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ماشية اللحمإنتاج 
BEEF CATTLE PROUCTION

-:النظم المختلفة لقطعان ماشية اللحم 
-: يمكن تقسيم النظم المختلفة لقطعان ماشية اللحم من حيث الغرض كاألتى 

-( :إنتاج عجول ماشية التسمين)القطعان التجارية -1

ذا النعوع هذا النوع يجرى فى البالد التى تمتلك مراعى واسعة  و  تلعلل لاراعع  الميللعيع الةلديع و وييوانعل  هع

. ييوانل  خليط  فى تركيبهل الوراثى أى ليس  متخلل  فى إنتلج الليم 

-: قطعان عجول اللحم المسمنة -2
تجلريع  هذا النوع من اإلنتلج يقوم فيه المنتجون فى نهلي  موسم المراعى الخضعرا  برعرا  عجعوع القطةعلن ال

رع فعى المنعلط  التى ربي  فى الماارع السلبق  وذلك لتكمل  تسمينهل على أغذي  مركاة مثع اليبوب وتنترر هذه المعاا

رعهر ويتعراون وانهعل بةعد 15-8التى يكثر بهل اليبوب مثع الذرة وخالفه وتسمن هذه الةجعوع عنعد عمعر يتعراون بعين 

.كجم400-300التسمين مل بين 



-:قطعان ماشية اللحم األصيلة -3
نعد ييتلج هعذا النعوع معن أنعواع اإلنتعلج إلعى رأك معلع كبيعر  رترعلع أسعةلرهل ويرعترط ع

.مملرس  هذه القطةلن توافر الخبرة الةلمي  والرني  لدى المربى

-:قطعان العجول والعجالت متوسطة العمر-4
رفع  نموهعل يقلد بهذا النظلم الييوانل  المتوسط  فى الةمعر التعى ييعترظ بهعل المعاارع بقلعد

.إلى أقلى درجلته أى لمجرد ايلدة الوان بغض النظر عن لرل  جودة ليومهل

-:القطعــان المؤقتـة -5
يع  وفيهعل تسعمن يوجد هذا النظلم فى المنلط  التى تكثر فيهل المراعى المرترة  فى قيمتهل الغذائ

.ذا الييوانل  البللغ  إلى درجل  مترلوته من التسمين بدون ايلدة ميسوس  فى كميل  الغ

-:قطعان حيوانات اللبن المنتجة لعجول التسمين -6
ى اللعبن يقلد به إنتعلج الليعم معن ييوانعل  اللعبن ا لعيل  وذلعك بسعبب كثعرة إععداد موارع

هعذه الييوانعل  وأيضلً يسبب قل  إنتلج هذه الييوانل  ععن المتوسعط الةعلم للقطيع  فييعدب اسعتبةلد ل

.كع علم وكذلك ا مهل  المسن  كع هذه تستخدم إلنتلج عجوع التسمين



إنتــاج اللحم من الجامـوس

وليعوم الجعلموك 0يةتبر الجلموك أيعد الملعلدر الرئيسعي  إلنتعلج الليعوم وفعى ملعر بلعر  خللع 

ليعل  الةضعلي  تتميا بلر  علم  بأن لون الليم يكون أغم  بللمقلرن  بلون الليم فى ا بقلر يكعون وأن ا 

م تكععون أسععمك فععى الجععلموك عععن ا بقععلر ولععون الععدهن يكععون فععلتل فععى الجععلموك عععن ا بقععلر إ  أن ليععو

.%24الجلموك تيتوى على نسب  منخرض  من الملدة الجلف  يوالى 

ك ويقلعد ومرروع البتلو هو أيد المللدر الرئيسي  فعى المسعتقبع لايعلدة إنتلجيع  الليعوم معن الجعلمو

24-18رهعلبمرروع البتلو هو عملي  إنمعل  أو تربيع  للةجعوع العذكور الرضعية  وتسعمينهل يتعى يبلع  عم

بدع من ذبل هذه الييوانل  عند عمر ووان لغير جداً كجم450-400أو تلع أواانهل يوالى شهر



مصادر إنتاج اللحم من الحيوانات األخرى
-:إنتاج اللحم من األغنام 1.

