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 : واحدة مرة تجري التي الحقمية العمميات -ثالثا

 :وازالتيا القرون نمو منع -1

 األبقار ايذاء الى تؤدي طويمة كانت اذا السيما الحميب أبقار في القرون بقاء ان
 يفضل لذلك لممخاطر، التعرض واحتمال معيا التعامل صعوبة الى باإلضافة األخرى
 يزال ال القرن جذر يكون حيث( يوما 11- 7 يتجاوز ال بعمر) مبكرة بأعمار ازالتيا
 :وىي عدة بطرائق وتزال برعم شكل وعمى صغيرا

 Using caustic soda: الكاوية الصودا استعمال – أ

 ثم بالفازلين المحيطة المنطقة دىن ويفضل أوال القرن منبت حول الشعر بقص وتتم
 اصابة من االحتراس مع عديدة مرات الكاوية الصودا بقمم لمقرن النامية القمة تحك
 المادة سيالن من خوفا لمماء او لممطر الحيوان تعريض عدم ويجب بالمادة  الجمد

 عمر من والثاني األول االسبوع في العممية ىذه اجراء يفضل. الجمد عمى الحارقة
 .الحيوان

 Using electric dehorner: الكيربائية الكاوية استعمال.  ب

 العادي الكيربائي التيار فيستخدم يتوفر لم واذا فولت 11 التيار قوة يكون ان ويفضل
 الشعر قص الى الطريقة ىذه تحتاج ال. الحيوان صعق من االحتراس يجب ولكن
 ثواني 11 تتجاوز ال البرعم عمى المكواة وضع مدة تكون ان ويجب القرن منبت حول
 .المزالة لمقرون النامية القمة عمى المون بنية حمقة مالحظة يمكن بعدىا
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 القرون نمو منع( 11) الشكل

 : الخصي-2

 مستوى انخفاض إلى يؤدي مما عمميما إيقاف أو الخصيتين إزلة عممية ىي        
 الوزن زيادة قابمية يزيد مما الدىون ترسيب عمى الحيوان قدرة وتزيد الذكرية اليرمونات

 اما الخصي عممية تحصل لمحيوان جيده إنتاجية صفات عمى والحصول لمحيوان
 ثم الخصية وتخرج ومعقمة حادة بسكين الصفن كيس يفتح حيث الجراحية بالطريقة

 من األسفل الجزء عمى يضغط حيث البرديزو آلة باستخدام او الجرح ويعقم تقطع
 الحمقة تستخدم او الخصى، فتموت المنوية الحيوانات تجمع مكان وىي الخصية

 .فتموت الخصيتين الى الدم مرور فتمنع الخصية أعمى في المطاطية
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 البرديزو الة( 12) شكل

 : الترقيم-3

 عن الحيوان تمييز خالل من يمكن حياتو طوال يالزمو لمحيوان رقم اعطاء بو يقصد
 .ونسبو والصحية االنتاجية حياتو متابعة بذلك ويمكن غيره

 أحياناً  يعمموه ما وكل والفالحين المربين بين شائعا العراق في الحيوانات ترقيم يكن لم
 والحيوانات حيواناتيم بين يميزوا لكي مختمفة وبأشكال االذن في شرح عمل الى يعمدوا
 المحطات في اما فيو، مميزة عالمة ألحداث بالنار الجمد كي الى يعمدوا او األخرى
 شخصية عمى لمحفاظ متنوعة ارقام وباستخدام عديدة بأماكن الحيوانات فترقم الكبيرة

 :ىي الترقيم في المتبعة الطرائق ومن غيره عن وتميزه الحيوان

 (:الوسم) الجمد عمى الكي – أ

 آلة بواسطة حروف او بأرقام الفخذ أعمى في الحيوان جمد الطريقة ىذه في يكوى
 او ارقام استعمال ويفضل تسخينيا بعد المعدنية الحروف او األرقام عمييا مثبت

 التوصيل حيث من الحديد من افضل النحاس لكون الحديدية من بدال نحاسية حروف
 .الحشرات انتشار فيو يقل وقت في الوسم اجراء ويجب بالشعر يمتصق وال الحراري

 :المعدنية األرقام – ب
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 المصنعة الشركة وحسب مختمفة وبأشكال االلمنيوم او الحديد من اما مصنوعة وىي
 .باليد يثبت ما ومنيا خاصة بآلة يثبت ما ومنيا

 :البالستيكية األرقام -ج

 تقرأ كي كبيرة بأحجام االغمب عمى زاىية وألوانيا البالستيك من مصنوعة أرقام وىي
 يدويا، تثبت او خاصة بآلة اما االذن صيوان في األرقام ىذه تثبت مناسبة مسافة من

 الحيوانات تجذب التي الوانيا بسبب باستمرار لمسقوط عرضة األرقام ىذه تكون
 ارقام أيضاً  وىناك وسقوطيا، االذن صيوان شرخ عمى تعمل مما الييا األخرى

 .الحيوان ذيل في تثبت صغيرة بالستيكية

 
 االذن في البالستيكية االرقام( 13) شكل

 :جمدي طوق او سمسمة في المعدنية األرقام وضع – د

 مساوئيا من العجول ترقيم في كثيرا الطريقة ىذه وتستخدم الحيوان رقبة حول توضع
 عند او الحظيرة بأسيجة لتعمقيا السمسمة مع او بمفردىا، باستمرار لمسقوط تعرضيا

 .منيا العجول مسك

 

 (:الوشم) او بالوشم الترقيم -ىـ
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 لمحيوان الرقم اعطاء يكن ولم الحيوانات ترقيم في استخدمت التي القديمة الطرائق من
 وافضل. اخر رمز أي او المزرعة صاحب اسم يكتب أحياناً  وانما فقط المتبع ىو

 عمى واحيانا الشعر من خالي لكونو الداخل، من االذن صيوان ىو الوشم ألجراء مكان
 آلة وىي ألجرائيا، خاصة أدوات الى الطريقة ىذه تحتاج. الداخل من الحيوان شفة

 جسم عمى بعضيا من قريبا تثبت المسامير شكل عمى تكون التي األرقام فييا توضع
 الوشم المراد المكان عمى ممونة مادة توضع ثم المطموب الرقم صورة لتشكل معدني

 منيا الدم فيخرج الصبغ فيو الذي المكان في وتضغط االلة عمى األرقام وتثبيت فيو
 فتكون ممون الجمد كان اذا اما. الجمد عمى طبع الرقم ان فترة بعد فتالحظ وتترك
 مرة لمحيوان تجرى التي العمميات من الوشم عد يمكن الرقم، قراءة في صعوبة ىناك
 .المكان من ازالتو يمكن ال حيث العمر في واحدة

 منظر تحسين لغرض لمحيوان العمر بداية في العممية ىذه تجرى : الذيل قطع-1
 تمقيح عممية لتسييل وكذلك الذيل عمى واألوساخ الحشرات تجمع وتقميل الحيوان
 .اإلناث

 

 


