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للموا�شفات  املطابقة  الألــبــان  ــاج  ــت اإن مب�شتوى  الرتــقــاء  اإىل  املتخ�ش�شة  املجلة  هــذه  تــهــدف 

املجتمع.    لتطوير  الأهلية  املوؤ�ش�شات  دور  تن�شيط  فى  اإيجابى  ب�شكل  ولت�شاهم  م�شر  فى   القيا�شية 

فاإنها  ــك  وكــذل الــــدور،  هـــذا  لتفعيل  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  و�ــشــائــل  اإحــــدى  املــجــلــة  هـــذه  وتــعــتــر 

تكون  اأن  على  �شتعمل  اأنــهــا  اإىل  بــالإ�ــشــافــة  الأ�ــشــا�ــس،  فــى  ــان  ــب الأل مـــزارع  ومطالب  �ــشــوت  �شتمثل 

احلــيــوى.  الــقــطــاع  بــهــذا  واملهتمة  املتعاملة  والــكــيــانــات  اجلــهــات  جميع  بــني  املــوؤثــرة  الــو�ــشــل   حلقة 

ففى كثري من الأحيان تكون هناك معلومات علمية و اقت�شادية مهمه اأو خدمات متاحه ل ي�شتفيد منها اإل 

من منا علمه اإليها ب�شكل ما، وبالتاأكيد فاإننا ن�شعى لن�شر املعرفة وتطوير هذا التوا�شل بني جميع اأطراف 

جمتمع الألبان.

ول يخفى على اأحد اأن قطاع مزارع الألبان عانى ملدة طويلة من اأزمات وتخبطات اقت�شادية �شديدة 

الرتفاع  فى  بو�شوح  هذا  وينعك�س  ا�شتثماراته.  على  اأثــرت  خمتلفة  واأوبئة  لأمرا�س  متكررة  وموجات 

امل�شتمر لأ�شعار اللحوم والزيادة امل�شتمرة للكميات امل�شتوردة من الألبان املجففة. ومبا اأن هذه الأحوال 

ال�شعبة التى منت وترعرعت فى ظل عدم اكرتاث وطنى من امل�شئولني، اإل اأن الواقع الآن يحتم علينا 

لتحقيق  الوحيد  ال�شبيل  فاإن  وبالتاىل  امل�شار.  ت�شحيح  ال�شخمة جتاه  امل�شئولية  تكاتف اجلهود وحتمل 

هذا الت�شحيح لن يتحقق اإل من خالل توا�شل جميع الأطراف لإعادة البناء على اأ�ش�س تناف�شية �شريفة 

مناخ  توفري  ظل  وفى  م�شر،  فى  احليوانية  بالرثوة  ع�شفت  التى  وممار�شاته  الحتكار  ومتنع  تت�شدى 

بيطرى اآمن ي�شجع ل�شخ مزيد من ال�شتثمارات ويحافظ على حقوق املزارع التى ت�شعى لتلبية احتياجات 

امل�شتهلك ومواكبة النمو ال�شوقى املت�شاعد، مع �شرورة توفري املعرفة العلمية و�شبل الإدارة الناجحة.

ومبنا�شة هذا الإ�شدار الأول ل يفوتنا اأن ن�شيد بال�شادة الأفا�شل موؤ�ش�شى هذه اجلمعية الذين و�شعوا 

لبنتها الأوىل منذ 14 عامًا وحتملوا العديد من ال�شعاب واملواجهات من اجل ا�شتداد كيانها وكيان مزارع 

الألبان عمومًا فى م�شر، وب�شكل خا�س لبد اأن ن�شيد بدور رئي�شها ال�شابق الرجل املنا�شل عبدالقادر بك 

احلراكى وكل من �شاركوا فى ع�شوية جمل�س الإدارة واجتهدوا لرفعة �شاأنها،،، 

     

فلكم منا جميعًا كل الحرتام والتقدير.    

محمد الطاروطى
رئي�س جمل�س الإدارة

محمد الطاروطى عبدالقادر الحراكى

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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نشاط وأخبار الجمعية

خــالل  مــن  كــبــري  جــهــد  بــبــذل  اجلــمــعــيــة  اإدارة  جمل�س  قـــام 

وفقًا  اللنب  �شوق  اأ�شعار  لتحريك  الألــبــان  م�شانع  مفاو�شات 

مهمًا فى جناح  وكان ذلك عن�شرًا  العادلة،  ال�شعرية  للمعادلت 

لتوريد  املراعى   - وبيتى  دانون  �شركتى  مع  التعاقد  فى  اجلمعية 

يتوافق  ال�شوق  اأعلى من  ب�شعر  اأع�شاء اجلمعية  اللنب من مزارع 

مع املعادلة ال�شعرية املعتمدة لتنظيم تداول الألبان، وكان لذلك 

والعالوات  واحلوافز  اللنب  توريد  اأ�شعار  زيــادة  فى  الأثــر  عظيم 

عاد  ممــا  الأخـــرى  وامل�شانع  ال�شركات  جميع  مــن  ال�شوق  فــى 

الألبان. �شوق  فى  الإيجابى  واحلــراك  املــزارع  على جميع   بالنفع 

حر�شت اجلمعية على توفري التح�شينات امل�شتوردة ب�شورة اآمنة  

 وقانونية ملزارع اأع�شاء اجلمعية  مثل ) لقاح حمى الثالثة اأيام،

واحلمى القالعية( مت التعاقد مع ال�شركة الدولية للتبادل التجارى 

احلر لتوفريها باأ�شعار خمف�شة عن �شعر ال�شوق بن�شبة 40 %  مما 

عاد بالنفع على الأع�شاء، حيث مت توفري حت�شني مر�س احلمى 

القالعية ال�شدا�شى امل�شتورد اإنتاج �شركة مرييال ب�شعر 17 جنيه 

فقط لأع�شاء اجلمعية وذلك خالل �شهر دي�شمر 2010. 