لم بأنهل أكثر تيتع ا غنلم مكلن  هلم  فى إنتلج الليوم هذا بلإلضلف  إلنتلجهل الرئيسى من اللو  ويتميا ليوم ا غن

.  رخلوة بللمقلرن  بليوم ا بقلر والجلموك ونسب  الدهن بليوم ا غنلم أكبر من الليوم ا خرى  

-:إنتـاج اللحم من الماعز-2

لعا م  ليم ليم الملعا ذو رهرة ممياة خلل  فى المنلط  الجبلي  وذا  المستوى المةيرى المنخرض ويترلبه ليم الم

.اليمالن اللغيرة فى الطةم والقيم  الغذائي  

-:إنتاج اللحم من الجمـال -3
الغرض الرئيسى لتربي  الجملع هو استةمللهل فى عمليل  النقع أو الجر والركوب والجملع ذا  ليوم خرن  بطبية  

اليلع ولةب  الهضم والمض  وتاداد هذه الخللئص بايلدة الةمر وليوم الجملع تركع نسب    بأك بهل فى إنتلجي  

.الليوم فى ملر 



عجول األبقارنظــم تسمين 

تحت الظروف المحلية

-:يتم تسمين العجول البقرية فى الريف المصرى بأحد األنظمة اآلتية 

-:تسمين العجول الرضيعة (1)
13تتلخص هذه الطريق  فى تغذي  الةجوع على كميل  كبيرة من اللبن الكلمع تلع إلى يوالى 

  كيلو جرام للةجع الوايد يوميل وقد يضل  إليهل بةض المواد المركاة النروي  والبروتيني  لدف

النمو إلى أقلى درج  ويتم يجا الةجوع طوع مدة التسمين فى مكلن ضي  وذلك لتقيد يركتهل 

يتى   تنقص أواانهل وليم هذه الةجوع فلتل اللون له طةم جيد وله طلب خلص فى ا سوا  

الملري  وتكون أثملنه فى الةلدة مرترة  و وعلدة مل يجرى هذه النوع من التسمين على عجوع 

هذا الليم ا ليل  ونلدرا مل يجرى على الةجوع البقري  الميلي  ويةتبر إنتلج البتلو نوعل مرلبهل ل

.النوع من التسمين



-:( من عمر ستة اشهر إلى عمر سنة)تسمين العجول الصغيرة (  2) 

تعطىى العجىول وهذه الرترة من عمر الةجوع غللبل تكون بةد انتهعل  موسعم البرسعيم لعذلك يتبع  مةهعل نظعلم التغذيع  اللعيري  

-:التى عمرها ستة شهور العليقة اليومية اآلتية 

(كجم علف التسمين3+ كجم تبن 1+ كجم دريس 2)

كيلعو جعرام 1/6و ( رؤوك6يعواع كيلعو علعى )كيلو جعرام علع  تسعمين 1/6ويضل  عالوة على الةليق  السلبق  مقدار 

.رهور يتى يلع عمره علم 6تبن وذلك كلمل تقدم عمر الةجع رهرا وذلك لمدة 

-:ى رهور فى أوع موسم البرسيم فلن عليقتهل اليومي  تكون كلآلت6أمل فى يلل  المربين الذى تتوافر لديهم عجوع عمرهل 

(كيلو جرام علف تسمين3+ كيلو جرام تبن 1+ كيلو جرام برسيم 8)

مع  بقعل  كميع  الةلع  )كيلعو جعرام تعبن 1/4+ ويضل  يوميل عالوة علعى الةليقع  السعلبق  مقعدار وايعد كيلعو جعرام برسعيم 

.كلمل تقدم عمر الةجع رهرا وذلك لمدة ست  رهور يتى يستكمع عمره علم ( المركاة ثلبت 



-:تسمين العجول المتوسطة من عمر سنة إلى عمر سنة ونصف(3) 

-:وتةطى الةجوع الةليق  اليومي  اآلتي  . يقلد بهذه الةجوع ذكور ا بقلر التى فى عمر علم

(كجم علف تسمين3+ كجم تبن 2.5+ كجم برسيم 14)

ر كلمعل تقعدم عمع( مع  بقعل  كميع  الةلع  المركعاة ثلبتع )كيلعو جعرام تعبن 1/4ويضل  وايد كيلو جرام برسعيم و

