
تقليم األظالف
 وجز الصوف

غذائكم على  أمناؤكم 



تقليم األظالف وجز الصوف

يس��عى جهاز أبوظب��ي للرقاب��ة الغذائية إل��ى حتقيق 

التنمية املس��تدامة ف��ي مجال تربي��ة احليوانات بأمارة 

أبوظبي وذلك عبر توعية مربي الثروة احليوانية مبختلف 

الطرق والوس��ائل اإلرش��ادية ح��ول األس��س العلمية 

والعملية الس��ليمة في إدارة الثروة احليوانية وذلك من 

خالل الترويج للممارس��ات الزراعية اجليدة التي تهدف 

إلى زيادة اإلنتاج وتعظيم املردود املالي. 

إن تطبيق املمارس��ات اجليدة املبنية على أسس علمية 

وعملية تعمل على حتس��ن إنتاجية القطيع وهذا يعود 

بالنف��ع الكبي��ر عل��ى املربن، وم��ن املمارس��ات املهمة 

ج��داً في إدارة قطيع األغن��ام )الضأن واملاعز( هي تقليم 

األظالف وجز الصوف.

لماذا هي ممارسات مهمة جدًا؟

أواًل: تقليم األظالف. 
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والتقليم يعمل على:

يصل احليوان للمعالف واملشارب بسهولة.. 1

منع التهاب األظالف و االرجل.. 2

حتسن أداء الكباش خالل موسم التلقيح.. 3

وتكون عملية تقليم األظالف كما يلي:

مسك احليوان و وضعة على األرض بصورة سليمة.	 

البدء بتقليم الظلف بحيث يكون التقليم باجتاه 	 
الظلف.

 يج��ب تقليم األظالف على األقل مرة في الس��نة وهذا 

يعتمد على ظروف التربية، وكون تربية األغنام في إمارة 

أبوظب��ي تربية مكثفة فهذا يؤدي إلى أن تكون األظالف 

طويل��ة وق��د يجعلها بحاج��ة إلى التقلي��م مرتن في 

السنة.



التقليم حتى يكون الظلف كما 	  تتواصل عملية 
هو مبن أدناه، واحذر من التقليم اجلائر.

ثانيا: جز الصوف.

أما املمارسة الثانية املهمة فهي جز الصوف، وتعتبر عملية 
أساسية في تربية الضأن ألن عدم اجلز يعمل على وجود بيئة 
خصبة للطفيليات اخلارجية لتنمو وتتكاثر بن الصوف وهذا 
ينعكس س��لباً على صحة احليوان، كم��ا أن منو الصوف يزيد 
العب��ئ احلراري على احليوان خ��الل فصل الصيف،لذا يجب أن  
يب��دأ جز الصوف مع بداي��ة الصيف ليكون من��و الصوف في 
منتصف الصيف مناس��باً حلماية احليوان من احلر، كما نحذر 

من تعرض احليوان ألشعة الشمس املباشرة.

وتكون عملية جز الصوف كما يلي:

يفضل غسل احليوانات وجتفيفها قبل البدء باجلز 	 
وإذا تعذر ذلك فيكمن البدء قبل غسيل احليوانات.

توفير مكان نظيف للجز.	 
مسك احليوان بصورة سليمة ليكون مهيئاً خالل 	 

عملية اجلز.

رسم توضيحي ملغطس األغنام



يبدأ اجلز مبنطقة البطن.	 

ثم اجلهة اليمنى أو اليسرى.	 

احليوانات 	  تغطيس  يجب  اجلز  عملية  انتهاء  بعد 
ويتوفر  اخلارجية  الطفيليات  ملكافحة  رشها  أو 
بالسوق أكثر من مبيد خاص مبكافحة الطفيليات 
تعليمات  حسب  استعماله  ويجب  اخلارجية 

الشركة املصّنعة. 
في حالة حدوث جروح للحيوان فيجب رش مكان 	 

اجلرح ببخاخ خاص حلمايته.

و يجب االهتمام  بما يلي:
أن . 1 يجب  تغطيسها  أو  احليوانات  رش  حالة  في 

قبل  تشرب  لكي  النظيف  املاء  عليها  يعرض 
التغطيس أو الرش وذلك حتى ال تلعق املبيد.

توفير مكان خاص بالعزبة الستخدامه لغاية رش . 2
احليوانات.
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