ثم قامت مرة اأخرى بتوفري حت�شني مر�شى احلمى القالعية 

امل�شتورد الذى انت�شر ب�شكل وبائى فى م�شر خالل �شهرى فراير 

ومار�س 2012 ب�شعر 21جنيه فقط  لأع�شاء اجلمعية. ومت اأي�شًا 

توفري حت�شني مر�س حمى الثالثة اأيام امل�شتورد من �شركة فورت 

حت�شني  توفري  مت  كما   ،2012 يونيو  �شهر  خالل  – فايزر  دودج 

مر�س حمى الثالثة ايام املحلى املطور بنف�س موا�شفات امل�شتورد 

من معهد امل�شل واللقاح بالعبا�شية وقامت اجلمعية بالتفاق على 

 - نوفمر  �شهر  اأيام خالل  الثالثة  األف جرعة حمى   500 توفري 

دي�شمر القادم.

برئا�شة  متخ�ش�شة  فنية  جلنة  بت�شكيل  اجلمعية  اإدارة  قامت 

املهند�س/ حممد ح�شن قا�شم  وع�شوية كاًل من ال�شيد/ حممد 

 الطاروطى  واملهند�س/ ي�شرى ال�شوى  واملهند�س/ اأ�شرف �شرور،

وذلك لعمل مناق�شة توريد التلقيحات ال�شطناعية امل�شتوردة بني 

�شركات ا�شترياد التلقيحات لختيار اأف�شل العرو�س فنيًا واأن�شبها 

اللجنة  اخــتــارت  وقــد  اجلمعية،  اأع�شاء  ملــزارع  بالن�شبة  ماليًا 

تقدمت  �شركات  �شتة  من  �شركات  اأربعة  اأف�شل  املخت�شة  الفنية 

اإىل  ال�شطناعية  التلقيحات  توريد  ب�شاأن  ومالية  فنية  بعرو�س 

مزارع اجلمعية من خالل املناق�شة، ومت ح�شر العدد الإجماىل 

للجرعات بـ 19945 جرعة بقيمة اإجمالية 1119953 جنيه، وذلك 

من خالل عدد 20 مزرعة ع�شو باجلمعية قد ا�شتفادت من هذه 

اأقل من �شعر ال�شوق وح�شلت على خ�شم ي�شل  املناق�شة ب�شعر 

اإىل ن�شبة 55 % بالإ�شافة اإىل فر�شة تق�شيط مبلغ طلبية جرعات 

املبلغ  كامل  على  اإ�شافية  ن�شبة خ�شم  اأو  مزرعة  لكل  التلقيحات 

فى حالة ال�شداد الفورى، كما مت املوافقة على اإ�شافة جنيه واحد 

فى  وا�شتمرارها  املالية  مواردها  لزيادة  اجلمعية  ل�شالح  كترع 

اأداء دورها اخلدمى ل�شالح اأع�شاء اجلمعية. 

مناقصة لتوريد التلقيحات االصطناعية

زيادة األسعار وفقا للمعادلة السعرية

�شركة  بــني  الــعــقــد  �شياغة  مــن  النــتــهــاء  بــ�ــشــدد  اجلمعية   •
املــزارع  حقوق  يحفظ  مبا  الألبان  ومــزارع  املراعى(   - )بيتى     

     اأع�شاء اجلمعية.

بالعبا�شية  واللقاح  امل�شل  معهد  مع  مفاو�شات  حاليًا  جترى    •
على  ي�شتمل  اجلمعية  لأع�شاء  قالعية  حمى  حت�شني  لإنتاج       

     العرتات اجلديدة.

آخر أخبار الجمعية

توفير التحصينات المستوردة بصورة آمنة
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إلغاء إشراف وزير الصناعة على »حماية المنافسة« 
بسبب »احتكار األلبان«

 • نتائج اإيجابية على زيادة االأ�صعار.. واملنتجني يطالبون ب�صرعة احل�صم
 • النيابة العامة حققت مع م�صئوىل ال�صركات وا�صتمعت خلرباء جهاز منع االحتكار

• جهاز املناف�صة: اإعادة درا�صة الق�صية لن تنفى تهمه االحتكار عن ال�صركات      
     التى وقعت بالفعل

• اإنذار على يد حم�صر من جمعية 
    منتجى االألبان اإىل وزير ال�صناعة 

    وراء حتويل البالغ للنائب العام

اأكد منتجو الألبان اأن ق�شية احتكار الألبان التى انتهى منها 

جهاز حماية املناف�شة ومنع املمار�شات الحتكارية ومت اإحالتها 

اآثار ايجابية على  للنيابة العامة التى حتقق فيها الآن كان لها 

قطاع  اأو  امل�شنعة  ال�شركات  اإىل  الألبان  توريد  اأ�شعار  زيــادة 

الألبان ب�شكل عام.

