيمته.

�إن احلف��اظ عل��ى �صح��ة القطي��ع م��ن �أه��م العوام��ل امل�ؤدي��ة لزي��ادة �إنتاج��ه ,وتعت�بر احليوان��ات ب�ص��ورة عام��ة قليل��ة
الإ�صاب��ة بالأمرا���ض �إذا م��ا مت تق��دمي العناي��ة له��ا عل��ى مدار العام ويعت�بر �أغلب املربني احليوان��ات املري�ضة يف حكم
النافق��ة لأن مقاومته��ا للأمرا���ض �ضعيف��ة وكذل��ك ا�س��تجابتها للع�لاج لأن املر���ض ال يظه��ر عليه��ا �إال �إذا متك��ن منه��ا
وت�ش��مل العناي��ة ب�صح��ة القطي��ع ووقايت��ه من الأمرا�ض مراع��اة ما يلي:

• �إج��راء عملي��ة اجل��ز يف م��كان منا�س��ب كاحلظائ��ر النظيف��ة �أو حت��ت بي��وت ال�ش��عر ويف�ض��ل و�ض��ع فر�ش��ة م��ن
القما���ش �أو �أكيا���س اخلي���ش ملن��ع تل��وث اجل��زات الناجت��ة.
• يت��م ج��ز القطي��ع با�س��تعمال �أدوات اجل��ز العادي��ة كاملق�ص��ات �أو با�س��تعمال �آالت اجل��ز الكهربائي��ة وع��ادة م��ا
يقوم ب�إجراء اجلز �أ�ش��خا�ص مدربون ويجب عدم ال�س��ماح للأ�ش��خا�ص غري املدربة بجز القطيع خ�ش��ية �إ�صابتها
بجروح بالغة.

ا�ستعمال �آالت اجلز الكهربائي وميزاتها:
ميتاز اجلز با�ستعمال الآالت الكهربائية عن ا�ستعمال املق�صات العادية مبا يلي:
• اجل��ز الآيل �أ�س��رع م��ن اجل��ز الع��ادي و�أك�ثر �أمن�� ًا للقطي��ع و�إذا �أ�صيب��ت بع���ض احليوان��ات فتك��ون �إ�صابته��ا
ب�س��يطة وتعال��ج ب�س��هولة.
• زي��ادة كمي��ة ال�ص��وف الن��اجت لإج��راء اجل��ز بالق��رب م��ن �س��طح اجلل��د وبالت��ايل ي���ؤدي �إىل زي��ادة قيم��ة اجل��زة
الواح��دة مما يك�س��ب املرب��ي ربح ًا وفري ًا.
• تكون القطعان املجزوزة بهذه الطريقة ذات �صوف�/شعر متنا�سق بعد جزها.

