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مربي األغنام والماعز:
التاأكد من �ضالحية املبنى وعدم ت�ضرب مياه الأمطار اإىل الداخل �ضواء عن طريق ال�ضقف مثل الدلف اأو الأر�ضية.. 1
يف الربك�ضات يجب التاأكد من ثبات ال�ضقف ب�ضكل حمكم لتحمل الرياح، اأما يف بيوت ال�ضعر واخليام فيجب تثبيتها . 2

يف الأر�ضية ب�ضكل حمكم وو�ضع اأربطه خا�ضة على ال�ضطح وتثبيتها يف الأر�ض من كل اجلهات.
اإغالق جوانب الربك�ضات بحيث ن�ضمح بالتهوية اجليدة والالزمة، مع عدم حدوث تيارات هوائية لتجنب الأمرا�ض.. 3
التاأكد من جاهزية غرف الولدة لال�ضتعمال وقت احلاجة، مع فر�ضها بالق�ض، ويف حالة الولدة، يجب تدفئة الأم . 4

واملولود اجلديد وعدم تعري�ضهما للتيارات الهوائية الباردة.
تخزين كمية كافية من الأعالف املركزة واملالئة يف م�ضتودعات وتغطيتها جيدًا نظرًا للظروف التي نعي�ضها.. 5
و�ضع الأعالف املركزة والق�ض داخل املخازن اأو تغطيتها بالبال�ضتيك ملنع و�ضول مياه الأمطار اإليها، مع مالحظة . 6

و�ضعها على �ضطح مرتفع عن الأر�ض مثل امل�ضاطيح.
يف اأوقات ال�ضباب والظالم يجب توفري الإ�ضاءة ولو ب�ضكل ب�ضيط حتى تتمكن احليوانات من تناول العلف واملاء.. 7
يف اأوقات الربد يف�ضل عدم ا�ضتعمال ماء احلنفيات لأن املياه بداخلها تكون �ضديدة الربودة وا�ضتعمال مياه الأمطار . 8

اأو التنكات اإن اأمكن.
الإهتمام بنظافة وجفاف اأر�ضية املزرعة ب�ضكل عام، وفردها ببقايا العالئق اجلافة.. 9

عدم اإخراج الأغنام اإىل املراعي يف الأيام املاطرة والطق�ض البارد.. 10
عدم تقدمي العالئق الباردة خا�ضة للنعاج احلوامل لأنها قد حتدث الإجها�ض لها.. 11

توصيات لألخوة مربي الدجاج الالحم:
التاأكد من �ضالحية املبنى وال�ضقف وخلوه من الدلف وت�ضرب املياه اإىل الداخل.. 1
و�ضع خزان املاء داخل الربك�ض حتى تكون درجه حرارة املاء فيه و املقدمة للدواجن منه ما بني 14-18 درجة مئوية.. 2
اإىل درجة احلرارة املطلوبة وهي . 3 24 �ضاعة حتى ت�ضل  بـ  ت�ضغيل دفايات داخل احل�ضانة قبل و�ضول ال�ضي�ضان 

الطاقة  لإعطاء  للماء  ال�ضكر  واإ�ضافة  واملاء،  العلف  وو�ضع  الدفايات،  �ضالحية  من  التاأكد  مع  مئوية،  درجه   33
لل�ضي�ضان.

الهتمام بالفر�ضة بحيث تكون �ضميكة نوعًا ما )للرتاوح ما بني 7-10 �ضم( جتنبًا لربودة الأر�ضية وو�ضع ميزان . 4
حرارة بحيث يكون بارتفاع ظهر ال�ضو�ض، واأن يكون امليزان بعيدًا عن م�ضدر التدفئة.