.الةجع رهرا وذلك لمدة ست  رهور يتى يستكمع عمره سن  ونل 

وميع  لهعذه أمل المعربين العذين تتعوافر لعديهم عجعوع عمرهعل سعن  ونلع  بةعد انتهعل  موسعم البرسعيم فعلن الةليقع  الي

-:الةجوع تكون كلآلتى 

(كجم علف تسمين4+ كجم تبن 2.5+ كجم دريس 2)

كيلو جرام تبن م  بقل  كمي  1/4كيلو جرام عل  تسمين و1/6ويضل  عالوة على الةليق  اليومي  السلبق  مقدار 

الدريك ثلبت  كلمل تقدم عمر الةجع رهرا فى الةمر يتى يستكمع عمره سن  ونل 



و وترسع أعداد من هذه الةجوع إلى المذابل ييب تذبل على اعتبلرهل عجللى متوسط

د وتكثر ظلهرة تسمين هذه الةجوع فى المنلط  القريب  من عوالم الميلفظل  إلمدا

.السكلن بل يتيلجل  الالام  من الليوم المرغوب فيهل

وهذا النوع من التسمين ضلر بلقتللديل  الدول   ن هذه الةجوع تذبل دون ا واان 

كجم وان قلئم فى يين أن 170إلى 160الواجب أن تكون عليهل فتتراون أواانهل بين 

كجم400–350أواان الةجوع الكبيرة ا قتللدي  والتى عمرهل علمين تتراون مل بين 



-:(من عمر سنة ونصف إلى عمر سنتين)تسمين العجول الكبيرة ( 4) 

ى فى الري  ييب تاداد مسلي  البرسيم المنارع ويقع ثمنه ويمكن إجرا  هذه التسمين عل

لام فدان وتختل  المسلي  الالام  للييوان الوايد على يسب قوة ا رض وخلوبتهل إذ ي. البرسيم

ين أو وايد لكع عدد رأك أو رأسين من الةجوع فى ا راضى الضةير  بينمل يلام فدان لةدد رأس

اضى ثالث  من الةجوع فى ا راضى المتوسط  ويلع هذا الةدد إلى أربة  أو خمس  عجوع فى ا ر

. القوي 

ور وتستمر تغذي  هذه الةجوع المسمن  على البرسيم خالع فترة البرسيم فى الرتل  يوالى خمس  ره

كجم من التبن للييوانل  يوميل لمن  اإلسهلع الذى ينرل عن التغذي  بللبرسيم ويده 3وعلدة يضل  

كجم من البرسيم يوميل وياداد وانه خالع هذه الرترة 25وييتلج خاللهل الةجع فى المتوسط يوالى 

.كجم180-126يوالى من 



  عمليعع  وقععد   يتععوافر لععبةض المععربين اليلععوع علععى البرسععيم بسععةر رخععيص خلولععل إذا كلنعع

ن أو التسمين بللقرب من المدن أو إذا مل توفر  مواد تغذي  أرخص قريب  من المارعع  معن المطعلي

مضلرب ا را مثال وفى هذه اليللع  يلجعل المربعى ععلدة إلعى الةالئع  المركعاة وهعذه ععلدة معل تكعون

ر مععن مخلرععل  المارععع  مثععع كسععب بععذرة القطععن ورجيعع  الكععون أو الرععةير أو خالفهععل ويرضععع كثيعع

ن مسععليل  المععربين أن يكععون التسععمين جائيععل علععى البرسععيم بلإلضععلف  إلععى الةالئعع  المركععاة ييععب أ

.كبيرة منه تخلص للجلموك اليالب

وفى يلل  عدم توفر البرسيم تةطى الةجوع عليق  من

(كجم علف تسمين5+ كجم تبن 4+ كجم دريس 2)



1/6ار وكلمل تقدم الةجع رهرا من عمره يااد يوميل عالوة على الةليق  السلبق  و مقد

.كجم تبن م  بقل  كمي  الدريك ثلبت 1/4كجم عل  تسمين و 

عليق  منأمل المربين الذين يتوافر لديهم عجوع فى أوع موسم البرسيم فتةطى لهل

(كجم علف تسمين3+ كجم تبن 4+ كجم 20)