• تقدمي االعالف التكميلية الكافية مع املراعي املتاحة.
• تق��دمي مي��اه ال�ش��رب النظيف��ة والكافي��ة ويت��م �س��قاية القطي��ع م��ن  3-2م��رات يف �أ�ش��هر ال�صي��ف (الأي��ام
احل��ارة) و  2-1م��رة يف الأي��ام الب��اردة.
• مقاومة الطفيليات اخلارجية (كالقراد) بالتغطي���س �أو الت�س��ريب والطفيليات الداخلية (الديدان ب�أنواعها)
بتجريع احليوانات الأدوية املتوفرة ب�شكل دوري وعادة ال يخلو �أي قطيع من هذه الإ�صابة وتعترب حيوانات املزارع
�أكرث تعر�ض ًا من حيوانات املراعي الطبيعية للإ�صابة بهذه الطفيليات.
• التلقيح الدوري للقطيع �ضد الأمرا�ض الوبائية املعدية املختلفة.
• حج��ز وع��زل احليوان��ات امل�ش�ترات حديث�� ًا وخا�ص��ة عندم��ا يت��م �ش��را�ؤها م��ن الأ�س��واق العام��ة للت�أك��د م��ن
�س�لامتها قب��ل خلطه��ا م��ع قطي��ع الرتبي��ة وتق��در م��دة احلج��ز ه��ذه بخم�س��ة ع�ش��ر يوم�� ًا وميك��ن �أن يت��م الع��زل يف
حظ�يرة خا�ص��ة �أو يت��م رعي��ه منف��رد ًا �إذا كان��ت احليوان��ات ترع��ى يف املراع��ي.
• عزل احليوانات التي يظهر عليها بوادر و�صفات املر�ض حتى يتبني �أ�سباب مر�ض و�ضعف هذه احليوانات.
مالحظ��ة  :ن�ؤك��د عل��ى �أن دره��م وقاي��ة خ�ير م��ن قنطار عالج و�أن معاجلة احليوانات يف بداي��ة �إ�صابتها خري من معاجلتها يف
املراحل الأخرية للمر�ض لأنها نادر ًا ما ت�ستجيب للعالج يف هذه املرحلة ويف�ضل �إذا كانت الإ�صابة �شديدة واحليوانات هزيلة
عدم معاجلتها لأنها نادر ًا ما ت�ستجيب للدواء.عند نفوق احليوانات نتيجة مر�ض ما يجب التخل�ص من اجلثث النافقة ب�شكل
فني وذلك بحرق اجلثة بكاملها دون �سلخ �أو حل�ش لل�صوف كما وميكن طمر اجلثة يف حفرة بعمق مرت على الأقل ور�ش الكل�س
عليها لعدم نب�ش��ها من قبل الثعالب والكالب بغية عدم �إبقائها م�صدر ًا من م�صادر العدوى للحيوانات ال�س��ليمة ،ويكون ذلك
بعيد ًا عن احلظرية واحلظائر املجاورة والطرق واملناطق ال�سكنية .
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�سجالت القطيع:
تعت�بر ال�س��جالت �إح��دى الط��رق الأ�سا�س��ية للتح�س�ين الوراث��ي للقطيع بطريق��ة (االنتخاب عن طريق ال�س��جالت) وال
ميكن �إجراء عمليات التح�سني هذه دون االحتفاظ بال�سجالت الالزمة لأي قطيع كما وميكن االعتماد عليها لتحديد
كميات العالئق الالزمة ومعرفة �إنتاجية القطيع ب�شكل عام.
و�أهم هذه ال�سجالت :

امل�شارب املعدنية/البال�ستيكية :حيث تكون ذات �أعداد منا�سبة مع عدد القطيع.
امل�س��تلزمات الأخ��رى :وت�ض��م االواين للحالب��ة و�ش��باكات لت�ش��بيك القطي��ع عن��د حالبته��ا م��ع �أواين جم��ع احلليب
امل�صنوع��ة م��ن الأملني��وم �أو البال�س��تيك م��ع �أغطيته��ا حلفظ احلليب ونقله � -ش��وادر قما�ش��ية �أو م�ش��معات لتغطية
�أكيا���س العلف يف ف�صل ال�ش��تاء عند هطول الأمطار.

• �سجل الإنتاج حيث يحتوي على الأرقام الإنتاجية اخلا�صة بكل حيوان (للحليب وال�صوف والوالدة)
• �سجل الرتبية والتغذية
• ال�سجل ال�صحي
• �سجل العمال
• �سجالت النفوق
• �سجالت الوالدة
• �سجل املبيعات

التجهيزات الالزمة لرتبية احليوانات :
ال حتتاج تربية احليوانات لتجهيزات معقدة وميكن حتديد �أهم احتياجاتها مبا يلي:
الآليات :يف حال يكون عدد احليوانات كبري ًا ي�ستطيع اجلرار خدمتها وت�أمني �سقايتها ونقل مع توزيع الأعالف
الالزمة لها .ويجب �أن يلحق بها مقطورة مياه مع �سيارة لنقل الأعالف وامل�ستلزمات الأخرى.
املعالف اخل�شبية �أو القفف املطاطية  :حيث تكون ذات �أعداد منا�سبة مع عدد القطيع.
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حظائر الرتبية:
ال حتت��اج قطع��ان احليوان��ات ال�س��ارحة حلظائ��ر باهظ��ة التكالي��ف نظ��ر ًا لبقائه��ا معظ��م �أي��ام ال�س��نة يف املراع��ي
الطبيعي��ة وميك��ن �إن�ش��اء مظ�لات حلماي��ة القطي��ع م��ن الأمط��ار الغزي��رة �ش��تاء وال�شم���س املحرق��ة �صيف�� ًا ويلح��ق به��ا
م�س��احات خا�ص��ة كم�س��ارح ويج��ب �أن تت�ص��ف ه��ذه املظ�لات بالب�س��اطة.