وقالوا اأن التفاقيات التى تتم الآن بني منتجى الألبان تتم ب�شكل 

فردى بني املنتجني وبني ال�شركات امل�شنعة كل �شركة على حدة 

دون التفاق  بينها على حتديد �شعر لل�شراء من املنتجني.

وطالب منتجو الألبان ب�شرعة النتهاء من الق�شية املوجودة 

الآن اأمام النيابة العامة مطالبني النائب العام امل�شت�شار الدكتور 

عبداملجيد حممود ب�شرعة ح�شم الق�شية وحتويلها اىل الق�شاء 

موؤكدين على ا�شتعدادهم على الت�شالح فى الق�شية اإذا كان فى 

م�شلحة اجلميع �شواء املنتجني اأو ال�شركات امل�شنعة.

به  تقدمت  الــذى  البالغ  اإىل  الألــبــان  احتكار  ق�شية  وتعود 

جمعية منتجى الألبان يوم 20 اأبريل من العام قبل املا�شى اإيل 

اإنتاج  جمال  فى  العاملة  ال�شركات  �شد  املناف�شه  حماية  جهاز 

وتوزيع منتجات اللبان ملخالفتها اأحكام املاده )6( من قانون 

لقيامها  نظًرا  الحتكارية،  املمار�شات  ومنع  املناف�شة  حماية 

بالتفاق فيما بينها - وهم بح�شب الأ�شل اأ�شخا�س متناف�شون 

فى �شوق منتجات اللبان - علي خف�س وتثبيت �شعر �شراء اللنب 

تكلفة  من  اأقل  ب�شعر  املــزارع،  من  اجلودة  عايل  النظيف  اخلام 

اإنتاجه لكي تقوم بت�شنيعه واإنتاج منتجات اللبان. 

وذكرت اجلمعية فى البالغ اأن هذه ال�شركات اتفقت علي �شراء 

كيلو اللنب ب�شعر اأقل من التكلفة مو�شحة اأن الدرا�شة التى اأجرتها 

اللجنة املكلفة من قبل اللجنة الوزارية اأكدت على اأن �شعر ال�شراء 

غري عادل واأقل من التكلفة مما احلق اأ�شرارًا بالغه باملزارع التي 

تنتج هذا النوع من اللنب ب�شعر 280 قر�شا للكيلو الواحد، وهو ما 

اللنب  اإنتاج  فى  ال�شتمرار  املــزارع  هذه  ا�شتطاعه  عدم  ايل  ادي 

لعدم قدرتها علي ال�شتمرار فى البيع باخل�شاره. 

بوابة الأهرام )9 �شبتمر 2011 (

الأهرام امل�شائى )9 �شبتمر 2011 (
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واأكدت اأن جهاز املناف�شة ومنع املمار�شات الحتكاريه قام بفح�س 

البالغ وانتهي فى جل�شته املنعقده يوم 7 مار�س من العام املا�شي 

الغذائيه  لل�شناعات  جهينه  �شركة  من  كل  خمالفة  ثبوت  اإيل 

و�شركه  )بيتي(  الزراعي  الت�شنيع  مل�شروعات  الدوليه  وال�شركه 

النيل لل�شناعات الغذائيه )اإجنوي( لأحكام املاده )6( من قانون 

حماية املناف�شه.

وقام جهاز املناف�شة ومنع املمار�شات الحتكارية بتحويل ملف 

ال�شناعه  وزيــر  ايل  املا�شي  العام  من  مار�س  �شهر  فى  الق�شية 

الوزراء  رئي�س  لتفوي�س  طبقا  املخت�س  الوزير  ب�شفته  والتجاره 

ولكن  فيها  الت�شالح  اأو  العامة  النيابة  اإىل  الق�شية  اأوراق  باإحالة 

ظلت الق�شية حبي�شة الأدراج وتعاقب عليها عدة وزراء لل�شناعه 

حتى و�شلت اىل الدكتور حممود عي�شى.

من  فبدل  عي�شى  حممود  الدكتور  قــرار  فى  املفاجاأة  وكانت 

اإحالة الق�شية اإىل النيابة العامة للتحقيق فيها اإل اأنه قام باإر�شال 

اأوراق الق�شية مرة اخرى جلهاز حماية املناف�شة ومنع املمار�شات 

الحتكارية لإعادة درا�شتها مرة اخرى ويعد قرار وزير ال�شناعه 

ال�شابق خمالفة لقانون املناف�شة ومثل �شدمة ملنتجي اللبان. فهو 

ال�شكوى  ال�شركات املخالفة حمل  اإن كان ميلك حق الت�شالح مع 

وفقًا للقانون،  اإل اأنه ل ميلك اإعادة الأوراق مرة اأخرى اإىل اجلهاز 

باعتباره  ال�شناعة  وزير  يعطي  ن�س  اأي  من  القانون  يخلو  حيث 

مثل  ال�شدد  هذا  فى  اجلنائية  الدعوى  بتحريك  املفو�س  الوزير 

هذه ال�شالحية.