كيلو جرام تبن 1/4ويضل  عالوة على ذلك مقدار وايد كيلو جرام من البرسيم و 

.كلمل تقدم الةجع رهرا من عمره ( م  بقل  كمي  الةل  المركا ثلبت )



تسميـن الماشية الكبيرة

ولكن يستغنى سنويل عن . سن  إلى عمر سنتين 1.5سب  أن ذكرنل أن أوف  عمر للتسمين فى الملري  فى عمر 

لجي  وهذه أعداد كبيرة من الجلموك اليالب المسن والغير لللل للتربي  وكذلك الطالئ  التى انته  ييلتهل اإلنت

لذبيي  ومثع هذا التسمين ينلب أسلسل على تكوين الدهن خلولل دهن تي  الجلد ممل يةطى ل. يجرى تسمينهل 

  مظهرا جذابل وييسن إلى يد مل من خواص الليوم وان بقي  ليومهل لةب  المض  ويجب أن تيتوى هذه الةالئ

رترة   ن و  يكون هذا التسمين مربيل إ  إذا كلن  مواد الةل  رخيل  وأثملن الليوم م. على المواد الكربوهيدراتيه 

4–2ويستمر التسمين من . كجم نرل فى الةليق 8–6إضلف  كيلو جرام وان يى إلى وانهل ا للى ييتلج إلى 

-( :الكمي  بللكيلو)رهور وتستةمع ايد الةالئ  اآلتي  للرأك يوميل 

2.5+ كجم علف تسمين 6–5+ كجم تبن 5كجم علف تسمين أو 6–5+ كجم تبن 3+ كجم دريس 1-1.5

كجم شعير أو رجيع الكون



Finishingالتسوية النهائية 

من أهم الةمليل  التى تجرى فى ماارع موارى الليم فى البلدان ا جنبي  هو إجرا  

وا لع فى ذلك يرج  إلى الكثير من القطةلن . التسوي  قبع عملي  التسوي  للذبل

النمو التجلري  التى تربى فى منلط  المراعى الطبيةي  ومثع هذه التغذي  تكون كلفي  لدف 

لدة فقط دون التسمين الكلمع عالوة تنقع الييوانل  فى المراعى الرلسة  يقلع من ا ستر

ولذلك تجرى التسوي  فى يظلئر خلل  وتكون التغذي  غللبل جملعي  . اليقيقي  للغذا 

Feedlot والمدة الالزمة تختلف حسب عمر الحيوان وجنسه وحسب

.  الوزن المطلوب والتسويق فيه وتكون العالئق غنية بالمواد النشوية
ويتبع هذا النظام بنجاح فى المناطق التى تكثر فيها الذرة بالواليات 
المتحدة األمريكية ومناطق تربية الماشية على بقايا مزارع القمح 

.باستراليا واألرجنتين وجنوب أفريقيا



الشروط الالزمة لنجاح عمليات التسمين اقتصاديا 

-:ا لع فى نجلن تربي  مواري الليم اقتللديل يرج  إلى علملين 

لفى والترلفى م  أن تكون الييوانل  سرية  النمو ولهل قلبلي  للتسمين ومرترة  نسب  التل-1

.جودة لن  ليمهل

جل ولذلك تن. انخرلض تكللي  الرعلي  وعلى ا خص تكللي  التغذي  م  اإلدارة الجيدة للقطي -2

ى مثع هذه التربي  فى بالد المراعى الطبيةي   نخرلض أثملن التغذي  و ن خروج الييوان للمراع

ييسن من ليته عالوة على أن القطةلن المستةمل  أمل أن تكون قطةلن موارى الليم ا ليل  أو 

والماليظ أن القطةلن المستديم  . قطةلن من الموارى الخليط  وهى مل تةر  بللقطةلن التجلري 

أى التى تضم ا بقلر ا مهل  والةجوع النلتج  تكون أوف  اقتللديل  ن وجود ا عملر المختلر  

ل  من الةجوع يجةع راك الملع أكثر تداو  فيستطي  المربى التيكم فى طبية  إنتلجه يسب طلب