ال�شروط الواجب مراعاتها عند �إن�شاء احلظائر �أو املظالت:
• بعدها عن الأماكن الرطبة.
• ت�أمينه��ا احلماي��ة الالزم��ة للقطي��ع م��ن الأمط��ار والثل��وج وا�ش��عة ال�شم���س املحرق��ة وحمايته��ا م��ن �أعدائه��ا
الطبيعي�ين كالذئ��اب وال�س��رقة.
• �أن تكون ذات �سعة كافية تتنا�سب مع عدد القطيع .
• تف�ضل الأرا�ضي الرملية �سهلة ال�صرف ،كما ين�صح فر�ش �أر�ضيتها باجل�ص المت�صا�ص ال�سوائل.
• �أن ت�ؤمن التهوية اجليدة مع الإ�ضاءة وحمايتها احليوانات ومواليدها من التيارات الهوائية.
• يف ح��ال ان�ش��اء احلظائ��ر املتنقل��ة والت��ي ت�س��تعمل ع��ادة يف مراكز حت�س�ين املراعي وتربي��ة احليوانات وتت�صف
ب�سهولة الفك والرتكيب لنقلها مع اخليام عند انتقال القطيع من مرعى لآخر ويراعى يف هذا النوع من احلظائر
ت�أمينها بال�شكل ال�صحيح حلماية القطيع لي ًال من الوحو�ش والل�صو�ص.
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برنامج ا�سرت�شادي للتح�صينات الأمرا�ض احليوانية
املر�ض

عدد
فرتة التح�صني
احليوانات
التح�صينات
التي ين�صح بها
امل�ستهدفة
يف العام

مالحظات

اجلدري

�أغنام
ماعز

مرة يف
ال�سنة

�أكتوبر  -نوفمرب
 -دي�سمرب

 يت��م حت�ص�ين املوالي��د عل��ى عم��ر 8�أ�س��ابيع ويع��اد بع��د � 6-4أ�س��ابيع

الكلو�سرتيديا
(الت�سمم
بالدموي
املعوي)

�أغنام
ماعز
�أبقار

مرتني

البا�ستوريال

�أغنام
ماعز
�أبقار

مرتني

مار�س� -أبريل
�سبتمرب � -أكتوبر

 حت�ص�ين الأمه��ات يف الن�ص��ف الث��اينم��ن احلم��ل ويع��اد بع��د � 6-4أ�س��ابيع (عل��ى
�أن يك��ون التح�ص�ين الث��اين قب��ل ال��والدة
ب�أ�س��بوعني)
 احليوان��ات �أو املوالي��د الت��ي حت�ص��ن لأنمرة يعاد حت�صينها بعد � 6-4أ�س��ابيع
 موالي��د الأمه��ات غ�ير املح�صن��ة حت�ص��نبعد الوالدة ويعاد بعد � 6-4أ�سابيع

 -حت�صني املواليد على عمر � 3أ�شهر

طاعون املجرتات
ال�صغرية

االلتهاب الرئوي
البلوري املعدي

مار�س� -أبريل
�سبتمرب � -أكتوبر

ماعز

مرتني

مار�س � -أبريل -
مايو � -سبتمرب -
�أكتوبر  -نوفمرب

 حت�ص�ين احليوان��ات يف عم��ر �أك�ثر م��ن� 6أ�ش��هر

 حت�ص�ين املوالي��د عل��ى عم��ر � 3أ�ش��هرويع��اد بع��د � 3أ�س��ابيع

 يت��م حت�ص�ين املوالي��د عل��ى عم��ر 8�أ�س��ابيع ويع��اد بع��د � 6-4أ�س��ابيع
 حت�ص�ين الأمه��ات يف الن�ص��ف الث��اينم��ن احلم��ل ويع��اد بع��د � 6-4أ�س��ابيع (عل��ى
�أن يك��ون التح�ص�ين الث��اين قب��ل ال��والدة
ب�أ�س��بوعني)

�أغنام
ماعز

مرة يف
ال�سنة

�أكتوبر  -نوفمرب
 -دي�سمرب

 ع��دم حت�ص�ين الأمه��ات يف الف�ترةالأخ�يرة م��ن احلم��ل (خا�ص��ة الأ�س��بوعني
الآخري��ن ن��ت احلم��ل)

احلمى القالعية

�أغنام
ماعز
�أبقار

مرتني

فرباير  -مار�س -
�أبريل � -أغ�سط�س
� -سبتمرب

 ع��دم حت�ص�ين الأمه��ات يف الثل��ث الأخ�يرمن احلمل
 احليوان��ات �أو املوالي��د الت��ي حت�ص��نلأول م��ره يع��اد حت�صينه��ا بع��د � 3أ�س��ابيع