املحافظة على درجة احلرارة املطلوبة بحيث ل تقل عن 33 درجة مئوية خالل الأ�ضبوع الأول، ثم نبداأ بتخفي�ض . 5
احلرارة ح�ضب عمر ال�ضي�ضان وكذلك ح�ضب توزيع ال�ضي�ضان داخل الربك�ض وهو موؤ�ضر على اأن احلرارة منا�ضبة 
اأو بحاجة اإىل تعديل، فمثاًل جتمع ال�ضي�ضان قرب الدفايات يدل على انخفا�ض درجة احلرارة، وبعد ال�ضي�ضان 
ال�ضي�ضان على �ضكل جمموعات متفرقة داخل  اأن درجة احلرارة مرتفعة، كذلك جتمع  الدفايات يدل على  عن 

الربك�ض يدل على ودود تيارات هوائية باردة، فيجب النتباه اإىل ذلك والعمل على اإغالق الفتحات املتقابلة.
حمكم . 6 ب�ضكل  الربك�ض  اإغالق  بعدم  الهتمام  يجب  الباردة،  الهوائية  التيارات  من  اإحتياطا  الربك�ض  اإغالق  عند 

و�ضمان التهوية املنا�ضبة واجليدة، وحتى ن�ضمح للغازات املت�ضاعدة باخلروج من الربك�ض لتجنب تكثفها على �ضطح 



الربك�ض ونزولها على �ضكل قطرات ماء على الفر�ضة والتي تعمل على زيادة رطوبتها، كذلك حتى ن�ضمن جتديد 
الهواء الالزم للتنف�ض.

يف حال اأن الفر�ضة اأ�ضبحت رطبة، ميكن العمل على تقليبها حتى تختلط مع بع�ضها البع�ض، وميكن ا�ضتعمال اجلري . 7
اإزالة  بعد  الرطوبة، وذلك  اإزالة  لت�ضاعده على  ن�ضارة اخل�ضب  اإ�ضافة  ولكن بحذر، مع  الرطوبة منها  لمت�ضا�ض 

الأجزاء الرطبة وخا�ضة حول امل�ضارب.

أما بالنسبة لمزارع الدجاج البياض:
تذكر اأخي املزارع باأن الإزعاج يوؤثر �ضلبًا على ن�ضبة الإنتاج، لذلك يجب الهتمام بتثبيت البال�ضتيك على اجلوانب . 1

حتى ل نرتك جماًل لإحداث اأ�ضوات مزعجة للدجاج.
كذلك حدوث خلل يف الإ�ضاءة يوؤثر �ضلبًا على ن�ضبة الإنتاج، لذا يجب الهتمام مبو�ضوع الإ�ضاءة يف الأوقات التي . 2

يكون فيها �ضوء ال�ضم�ض حمدود )فيجب اأن تكون فرتة الإ�ضاءة لياًل ونهارًا ما بني 16-17 �ضاعة اإ�ضاءة(.

وبالنسبة لألخوة مربي النحل:
الرتكيز على التغذية مبحلول �ضكر بن�ضبة )2 �ضكر اإىل 1 ماء( كل 10 ايام مرة على الأقل.. 1
تدفئة اخلاليا وتغطية مداخلها ورفعها عن الأر�ض، والتاأكد من �ضد اأغطيتها ملنع ت�ضرب املياه اإىل الداخل.. 2
تنظيف املناطق املحيطة باخللية �ضواء حولها اأو حتتها واملحافظة عليها ورفعها عن الأر�ض مب�ضافة ل تقل عن 20 �ضم.. 3
الهتمام مبعاجلة الأمرا�ض املتوقعة يف النحل مثل اأمرا�ض احل�ضنة واآفة الفاروا والأكارين.. 4

الإر�شادات  اتباع  خالل  من  وال�شقيع  اجلوية  املنخف�شات  �شرر  من  التخفيف  ميكن  النباتي،  لالإنتاج  وبالن�شبة 
التالية:

لنتذكر دائمًا اأن الهواء البارد يتدفق يف الليايل الباردة من املناطق العالية اإىل املناطق املنخف�ضة ويتجمع يف املناطق 
عدمية اأو قليلة التهوية، وت�ضاعد املناطق الوعرة على اإبطاء حركة الهواء البارد وتكون ال�ضهول امل�ضتوية الوا�ضعة وحتى 

اله�ضاب معر�ضة لل�ضقيع ب�ضكل اأكرب.
وتتعدد و�ضائل احلماية من ال�ضقيع بعدة اأ�ضكال، وذلك با�ضتخدام و�ضائل التدفئة املختلفة واملتوفرة لدى املزارعني . 1