اأر�شل  �شريعا حيث  الوزير  قرار  رد اجلهاز على  كان  ردوعليه 

ر�شميا  خطابا  ال�شابق  اجلهاز  رئي�س  الرتجمان  �شامح  الدكتور 

يوؤكد فيه اأن اإعادة درا�شة الق�شية مرة اخرى ت�شتغرق عدة اأ�شهر 

والنتيجه النهائية للدرا�شه لن تنفى تهمة الحتكار عن ال�شركات 

التي وقعت بالفعل. 

ومل يتم اإحالة الق�شية اإىل النيابة العامة من قبل الوزير ال�شابق اإل 

بعد ممار�شة بع�س ال�شغوط عليه حيث قامت اجلمعيه امل�شريه 

ال�شناعة،  لوزير  حم�شر  يد  علي  اإنذار  باإر�شال  اللبان،  ملنتجي 

يتهمه فيه بالتقاع�س عن الت�شرف فى تقرير جهاز املناف�شه ومنع 

املمار�شات الحتكاريه الذي مت ار�شاله اإليه ومل يتم الت�شرف فيه 

العامه  النيابه  اإيل  الثالث  ال�شركات  اإحاله  او  بالت�شالح  �شواء 

للتحقيق معها فى املخالفات. 

فما كان من وزير ال�شناعة والتجارة الأ�شبق اإل اأن قام بتحويل 

ملف الق�شية اإىل النيابة العامة للتحقيق فى الق�شية.

ومل يكن الإنذار الذى اأر�شلته اجلمعية لوزير ال�شناعة هو و�شيلة 

اأخرى متثلت فى  و�شيلة �شغط  بل كانت هناك  الوحيدة  ال�شغط 

البالغ الذى تقدمت به جمعية »مواطنون �شد الغالء« اإىل النائب 

�شركات  وروؤ�ــشــاء  الأ�شبق  وال�شناعة  التجاره  وزيــر  �شد  العام 

الت�شنيع  مل�شروعات  و«الدولية  الغذائيه«  لل�شناعات  »جهينه 

الزراعي »بيتى« و«النيل لل�شناعات الغذائيه »اإجنوي«. 

الوطن )30 اأغ�شط�س 2012 (

كتب : �صالح اإبراهيم

املناف�شة  حماية  بجهاز  مطلع  م�شدر  ك�شف   

ومنع املمار�شات الحتكارية عن اإلغاء الدكتور 

تفوي�س  قرار  ــوزراء،  ال رئي�س  قنديل،  ه�شام 

وزير ال�شناعة والتجارة اخلارجية بالإ�شراف 

على اجلهاز موؤقتا، حلني انتهاء النيابة العامة 

وجــود  ب�شاأن  جتريها  الــتــى  التحقيقات  مــن 

للراأى  واإعــالنــهــا  الألــبــان  قطاع  فــى  احتكار 

العام. كان جهاز حماية املناف�شة قد اأحال فى 

تقريرا  العامة،  النيابة  اإىل  املا�شى،  �شبتمر 

قطاع  فى  احتكارية  ممار�شات  بوجود  يفيد 

الألبان من خالل �شركات »جهينة« و»اإجنوى« 

ال�شناعة  وزير  فيها  �شغل  والأخرية  و»بيتى«، 

احلاإىل املهند�س حامت �شالح من�شبا تنفيذيا 

قبل توليه الوزارة. واأو�شح امل�شدر اأن القانون 

ب�شفتهم  لأحكامه  املخالفني  مع  يتعامل  ل 

ال�شخ�شية  ب�شفتهم  لكن  فقط،  العتبارية 

وين�س  املتهمة.  ال�شركة  فعليني فى  كمديرين 

ــون حــمــايــة املــنــافــ�ــشــة ومــنــع ممــار�ــشــات  ــان ق

الحتكار ال�شادر برقم 3 ل�شنة 2005 على اأنه 

»يعاقب امل�شئول عن الإدارة الفعلية لل�شخ�س 

املقررة  العقوبات  بــذات  املخالف  العتبارى 

لأحكام  باملخالفة  ُترتكب  التى  الأفــعــال  عن 

هذا القانون، اإذا ثبت علمه بها، وكان اإخالله 

بالواجبات التى تفر�شها عليه تلك الإدارة قد 

اأ�شهم فى وقوع اجلرمية«.

إلغاء إشراف وزير الصناعة على »حماية 
المنافسة« بسبب »احتكار األلبان«

اأخبار اليوم )11 نوفمر 2011 (

 كتبت خديجة عفيفى :  

