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التعرف على خاصيات الجهاز الهضمي لدى البقرة➢

التعرف على الحاجيات الغذائية اليومية والسنوية للبقرة➢

أهم العوامل املؤثرة على القدرة االستهالكية واإلنتاجية للبقرة➢

ملياء حسيون 



التعرف على خاصيات اجلهاز اهلضمي لدى البقرة

ملياء حسيون 



ذيتها فهي كن من اجرتار وهضم أغملتت“ معدة”البقرة حيوان جمرت هلا أربعة 
هضم يف اليوماتساع12و 8تقضى بني 

ملياء حسيون 



ضم األطعمة وليتكون أهم معدة هي الكربى إذ تسكن فيها البكرتاي النافعة اليت تتكفل هب
:كون املعدةتجيب أن تريايتأكرب عدد من هذه البك

احلموضةمن خالل عملية االجرتار يتكون لعاب يساهم يف تعديل: محوضة معتدلة*
شرب املاء بكميات وفرية*
توازن علفي *

ملياء حسيون 



ة للبقرةالتعرف على احلاجيات الغذائية اليومية والسنوي

ساعات يوميا8

مضغة 60الى 50



كغ مادة جافة تعادل 12

55---65kg /jحشيش



كغ مادة جافة تعادل 12

30-----35 kgسيالج



كغ مادة جافة تعادل 12

12-----14 kg قرط



الغذائيالتوازن
رلتحقيق توازن غذائي كفيل بتغطية كل حاجيات البقرة اليومية يجب توفي:

كالالتريتيو القصيبةمن الحبوب مثل 2/3 املنجور و الفصةمن البقوليات مثل 1/3



أعالف مركزة: املكمل الغذائي
 هو عبارة عن األعالف املركزة

كغ في اليوم بالنسبة لألبقار عالية اإلنتاجية12ال يجب أن تتجاوز 

كغ 3الكمية في الوجبة الواحدة ال تتعدى 

اب اجتنوللمحافظة حموضة متوازنة داخل الجهاز الهضمي للبقرة 
البشمة: بعض األمراض املزمنة 



كغ في المرة الواحدة 3عدم تجاوز 

ماليوعلف مركز في كغ 12و 

قرط

صحة البقرة=صحة الجهاز الهضمي= التغذية المتوازنة 



املاء



لرتات من املاء5إلنتاج لرت من احلليب حتتاج البقرة إىل 



ارة طيلة اليومعن الشمس واحلر ا  جيب توفري ماء نظيف صاحل  للشرب بعيد



تاجية للبقرةأهم العوامل املؤثرة على القدرة االستهالكية واإلن
كمية األعالف خشنة مناسبة لحاجيات كل بقرة

 
ا
 نوعية جيدة من األعالف مثال

ا
علفية للقيمة الاستعمال القرط وليس التبن نظرا

 
ا
كغ من القرط = بالتبن مع أن كغ من التبن املرتفعة للقرط مقارنة

توزيع األعالف الخشنة قبل األعالف املركزة

 (الحبوب)طاقة 2/3و ( البقوليات)بروتينات 1/3غذاء متوازن بين

 ماء نظيف متوفر طيلة اليوم

إسطبل نظيف

أبقار غير مربوطة