ا سوا  من الةجوع اللغيرة أو المتوسط  أو الكبيرة



على المربى أما فى حالة عدم وجود المراعى الطبيعية فتكون القطعان مؤقتة فتباع بمجرد انتهاء نظام التسمين وفى هذه الحالة يجب

-:مالحظة النقاط التالية حتى تعطى هذه العملية الربح المناسب 

.أن تكون العجول متوسطة العمر عند البدء فى عملية التسمين-3

نيىة أى أن يكون سعر الشراء منخفضا ويالحظ انه محليا يرغب معظم المزارعين فى التخلص من العجىول ابتىداء مىن شىهر يو-4

.بعد إنهاء موسم البرسيم الرتفاع سعر العليقة المركزة

.يجب على المربى تتبع أوزان العجول وان يستبعد العجول البطيئة النمو أو الضعيفة-5

الغيىر يجب أن تكون مكونات العالئق المركزة رخيصة ويمكن االستفادة بمخلفات مصانع السىكر ومضىارب األرز وغيرهىا واألعىالف-6

.تقليدية

ل إلى األفضل أن يكون تسويق الحيوانات حسب الوزن المطلوب دون التقيد بعمر معين فإذا وصلت العجو-7

 .الوزن المالئم تباع الن التسمين أكثر من الالزم ضار بالحيوان فسيولوجيا وقد يؤدى إلى نفوقها

إذا ولل  ا فضع أن يكون تسوي  الييوانل  يسب الوان المطلوب دون التقيد بةمر مةين ف-8

يل وقد يؤدى الةجوع إلى الوان المالئم تبلع  ن التسمين أكثر من الالام ضلر بللييوان فسيولوج

 .نروقهلإلى 



أسبــــاب ارتفاع أسعار اللحــــوم

وكيفية التغلب عليها

للى فى الماليظ فى الرترة ا خيرة أن هنلك ارترلعل كبيرا فى أسةلر الملري  والجلموك بكلف  أعملرهل وبللت

هل من أسةلر ليومهل وهذا يرج  بللدرج  ا ولى  اديلد السكلن وارترلع المقدرة الررائي  لألفراد من جه  ويقلبل

الةل  الملن  النليي  ا خرى ارترلع تكللي  تربي  الةجوع ارترلع كبيرا بللنسب  للكميل  المتلي  من الكسب أو

.وارترلع أسةلر البرسيم ارترلعل كبيرا 

-:ولقد قلم  اليكوم  بلتخلذ كلف  اإلجرا ا  التى من رلنهل خرض أسةلر الليوم ومن أهميتهل 

يوم الميلي  استيراد الليوم المذبوي  البقري  والضلن من الخلرج وطريهل للسو  بأسةلر تقع كثيرا عن أسةلر الل-1

هلك ولكن ذلك من اللةب إتبلعه على مدار الةلم عالوة على إن نوعي  بةض هذه الليوم   تتواف  م  ذو  المست

.عالوة على عدم توافر الةمل  ا جنبي  الالام  لتوفير هذه الليوم من الخلرج 



لمين على الملري  التوس  فى تلني  ا عال  الييواني  وتوايةهل على المربين الرةليين وجةع الت-2

كيلو جرام 130ررطل أسلسيل للمربى لليلوع على يلته من ا عال  وهذه اليل  تبل  

.للرأك فى الرهر

.ترجي  تربي  الدواجن وترجي  الثروة السمكي  كبديع عن نقص الليوم-3

جنيهل للرأك 600يقوم بنك ا ئتملن الاراعى بتقديم للمربين سل  لتسمين الةجوع بواق  -4

ويرترط على الوايدة على أسلك ييلاة المربى للبرسيم وبواق  تربي  أرب  عجوع لكع فدان برسيم

تى يتم لر  المقترض تقديم بطلق  ييلاة  رض البرسيم وتأمينه على الملري  المقترض عليهل ي

.سنويل% 15وفقل للنظلم الذى وضةته واارة الاراع  وتبل  الرلئدة 3كميل  ا عال  الالام  له

رركل  قطلع ترجي  قيلم الجمةيل  المتخلل  لتسمين الةجوع لتكوين ويدا  إنتلجي  أو إنرل -5