وح�ضب الإمكانيات، فيمكن من خالل املدافئ التي تعمل بالكاز اأو ال�ضولر اأو الزيت املعدين املحروق، اأو ميكن من 
خالل ا�ضتخدام هذه املواد امل�ضتعلة خملوطة مع الرمل وتو�ضع يف عبوات من ال�ضفيح وتوزع يف احلقل يف عدة نقاط 

ويتم اإ�ضعالها ليال، والهدف هو حتريك الهواء.
ميكن اأي�ضا احلماية من ال�ضقيع من خالل الري بالر�ضا�ضات من اأعلى املح�ضول، فاملياه عندما تتجمد تفقد كمية . 2

من احلرارة وبذلك تعمل على منع تكّون ال�ضقيع.
كذلك ا�ضتخدام الأغطية البال�ضتيكية ونوعها يوؤثر يف القدرة على تقليل اأثر ال�ضقيع، فا�ضتخدام البال�ضتيك من . 3

نوع )IR( ي�ضاعد يف تقليل احلرارة املفقودة.
ويجب النتباه عند القيام بتهوية البيوت البال�ضتيكية، واتخاذ القار بعد مقارنة درجة احلرارة داخل وخارج البيت . 4

اأعلى من الداخل، يتم العمل على التهوية من اجلهة ال�ضفلى يف  البال�ضتيكي، ففي حال كون احلرارة يف اخلارج 
البيت البال�ضتيكي.



العمل على اإغالق البيوت البال�ضتيكية جيدًا يف وقت مبكر )وقت الظهر( خالل الأيام الباردة من اأجل تخزين اأكرب . 5
كمية من احلرارة.

ويف الغرا�ض املزروعة حديثًا، ميكن تقليل �ضرر ال�ضقيع من خالل لف ال�ضاق  ومنطقة التطعيم بالكرتون العازل اأو . 6
اخلي�ض، ثم تلف بعد ذلك بورق الأملنيوم.

وهناك عدة و�شائل زراعية خمتلفة ميكن من خالل اتباعها التخفيف من �شرر ال�شقيع، ومن هذه الو�شائل:
احلفاظ على الرطوبة يف الرتبة وعلى �ضطحها، واحلفاظ على الرتبة نظيفة من الأع�ضاب التي متنع منن دخول . 1

احلرارة اإىل الرتبة خالل النهار.
ا�ضتخدام الأ�ضيجة النباتية كمانع لتدفق الهواء البارد، ويف حال وجود مثل هذه ال�ضيجة يف املزرعة، فيجب النتباه . 2

الهواء  تقليل تدفق  اإيجابي يف  البارد، فوجودها  الريح  ياأتي منها  التي  فاإذا كانت من اجلهة  اإىل مكان وجودها، 
البارد يف  الهواء  تعمل على جتمع  اأن  املحتمل  فالنتيجة هي عك�ضية ومن  املزرعة  نهاية  اإذا كانت  يف  اأما  البارد، 
املزرعة ويوؤدي اإىل حدوث ال�ضقيع، لذا يف هذه احلالة يجب العمل على تقليم الأ�ضجار من الأ�ضفل لت�ضهيل مرور 

الهواء.

ونذكر دائمًا:
اأن الأ�ضجار املهملة وامل�ضابة باحل�ضرات اأو الأمرا�ض تكون ح�ضا�ضة اأكرث لل�ضقيع، لذا يجب الهتمام واملحافظة . 1

على نظام ري وت�ضميد منا�ضبني، واإعطاء النباتات الكميات الالزمة.
عدم اإجراء اأي عملية تقليم قبل اأو بعد حدوث ال�ضقيع.. 2
ر�ض النباتات باإحدى املبيدات النحا�ضية اأو الكربيتية للوقاية من الأمرا�ض.. 3
ويف حال حدوث ت�ضاقط للثلوج يجب العمل على اإزالة الثلوج باأية و�ضيلة ممكنة اأول باأول كا�ضتخدام املر�ضات املائية . 4

القوية.                                                                                
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