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الثذ نهًضاسع أٔ انًشثً أٌ ٌعهى أٌ سٕء انتغزٌخ انزي ٌصٍت األثقبس َبتذ عٍ انتغٍٍش ٔعذو االتضاٌ فً َٕعٍخ
ٔكًٍخ انعهف انًقذو نألثقبسٔ ،تكٌٕ األعالف انًقذيخ نألثقبس قذ أصبثٓب فسبد كبنعفٍ ٔانشطٕثخ ،ثبإلضبفخ إنى
عذو تقذٌى أعالف يبنئخ ثشكم كبفً نهضٍٕاٌ ،يًب ٌؤحش ثشكم كجٍش عهى دسرخ صًٕضخ انكشش

ٔ PHانتً

تعتجش يٍ انًشبكم ٔاأليشاض انخطٍشح انتً تصٍت أثقبس انضهٍت ٔتسجت نٓب اَتفبط ٔسٕء انٓضى يخم صذٔث
اضطشاثبد فً عًهٍخ انٓضى ٔانتًخٍم انغزائً ٔتٕقف عًهٍخ االرتشاسٔ ،طفف عبو ٌصٍت انضٍٕاٌ ٌٔفقذِ
االتضاٌ ،ثبإلضبفخ إنى اَخفبض كجٍش فً إَتبد انضهٍت ٔقذ ٌؤدي إنى صذٔث تسًى ديٕي َتٍزخ استفبع صبيضٍخ
انذو ٔثبنتبنً َفٕق انضٍٕاٌ.
فبنتغزٌخ عهى كًٍبد كجٍشح يٍ انضجٕة ٔانًٕاد انًشكضح يع تقذٌى كًٍبد قهٍهخ أٔ غٍش كبفٍخ يٍ األعالف انًبنئخ
انخشُخ ٌؤدي إنى ظٕٓس صبنخ انكشش انضبيضً صٍج تتخًش انضجٕة ٔانًشكضاد ٌُٔتذ عُٓب أصًبض دٍُْخ
طٍبسح تتشكض فً انكشش ٔال ٌتى ايتصبصٓب يٍ خالل رذاس انكشش ،صٍج ٌؤدي رنك إنى قتم يٍكشٔثبد
انٓضى "انجشٔتٕصا" فً انكشش.
وهذا يسبب للحيوان األمور التالية:
َ .1قص فً انشٍٓخ.
 .2اَخفبض فً إَتبد انضهٍت.
 .3اضطشاثبد ْضًٍخ.
 .4إسٓبل رٔ سائضخ صًضٍخ.
وسائل الوقاية من هذه احلالة:
 .1تقذٌى األعالف انًبنئخ انخشُخ ثكًٍبد كبفٍخ ٔتكٌٕ ثضبنخ رٍذح غٍُخ ثبنسهٍهٕص ٌُٔصش ثخهطٓب يع
األعالف انًشكضح.
 .2تقذٌى األعالف انًشكضح عهى دفعبد ثعذ تقذٌى األعالف انًبنئخ 3-2 ،يشاد ٌٕيٍبً.
 .3تفبدي استخذاو انضجٕة انًطضَٕخ طضُبً َبعًبً.
 .4انتغزٌخ انتذسٌزٍخ عهى انًشكضاد ٔانضجٕة قجم انٕالدح ثضٕانً حالث أسبثٍع نتٍٓئخ كشش انضٍٕاٌ.
 .5عذو تقذٌى كًٍبد كجٍشح يٍ األعالف انغٍُخ ثبنًٕاد انكشثٍْٕذساتٍخ.
ٔفً صبنخ انتغزٌخ عهى يشكضاد تضتٕي عهى َسجخ عبنٍخ يٍ انجشٔتٍٍ ٔفقٍشح ثبنًٕاسد انكشثٍْٕذساتٍخ ٌؤدي
إنى ظٕٓس صبنخ انكشش انقبعذي.

و هذا يسبب للحيوان األمور التالية:
 .1قتم ثكتٍشٌب انٓضى فً انكشش "انجشٔتٕصا"
 .2اَخفبض فً شٍٓخ انضٍٕاٌ.
 .3صٌبدح َسجخ األيٍَٕب فً انكشش.
 .4إسٓبل رٔ سائضخ عفُخ.
 .5قذ ٌضذث تسًى ثشكم عبو نهضٍٕاٌ.
وسائل الوقاية من هذه احلالة:
 .1تقذٌى عهٍقخ يتضَخ يٍ انجشٔتٍٍ ٔانًٕاد انكشثٍْٕذساتٍخ.
 .2عذو تقذٌى األعالف انًتعفُخ.
ٌُ .3صش ثتقذٌى انعهف انًبنئ إنى انعهف انًشكض ثُسجخ .%60 :%40
 .4تقذٌى أعالف غٍُخ ثبنًٕاد انكشثٍْٕذساتٍخ ٔانسهٍهٕصٌخ.
فذسرخ صًٕضخ انكشش  PHتتشأس يب ثٍٍ  pH7.2 – 5.5فبالَخفبض عٍ ٌ pH 5.5ؤدي إنى ظٕٓس صبنخ
انكشش انضبيضً ٔاالستفبع عٍ ٌ pH 7.2ؤدي إنى ظٕٓس صبنخ انكشش انقبعذي ْٔزا نّ تأحٍش سًء عهى
األثقبس ٔإَتبرٓب يٍ انضهٍت.
ٔنزنك ال ثذ نهًشثً أٌ ٌضبفظ عهى دسرخ صًٕضخ انكشش انًُبسجخ يٍ خالل إتجبع انتغزٌخ انسهًٍخ ٔانصضٍضخ
ٔانًتضَخ يٍ األعالف انًبنئخ ٔاألعالف انًشكضح ٔكزنك كًٍتٓب انًقذيخ نهضٍٕاٌ ،إضبفخ إنى استشبسح انًششذ
انضساعً انًختص فً ْزا انًزبل.
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