.    علم لليوم



ين رركل  ا رتراك م  الرركل  ا جنبي  فى نطل  سيلس  ا نرتلن ا قتللدى و لتكو-6

.سملعيلي واإلأجنبي  ملري  تسلهم فيهل اليكوم  لتربي  الملري  مثع رركل  النوبلري  

وجه  نظرنل فلن هذه اإلجرا ا    تكرى للتولع إلى خرض واضل فى أسةلر الليوم ومن 

ونةتقد أن اليع السري  لهذا الوض  ينيلر فى أن تقوم كع ميلفظ  بإنرل  ميط  أو أكثر من 

ميطل  تسمين الةجوع ضمن مرروع يقوم تي  رعلي  الميلفظ  من ييب توفير ا عال  

سةر والخدمل  البيطري  وتبي  الليوم النلتج  إلى الجمةيل  ا ستهالكي  أو الجاارين التةلونيين ب

التكلر  م  ربل منلسب على أن تقوم بنوك التسلي  بلر  المبلل  الالام  للررا  وا عال 

.والترغيع كقرض يسدد على دفةل  من يليل  بي  الةجوع 



العوامل التى تؤثر على إنتاج اللحم

-:نوع الحيــوان 1.
يرة من ا نواع المتخلل  فى إنتلج الليم مثع الرورتهورن والهيروفورد تةطى كميل  كب

لرن  بل بقلر الليم ا يمر والدهن وكذلك تةطى نسب  تللفى وترلفى عللي  عند تسمينهل جيداً بللمق

.المتخلل  فى إنتلج اللبن

يداً للتسمين التى تستجيب ج( اآللي )وأيضلً تةطى أغنلم الليم اإلنجلياي  وا غنلم غليظ  المؤخرة 

.كمي  كبيرة من الليم والدهن بللمقلرن  بل غنلم المتخلل  فى إنتلج اللو 

-:عمـر حيوان التسمين .2
أكبر هنلك عمر مةين يرضع أن يتم عنده إجرا  عملي  التسمين للييوان يتى تيلع على

بيرة ولكن كمي  من الليوم الغني  بللبروتين  ن الييوانل  اللغيرة فى الةمر تةطى كمي  ليوم ك

الةمرياليظ بهل نسب  عللي  من الرطوب  وكمي  أقع من الةظلم بللمقلرن  بللييوانل  المتقدم  فى

.كمل ياليظ ايلدة نسب  الدهن فى الييوانل  المذبوي  م  تقدم الييوان فى الةمر إلى يد مل



-( : ذكر أم أنثى)جنس الحيوان .3
علعى جعنك الييعوان أى سعوا  ( عظعم–دهعن –ليعم ) تتوق  كمي  إنتلج الليم ونوعيته 

ن كلن هذا الييوان ذكر أم أنثعى فنجعد أن مةظعم اإلنعلب تميعع إلعى ترسعب العدهن بدرجع  أكبعر مع

  عمليع  الذكور فى جمي  الييوانعل  الاراعيع و ولعذلك يقعوم المعربين فعى بةعض المعاارع بعإجرا

ة القلبليع  الخلى لذكور الييوانل  المراد تسمينهل وذلك لتقليع يرك  ونرعلط هعذه العذكور وايعلد

وم للييوانعل  للتسمين وبللتللى يعاداد إنتعلج الليعم وأيضعلً يةمعع علعى تيسعين لعرل  جعودة الليع

.المسمن  المخلي  وتترو  على اإلنلب وذلك يتى عمر مةين

-:التغـــذية .4
تختل  ا يتيلجل  الغذائي  فى الكمي  والنوعي  للييوانل  يسب عمر ووان الييوانو

 ن كع مريل  من الةمر ييتلج  يتيلجل  مةين  تتر  م  الةمر والوان يتى تكون الايلدة فى

.وان الييوان ايلدة اقتللدي 



-: فتـرة التسميــن. 5
عمعر الييعوان تختل  فترة أو مدة التسمين للييوانل  يسعب معدى تعوفر الةالئع  المسعتخدم  فعى التسعمين و

وانعل  التلمع  النمعو والظرو  البيئي  وا قتللدي  للمارع  وأثبت  ا بيلب والدراسعل  الرتعرة المنلسعب  لتسعمين اليي

وايععلدة مععدة التسععمين ( يععوم120)سععن  تكععون فتععرة التسععمين 2والييوانععل  التععى فععى عمععر ( يععوم90-60)هععى مععن 