الدكتور عبداملجيد حممود  امل�شت�شار  امر 

جديدة  ف�شاد  ملفات  بفتح  العام  النائب 

الدكتور  مــن  املقدمة  البالغات  واحــالــة 

وال�شناعة  التجارة  وزيــر  عي�شى  حممود 

واإنــتــاج  ت�شعري  فــى  احتكار  وجــود  ب�شاأن 

امل�شطح  والزجاج  الفالم  وتوزيع  الألبان 

املحامى  �ــشــرى  عــمــرو  امل�شت�شار  اإىل 

املــالــيــة  ــئــون  ــ�ــش ال لــنــيــابــة  الأول  الـــعـــام 

وامر  الخت�شا�س..  �شاحبة  والتجارية 

التحقيقات  اجــراء  ب�شرعة  العام  النائب 

ــرعــة اعـــداد  ــش وتــ�ــشــكــيــل جلـــان فــنــيــة و�

ــــورط اجلــهــات  ــى تـــوؤكـــد ت ــت ــر ال ــقــاري ــت ال

ــئــولــة واملــ�ــشــتــثــمــريــن مـــن عــدمــه.  املــ�ــش

تــلــقــى مــن جــهــاز حماية  وكــــان الـــوزيـــر 

الحتكارية  املــمــار�ــشــات  ومــنــع  املناف�شة 

�شبهة  هــنــاك  ــان  ب تفيد  التقارير  بع�س 

احتكار فى الألبان وفقا لقانون الحتكار.. 

قدمت  املتهمة  الألبان  م�شانع  باأن  وتبني 

م�شتندات جديدة ومل يجد جهاز املناف�شة 

فيها ما ينفى التهام وك�شف وزير التجارة 

وال�شناعة فى بالغاته املقدمة اإىل النائب 

خا�شة  احــتــكــار  �شبهة  وجـــود  عــن  الــعــام 

الفالم  توزيع  ال�شينما فى  بغرفة �شناعة 

النائب العام يقرر فتح التحقيق فى ملفات فساد جديدة
التحقيق فى بالغ وزير التجارة عن احتكار م�صانع الألبان

واأخرى عن الزجاج امل�شطح. وقد تبني من 

بقواعد  ي�شر  باأنه  واحتكاره  الألبان  بالغ 

مــزارع  اأ�شحاب  حقوق  ويــهــدر  املناف�شة 

مب�شالح  ي�شر  م�شبق  بــاتــفــاق  الألـــبـــان 

املزارع رغم  اأ�شحاب  املنتجني من  �شغار 

وهو  جنيهات   7 اإىل  و�شل  اللنب  لــرت  اأن 

باأن تكلفة ت�شنيع  فى تزايد م�شتمر علما 

تتجاوز  ل  للم�شتهلك  و�شوله  حتى  اللرت 

املـــزارع  جتــر  حــني  فــى  للرت  جنيه   1.5

واللنب  للرت  جنيه   2.40 بـ  ت�شليمه  على 

املزارع  فى  تكلفته  اأن  رغم  اجلــودة  عاىل 

تلك  ان�شحاب  يعنى  ما  وهو  جنيه   2.80

املـــزارع مــن ال�شوق واهـــدار هــذه الــرثوة 

بالقت�شاد  وال�شرار  لال�شترياد  واللجوء 

حتقيقاتها  النيابة  تبداأ  و�شوف  القومي.. 

وت�شكيل  الــبــالغــات..  بــدرا�ــشــة  املو�شعة 

امل�شئولني. وا�ــشــتــدعــاء  الفنية   الــلــجــان 

امل�صت�صار عبد املجيد حممود
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واتهم حممود الع�شقالين رئي�س اجلمعيه، فى البالغ الذي حمل 

رقم 10419، وزير ال�شناعة بالت�شرت علي ق�شيه احتكار اللبان 

الثالثه  ال�شركات  حتويل  لعدم  نتيجه  العام  املال  واهــدار  مب�شر 

للنيابه العامه متهيًدا لتحويلها ايل املحاكمه اجلنائيه. 

ردود اأفعال 

بعد قرار الدكتور حممود عي�شي، وزير ال�شناعة والتجارة باإحالة 

للتحقيق  العام  النائب  » اجنوي« ايل  و  و«بيتي«  �شركات »جهينه« 

ال�شادرة  الت�شريحات  حده  ت�شاعدت  اللبان  احتكار  تهمه  فى 

من اأ�شحاب ال�شركات املتهمة ، واأعلنت �شركة جهينة لل�شناعات 

الغذائية اأن خمالفة قانون حماية املناف�شة ومنع الحتكار والتهم 

الألبان  �شناعة  باحتكار  اأخرى  �شركات  مع  ال�شركة  اإىل  املوجهة 

فى م�شر نتجت عن اللتزام بقرارات وزارية �شابقة،  لذا ت�شمل 

وزراء �شابقني.

وكالء   9 و  ال�شابقة  وزراء فى احلكومات  اإن  ال�شركة،   وقالت 

ويح�شرون  الألــبــان،  باأ�شعار  علم  على  كانوا  ــل  الأق على  وزارة 

اجتماعات حتديد الأ�شعار.

واأكدت ال�شركة  - فى بيان اأر�شلته اإىل اإدارة البور�شة امل�شرية 

بالقرارات  تلتزم  كانت  الألــبــان  �شركات  اأن   - الوقت  ذلــك  فى 

الوزارية لكل من وزيرى »التجارة وال�شناعة« و«الزراعة«، م�شرية 

اللجان  ح�شور  عن  العــتــذار  قــررت  قد  كانت  ال�شركة  اأن  اإىل 

فى  املناف�شة  حماية  قانون  �شدور  بعد  الألبان  لت�شعري  الوزارية 

عام 2006، لكن هذا الأمر مل يتم قبوله من قبل وزارة التجارة 

تن�شاع  ال�شركة  جعل  مما  ال�شركة،  �شد  اإجــراءات  اتخذت  التى 

للتعليمات الوزارية.

