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 لتغذٌة اللبونة للحٌوانات اللبنٌة للغددبانه االفراز الطبٌعً  الحليب يعرف الحليب من الناحية الحياتية :

الغذائٌة الى ان ٌصبح  االحتٌاجاتكافة ٌعطً  نهألوهو اكثر االغذٌة تكامالً فً الطبٌعة  صغارها

 الحٌوان قادر على استهالك الغذاء الصلب .

مواد عضوٌة انه سائل ابٌض مائل لالصفرار و ٌحتوي على من الناحية الكيميائية : يعرف الحليب

وغٌر عضوٌة حٌث ٌوجد فٌه )البروتٌن، الدهون، نسبة كبٌرة من الماء، الفٌتامٌنات، السكرٌات، المعادن 

 واالجسام المضادة(.

ٌبدأ تركٌب اللبا ٌقترب من تركٌب الوالدة مباشرة ولمدة خمسة اٌام وبعدها اللبنً بعد هو االفراز اللبا :

 الحلٌب الطبٌعً.

 ممٌزات اللبا:

 من الحلٌب حٌث ٌكون ثقٌل ألن كثافته عالٌة اكثر من الحلٌب.قوامه اكثر لزوجة  .1

 لونه اصفر غامق لزٌادة نسبة الكاروتٌن  فٌه. .2

 له رائحة قوٌة. .3

مال  فً اللبا لكً ذو طعم حامضً الذع وطعم ملحً وذو مرارة بسٌطة بسبب زٌادة نسبة اال .4

 ٌساعد على نمو العظام.

 بانه شدٌد التأثر بالحرارة بسبب زٌادة االلبومٌن و الكلوبٌولٌن.ٌمتاز اللبا  .5

 هو حالة التهاب الغدة اللبنٌة للضرع. التهاب الضرع:

  mastitis مسببات التهاب الضرع: 

 الفطرٌات.ب االصابة بالبكتٌرٌة و الفٌروسٌة  واالصابةمسببات مرضٌة وتشمل  .1

العمال ، مسببات مٌكانٌكٌة  و تشمل الخطأ فً الحلب ، تلوث االدوات المستخدمة وتلوث اٌدي  .2

 .الحلب استخدام غٌر الصحٌح لماكنة

 الضربة :نتٌجة تعرض الحٌوان للضربة )النطحة( من قبل الحٌوانات االخرى. . .3

 

 



 اشكال مرض التهاب الضرع:

–وتورمه الضرع بارتفاع درجة الحرارة الحٌوان _االلم واحمرار  وٌتمٌز الشكل فوق الحاد: .1

 لمدمم.االحليب 

فً درجة  ٌوجد ارتفاع ال السرٌرٌة فً الشكل السابق ولكن نفس العالمات الشكل الحاد:  .2

 الحرارة والحلٌب ٌحتوي على خثرة.

الحٌوان لذلك فً هذا الشكل ال نالحظ وجود اي عالمات سرٌرٌة على الشكل تحت السريري:  .3

ال ٌمكن الكشف عن هذا النوع اال بإجراء الفحوصات الحقلٌة الدورٌة و اهمها  فحص 

 الكلفورنٌا.

هذا الطور بتصلب االرباع المصابة من الضرع نتٌجة التلٌف حٌث ٌكون ٌتمٌز  : الشكل المزمن .4

 الشطر المصاب قوي الملمس وٌختلف لونه عن لون الضرع الطبٌعً.
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