.للييوانل  قد يؤدى فى مةظم ا ييلن إلى ايلدة فى الوان 

-: المظهر العام لحيوان اللحم أو درجة االمتالء. 6

سمينهل جيداً تقدر كمي  الليم للييوانل  بمدى وان الجسم ومظهره الخلرجى فللييوانل  التى تم تغذيتهل وت

  مثع منطق  يكون ركع الجسم كلمع ا ستدارة وياليظ تكوين الةضال  وترسيب الدهن على أجاا  الجسم المختلر

.  الضلوع والظهر والخلر والرخذين

-:إدارة المزرعــة. 7
يتوق  إنتلج الليم الكلى للييوانل  بللمارع  على يسن إدارة المارع  ومدى إلملم ومةرف  القلئمون بللةمع بجمي  

وانل  النظريل  الةلمي  والةملي  التى تهد  لايلدة إنتلجي  الييوانل  ومدى خبرتهم بةمليل  التسوي  والررا  لليي

.والةالئ 



طرق زيادة إنتاج اللحــم

-: الطرق المباشرة لزيادة إنتاجية اللحم : أوالا 

-:عدم ذبح العجول البتلوالرضيعة 1.

أل  عجع من عجوع البتلو الرضية  التى   يتةدى 450-400يذبل فى كع علم أكثر من 

كجمو هذه 40كجم تلرى ذبيي  وانهل   يتةدى 70يوم بمتوسط وان يى يوالى 40عمرهل 

سن  لتلع  واان منلسب  يوالى        2-1.5الةجوع يمكن تسمينهل يتى تلع أعملرهل يوالى 

وان يى والداف  ا سلسى لبي  هذه الةجوع للذبل فى هذه ا عملر وا واان .كجم350-400

اللبن اللغيرة هو رغب  الرالن والمربى للتخلص من هذه الةجوع بللبي  يتى يتسنى للمنتج أن يبي 

النلتج يوميلً من أمهل  هذه الةجوع والذى يةتبر دخع يومى له وتجرى ميلو ته للتغلب على هذه 

الظلهرة الخطيرة بتغذي  هذه الةجوع على بدائع ا لبلن وقد يقق  هذه الميلو   نجليلً مليوظلً 

وبذلك ااد إنتلج الليوم وكذلك يمكن ا يترلظ بكمي  اللبن لالستهالك اآلدمى الذى نةلنى من نقص 

.رديد به فى ملر



-:الفطام المبكر للعجول مع استخدام بدائل اللبن فى الرضاعة -2

يوم يستهلك خالع هذه الرترة فى 45يرضع فطلم الةجوع الجلموسى مبكراً عند عمر 

يوم 35كجم لبن وأيضلً فطلم الةجوع البقرى عند عمر لغير يوالى 110الرضلع  يوالى 

  وتغذى الةجوع على البلد ا  المنلسب  التى   يكون لهل أثر سيئ على نمو الييوان ويللته الليي

  والهد  من استخدام هذه البلد ا  هو تقليع تكللي  التغذي  على اللبن الكلمع وبللتللى قل  تكللي

ي  التربي  لهذه الةجوع والةجال  ويرترط فى هذه البدائع أن تكون مكونلتهل عللي  فى القيم  الغذائ

وسهع الهضم وتيتوى على قليع من ا ليل  ولبن جل  عديم الدهن وجلوكوا ودقي  القمل 

ا وخميرة البيرة وأمالن مةدني  بنرك النسب الموجودة فى اللبن الطبيةى وترمع اليديد والمنجني