وفى رد الفعل على ت�شريحات ال�شركات املتهمة بالحتكار اأكد 

عدد من منتجى اللبان، اأن جهاز حماية املناف�شه ومنع املمار�شات 

احتكاريه،  ممار�شات  بعمل  ال�شركات  تلك  قيام  اكد  الحتكارية 

واأن الفي�شل الأخري فى تلك امل�شاله �شيقرره النائب العام بعد اأن 

اأحيل امللف برمته اإليه. 

اأن اللجنة الوزارية تقوم باعتماد �شيا�شات  وقال »املنتجون »: 

رف�شت  ال�شركات  تلك  اأن  موؤكدين  �شعرية«،   معادلة  اأى  �شعرية« 

املمار�شات  ومــنــع  املناف�شة  جــهــاز  وتو�شية  اللجنة  تو�شيات 

الحتكارية وكان على  املزارع علي التوريد بال�شعار التي اتفقت 

عليها ال�شركات، واإما لن نت�شلم الألبان لأنهم يعتمدون علي ن�شبه 

اأن اللنب �شلعه  اأنهم يعلمون متاما  البودره،  كما  كبريه من اللنب 

غري قابله للتخزين«. 

اللنب  كيلو  �شعر  حــدد  الـــوزاره  فى  اجتماع  اآخــر  اأن  واأ�شافوا 

بنحو240 قر�شا، ومت التفاق علي ت�شكيل جلنة حمايدة من خراء 

من خارج امل�شانع واملزارع حتدد تكلفه اللنب،  واختريت رئي�شه 

اللجنه دكتوره متخ�ش�شه فى هذا املجال من اجلامعه المريكيه،  

والع�شاء من جامعات خمتلفه،  حتي يقرروا �شعر التكلفه، وخرج 

وو�شعت  قر�شا،   280 ايل  ت�شل  اللنب  كيلو  تكلفه  بان  تقريرهم 

مالحظه فى التقرير تقول انه اذا اردنا تنميه املزارع فال بد من 

بيع اللنب بـ 3 جنيهات و10 قرو�س«.

امل�شئولني  بع�س  قبل  من  حمــاولت  هناك  كانت  اأنه  واأ�شافوا 

احلكوميني لقناع ال�شركات بزيادة ال�شعر 10 قرو�س،  وبدل من 

اأخذ اللنب ب�شعر 240 قر�شا،  يقومون برفعه ايل 250 قر�شا«. 

اأ�شعار الأعالف  اأن املعيار ال�شا�شي لل�شعر، هو  واأكدوا كذلك 

مو�شحني  التكاليف،   اأ�شل  من   %70 اإيل   65 بني  ما  متثل  التي 

لكن  ارتفعت  اللنب  تكلفة  وبالتايل  اأرتفعت  الأعــالف  اأ�شعار  اأن 

برفع  ال�شركات  تقوم  وعندما  ال�شعار،   رفع  تريد  ل  ال�شركات 

تقوم  فهي  قر�شا،    15 او   10 الكيلو مبقدار  فى  للمزارع  الأ�شعار 

برفع �شعر الكيلو على امل�شتهلك مبقدار 50 قر�شا .

ايل  ي�شل  الألبان  من  احلديثه  املــزارع  انتاج  اأن  اإىل  واأ�شاروا 

820 طن يوميا،  م�شيفني اأن »امل�شانع حتتاج ما بني 1000 ايل 

1200 طن،  فتعو�س باقي ما حتتاجه باللنب البودرة.
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المعادلة السعرية
اأ�صحاب مزارع االألبان : املعادلة ال�صعرية لــ..»جهينه« لي�صت مر�صية وتهددنا بخ�صائر فادحة

املهند�س اأ�صرف �صرور : معادلة املراعى االأف�صل.. ونتمنى توثيق االتفاق فى عقد ر�صمى ل�صمان 

احلقوق لكافة االأطراف 

من  العديد  غ�شب  �شبتمر  ل�شهر  »جهينة«  ل�شركة  ال�شعرية  املعادلة  اأثــارت 

اأ�شحاب املزارع وذلك لنخفا�شها ال�شديد مبا ل يعر عن التكلفة احلقيقية 

لإنتاج الألبان.

 واأكد اأ�شحاب املزارع اأن املعادلة ال�شعرية ل�شركة »جهينة« 

ل حتقق العدالة لأ�شحاب املزارع، حيث اأنها متدنية للغاية 

ول تعك�س تكلفة الإنتاج، الأمر الذى يهدد املزارع بخ�شائر 

اأ�شعار  فى  املتوالية  الرتفاعات  ظل  فى  خا�شة  فادحة 

اأ�شعاره  ترتفع  والتى  الأعالف  خا�شة  الإنتاج  مدخالت 

 ب�شورة �شاروخية مهلكة ملاديات املزارع وحتد من اأرباحها.