 احليوان��ات �أو املوالي��د الت��ي حت�ص��ن لأنمرة يعاد حت�صينها بعد � 3أ�س��ابيع

مالحظة هامة :ا�ست�شر الطبيب البيطري لتحديد الوقت املنا�سب لتح�صني قطيعك
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الدليل الإ�سرت�شادي لرتبية املوا�شي يف العزب واحلظائر النظامية

الدليل الإ�سرت�شادي لرتبية املوا�شي يف العزب واحلظائر النظامية

مراكز �سعادة املتعاملني
املنطقة ال�شمالية
ا�سم املركز

املنطقة الو�سطى
تفا�صيل املوقع

الهاتف

رأس الخيمة

07 - 2461666

مركز الدقداقة للإر�شاد الزراعي والبيطري

الدقداقه

07 - 2463777

مركز احلمرانية للإر�شاد الزراعي والبيطري

احلمرانية

07 - 2436486
07 - 2436203

مركز �شعم للإر�شاد الزراعي والبيطري

�شعم

07 - 2666625
07 - 2667505

مركز �شمل للإر�شاد الزراعي والبيطري

�شمل

07 - 2237884
07 - 2237882

مركز �أذن للإر�شاد الزراعي والبيطري

�أذن

07 - 2584250

مركز الدارة للحجر الزراعي والبيطري

ر�أ�س اخليمة

07 - 2682325

مركز ر�أ�س اخليمة ل�سعادة املتعاملني

ا�سم املركز
مركز الذيد ل�سعادة املتعاملني
مركز �أم القيوين للإر�شاد البيطري

ام القيوين

06 - 7666634

مركز عجمان للإر�شاد الزراعي والبيطري

عجمان

مركز فلج املعال للإر�شاد الزراعي واحليواين

فلج املعال

06 - 8824431

كدرا

06 - 8838137

مركز م�صفوت للإر�شاد الزراعي والبيطري

م�صفوت

04 - 8522225

مركزاملنيعي للإر�شاد الزراعي والبيطري

املنيعي

04 - 8525111

مركز الذيد للإر�شاد الزراعي والبيطري

الذيد

06 - 8825045

مطار ال�شارقة

06 - 5081273
06 - 5081175

حتا

04 - 8521392

ميناء خالد

06 - 5281743

مليحة

ال يوجد

مركز كدرا للإر�شاد الزراعي والبيطري

مركز مطار ال�شارقة للحجر الزراعي والبيطري

مركز ميناء خالد للحجر الزراعي والبيطري
مركز مليحة لالر�شاد الزراعي والبيطري
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الذيد

06 - 8822228

06 -7490545

مركز حتا للحجر الزراعي والبيطري
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تفا�صيل املوقع

الهاتف
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الدليل الإ�سرت�شادي لرتبية املوا�شي يف العزب واحلظائر النظامية

املنطقة ال�شرقية

منطقة دبي
ا�سم املركز

تفا�صيل املوقع

الهاتف

ديوان الوزارة

04 - 2148424

مركز الفجرية ل�سعادة املتعاملني

مركز مطار دبي للحجر البيطري

دبي

04 - 2834970

مركز م�سافـي للإر�شاد الزراعي والبيطري

م�سافـي

مركز �سوق العوير للحجر الزراعي

�سوق خ�ضار والفواكه

04 - 3202156

مركز دبا للإر�شاد الزراعي والبيطري

وا�سط

09 - 2444692

مركز ميناء املرا�سي للحجر الزراعي

ميناء املرا�سي

04 - 2384662

مركز �ضدنا لالر�شاد الزراعي والبيطري

�ضدنا الغرب

09 - 2445242

مركز دبي للزهور

04 - 2163432

مركز كلباء للإر�شاد الزراعي والبيطري

منطقة ال�صناعية

09 - 2777885

جبل علي

04 - 8837411

مركز خورفكان للإر�شاد الزراعي والبيطري

ميناء خورفكان

09 - 2385332

العوير

04 - 2870428

مركز ميناء احلمرية للحجر الزراعي والبيطري

ميناء احلمرية

04 - 2690013
04 - 2694303

مركز مطار �آل مكتوم للحجر الزراعي والبيطري

مطار �آل مكتوم الدويل

04 - 8774379

مركز دبي ل�سعادة املتعاملني

مركز دبي للزهور للحجر الزراعي
مركز ميناء جبل علي للحجر الزراعي والبيطري
مركز العوير للإر�شاد الزراعي والبيطري
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ا�سم املركز

تفا�صيل املوقع

الهاتف

احلليفات

09 - 2222712

09 - 2564198
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