والانك والكوبل  وخليط من الريتلمينل  أو د والمضلدا  الييوي 



-:توفير األعالف الحيوانيـة -3

كمي  ا عال  المتلي  يلليلً غير كلفي  لسد ا يتيلجل  الغذائي  المثلى

للقلعدة الييواني  بملر وذلك يستلام الةمع الدائم ليع هذه المركل  المهم  والةمع

  على إيجلد مواد عل  غير تقليدي  جديدة وتواي  إنتلج ميلليع ا عال  المختلر

على مدار السن  وعدم اإلسرا  فى استخدام ا عال  الخضرا  خالع مواسم 

إنتلجهل ويستيسن عملهل كسيالج  ستخدامهل فى أوقل  عدم وجود مواد عل  

خالع فلع اللي  والةمع على تقليع أسةلر ميلليع ا عال  الخرن  وأيضلً 

.إيجلد يلوع لتوفير كميل  إضلفي  من اليبوب ومخلرلتهل



ا  -:الطرق الغير مباشرة لزيادة إنتاجية اللحم : ثانيا

-:زيادة أعداد الثالجات -1

  الةمعع وذلك الهد  منه التخاين ا يتيلطى لليعوم لسعد ا يتيلجعل  لرتعرا  طويلع  مع

العذى يعؤثر على إنضلج هذه الليوم أثنل  فترة التخعاين يتعى تتةعدى مريلع  التيعبك الرمعى

.على الخواص الطبيةي  والكيميلئي  لليوم

-:زيادة أعداد المجازر وتطويرها -2
يجب ايلدة أعداد المجلار وتطويرهل بييب يراعى فيهل ا ستخدام ا قتللدى ا مثع لجمي  نواتج الذبل ممل ينةكك 

على الدخع القومى بلر  علم و مثع ويدا  لتجمي  الدم وتجريره وطينه وإعلدة استخدامه مرة ثلني  كملدر هلم من 

مللدر البروتين الييوانى يستخدم فى لنلع  ا عال  الخلل  بللدواجن وتوفير ويدا  يديث   ستخالص الهرمونل 

لنموالطبيةي  من الغدد اللمل  للييوانل  المذبوي  التى تستخدم بكرل ة عللي  فى الةالج أو كمنبهل  طبيةي  تستخدم ل



-:التحسين الوراثى للحيوانات المحلية عن طريق -3
.Iلليع  عنعد تيسين الييوانل  عن طري  اسعتخدام ا نتخعلب والولعوع إلعى سعال   تمتعلا بلعرل  جيعدة مثعع أواان ع

–ا واان علليع  عنعد ا عمعلر التسعويقي  المختلرع  –ذا  الكرل ة التيويلي  الةلليع  للغعذا  –سرع  النمو –الميالد 
.ليوم ذا  لرل  جودة ممتلاة

هعل تيع  الظعرو  خلط أو تهجين السال   الميلي  الممتلاة بللسال   ا جنبي  الةللي  اإلنتلج التى ثبع  نجعلن أقلمت-ب 

فعى ييوانعل  % 50الميلي  أو عن طري  استخدام السلئع المنوى للسعال   ا جنبيع  الممتعلاة وبعذلك يعاداد إنتعلج الليعم 

.الجيع ا وع

-:التحسين البيئى وذلك بما يلى -4

توفير الرعلي  الليي  للوقلي  والةالج من ا مراض والطريليل  وا وبئ -أ
يتيسين وسلئع التسوي  واتبلع الوسلئع اليديث  لتلني  جمي  المنتجل  الييواني  ا خر



-: االهتمام باألغنام والدواجن والمصادر األخرى للحوم -5
كععع يجععب ا هتمععلم بتطبيعع  كععع مععل هععو يععديب فععى تربيعع  وإنتععلج ا غنععلم والععدواجن وغيرهععل وترععجي  المععربين و

ى كبيعر المهتمون بهذا النوع من اإلنتلج على مستوى الجمهوري  وذلك عن طري  عمع مرروعل  للتسمين على مستو

.ومن  ذبل اإلنلب التى فى عمر مبكر

-:االهتمام بتنمية الثروة السمكية -6

ارسين للثروة يجب ا هتملم بللثروة السمكي  وتطبي  كع مل هو يديب بهذا التخلص وترجي  البليثين والد

.السمكي  لايلدة أعداد الماارع السمكي  على مستوى الجمهوري 

-: إنشاء هيئة أو وزارة للثروة الحيوانية -7
الهد  منهل وض  سيلس  ميدودة فى هذا المجلع والتنسي  بين أجهاة الدول  المختلر  وأجهاة اإلنتلج 

الييوانى لتيقي  التةلون بينهم ووض  خطط مستقبلي  للةمع على ايلدة مرلري  اإلنتلج الييوانى على مستوى 

.الجمهوري 