الألبان  منتجى  جمعية  رئي�س  الطاروطى  حممد  قال 

اأن املعادلة ال�شعرية نظام جيد جدًا ويتبع لتحديد اأ�شعار 

هناك  فان  ثم  ومن  امل�شرتى،  و  املزرعة  بني  فيما  التوريد 

�شياغة  اآليات  اأن  اأهمها  من  اآلياته،  وحتــدد  حتكمه  �شوابط 

املعادلة ال�شعرية لبد اأن تكون مبعرفة طرفى املعادلة اأى املزارع 

وامل�شانع معًا، وان تعتمد املعادلة بر�شى وموافقة الطرفني مبا 

يحقق العدالة للجميع، اإل اأن ما اأتت به �شركة »جهينة« خمالف 

لتلك الأعراف والقواعد،حيث انفردت بو�شع املعادلة ال�شعرية 

مر�شية  وغري  للغاية  متدنية  معادلة  و�شعت  وبالتاىل  وحدها 

لأ�شحاب املزارع.

واأو�شح اأن معادلة �شركة »املراعى« �شاعدت على زيادة �شعر 

التوريد وو�شل اإىل 370 قر�شا للكيلو اأى بزيادة قدرها 25 قر�شا 

عن معادلة »جهينه« والتى يقدر �شعر التوريد فيها بـ 346 قر�شا 

للكيلو.

نظام  اأن  اجلمعية  �شكرتري  �ــشــرور  اأ�ــشــرف  املهند�س  وقـــال 

املعادلة ال�شعرية كان و�شيظل حلمًا لكافة مزارع الألبان فى م�شر 

مو�شحًا اأن هذا النظام هو �شمام الأمان ل�شتقرار هذه ال�شناعة 

بجناحيها منتجني وم�شنعني.

على  امل�شئولية  تلك  حملت  اجلمعية  اإدارة  اأن  اإىل  ــار  واأ�ــش

عاتقها لتحقيق هذا الهدف وجنحت فى ما و�شل اليه الأن حيث 

م�شالح  يراعى  ل  حمدد  �شعر  على  ال�شركات  اتفاق  عهد  انتهى 

بالت�شعري  تقوم  �شركة  كل  اأ�شبحت  والآن  �شئ  فى  الألبان  مزارع 

حمــدد. �شعر  اأو  �شعرية  مــعــادلــة  طــريــق  عــن  �ــشــواء   مبــفــردهــا 
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واأو�شح �شرور اأن بداية املفاو�شات كانت مع �شركة فرج اهلل حيث 

اهلل  فرج  و�شركة  اجلمعية  اإدارة  بني  للتعاون  بروتوكول  توقيع  مت 

مكتب  وفى  عامر  فرج  حممد  املهند�س  ال�شركة  رئي�س  بح�شور 

قبل  من  املقرتحة  ال�شعرية  املعادلة  لتفعيل  وذلك  الزراعة  وزير 

وكذلك  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  �شكلتها  التى  الوزارية  اللجنة 

فرتة  املعادلة  بهذه  العمل  ي�شتمر  مل  اأنــه  موؤكدا  الزراعة  وزارة 

طويلة ب�شبب عدم قدرة حتمل �شركة فرج اهلل على ال�شمود اأمام 

ال�شتمرار  على  بالإ�شرار  حاربتها  التى  الأخرى  الألبان  �شركات 

فى ا�شتالم الألبان ب�شعر منخف�س مما اأدى اإىل ان�شحاب �شركة 

فرج اهلل من ال�شتمرار فى تفعيل املعادلة ال�شعرية.

التو�شل  اأن املفاو�شات توا�شلت مع �شركة دانون ومت  واأ�شاف 

بــداأت  ثــم  ربـــح(،  هام�س   + )التكلفة  طريقة  تتبع  معادلة  اإىل 

ال�شركة  ممثلو  قــام  حيث  جهينه  �شركة  مع  جديدة  مفاو�شات 

اإدارة  جمل�س  اأعــ�ــشــاء  بع�س  مــع  اجــتــمــاع  فــى  مــعــادلــة  بعر�س 

هذه  على  التحفظات  ببع�س  ال�شركة  ممثلى  اإبــالغ  ومت  اجلمعية 

لإجراء  �شركة جهينه  قبل  قاطعًا من  الرف�س  كان  ولكن  املعادلة 

واعرت�س  معادلتها  بتفعيل  وقامت  اخل�شو�س  بهذا  تفاو�س  اأى 

حتقق  ول  مب�شاحلهم  ت�شر  اأنها  حيث  املــزارع  اأ�شحاب  عليها 

اأنها  ثبت  وبالفعل  املعادلت،  تلك  تطبيق  من  املرجو  ال�شتقرار 

غري عادلة فتم تعديلها من قبل ال�شركة مع جمموعة من املربني 

 واإن ظلت اأي�شًا غري عادلة ومازال يرف�شها عدد كبري من املزارع.

واأو�شح اأنه بعد مفاو�شات جادة مت الو�شول اإىل معادلة �شعرية 

عادلة وهى التى يتم التعامل بها حاليا بني ال�شركة ومزارع اأع�شاء 

اجلمعية والتى تعمل اإدارة اجلمعية على مراجعتها ب�شفة دورية 

اأ�شعار  فى  تغري  حــدوث  عند  – املراعى  بيتى  �شركة  ممثلى  مع 

الأعالف �شعودًا وهبوطًا معربا عن اأمانيه اأن يتوج هذا املجهود 

بوجود عقد يحفظ احلقوق لكافة الأطراف التى تتعامل فى هذا 

ال�شاأن.

املعادلة  اأن  الألــبــان  مزرعة  �شاحب  عكا�شة  اإبراهيم  وقــال 

ال�شعرية املتفق عليها مع �شركة »جهينة« غري مر�شية نهائيًا وتهدد 

بخ�شائر فادحة للمزارع اإذا دام التعامل بها.

ل�شهر  عليها  التفاق  جرى  التى  ال�شعرية  املعادلة  اأن  واأو�شح 

�شعر  فــى  زيـــادة  قر�شًا   25 بـــ  تقدر  جهينه  �شركة  مــع  �شبتمر 

اأن هذه  موؤكدًا  اإىل 346 قر�شًا،  به من 321  لت�شل  الكيلو اخلام 

احلقيقية  التكلفة  عــن  تعر  ل  لأنــهــا  بها  مرحب  غــري  الــزيــادة 

الإنتاج. تكلفة  فى  املتوالية  الرتفاعات  ظل  فى  خا�شة   لالألبان، 

ب�شبب  اللنب  اإنــتــاج  تكلفة  فــى  ملحوظ  ارتــفــاع  هناك  اأن  واأكـــد 

من   %  80 ــواىل  ح تكلفتها  متثل  والــتــى  الأعـــالف  اأ�شعار  زيـــادة 

اأ�شعار  ارتفاع  جانب  اإىل  ذلك  اخلــام،  اللنب  كيلو  تكلفة  اإجماىل 

العمال. اأجـــور  وكــذلــك  مــوؤخــرا  اأقــرتــهــا احلكومة  والــتــى   املــيــاه 

اأكد �شرور اأنه اأثناء املفاو�شات مع ال�شركات املنتجة قامت �شركة 

على  بال�شتحواذ  بيب�شى  �شركة  مع  بال�شراكة  ال�شعودية  املراعى 

�شركة بيتى فى م�شر وقامت اإدارة ال�شركة بانتهاج �شيا�شة جديدة 

فى ت�شعري الألبان وذلك عن طريق الدخول فى مفاو�شات مبا�شرة 

مع اإدارة اجلمعية للو�شول اإىل املعادلة ال�شعرية املنا�شبة وقد مت 

وهى  اجلمعية  اإدارة  قبل  من  العلف  مقابل  اللنب  معادلة  اقرتاح 

املعادلة التى ترى اإدارة اجلمعية وكذلك اأع�شاءها اأنها الطريقة 

لأنها  امل�شانع  اإىل  توريده  يتم  الــذى  اخلــام  اللنب  لت�شعري  املثلى 

حتقق المان وال�شتقرار.
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واأ�شار عكا�شة اإىل اأن مدخالت اإنتاج اللنب كافة ارتفعت اأ�شعارها 

الأعــالف  اأ�شعار  ت�شاعفت  حيث  الأخــرية،  الفرتة  �شارخ  ب�شكل 

جنيه   4500 اإىل  وال�شويا  جنيه   2400 اإىل  ال�شفراء  الــذرة  من 

للطن، ومع ذلك ل يزال �شعر اللنب ثابت دون زيادة موازية لزيادة 

تكاليفه، وا�شفًا ذلك بالظلم واق�شاء احلق. 

وتعد   – »جهينه«  مــع  املتعاملة  الألــبــان  مـــزارع  اأن  واأ�ــشــاف 

مزرعته اإحداها - مهددة بالغالق ب�شبب انخفا�س قيمة املعادلة 

انخفا�س  اإىل  اأدت  املــزارع  ربحية  تراجع  اأن  مــوؤكــدًا  ال�شعرية، 

اإنتاجيتها وانخفا�س عدد العمالة بها، حيث ا�شطرت بع�س املزارع 

اإىل حتني الفر�س لتقليل العمالة والتحرر من اأعباء اأجورها، لفتًا 

اإىل اأن ا�شتثمار اأ�شغر مزرعة لالألبان ل تقل على 100 مليون جنيه 

وت�شتوعب نحو 30 عامل وقوام اإنتاجها يقدر بحواىل 2500 راأ�س 

ما�شية، الأمر الذى يعنى اأن اإغالق هذه املزارع �شيهدد بخ�شائر 

فادحة لقطاع �شناعة واإنتاج الألبان فى م�شر.

اأن  مــوؤكــدا  مــزرعــة،  �شاحب  احلليم  عبد  اأحــمــد  معه  واتــفــق 

عن  تعر  ول  للغاية  منخف�شة  »جهينه«  ل�شركة  ال�شعرية  املعادلة 

التكلفة احلقيقة لإنتاج كيلو اللنب اخلام.

الأعــالف،  اأ�شعار  فى  متوالية  ارتفاعات  هناك  اأن  اإىل  اأ�شار 

توريد  اأ�شعار  بزيادة فى  ي�شتوجب �شرورة مواجهتها  الذى  الأمر 

اللنب جتنبًا خل�شائر املزارع.

ولفت اإىل اأنه لبد من اتخاذ التدابري الالزمة ملواجهة تغريات 

اأ�شعار الأعالف مع دخول ف�شل ال�شتاء، حيث تتغري الأ�شعار العاملية 

 للذرة ال�شفراء وال�شويا مبا ي�شتدعى حتريك اأ�شعار التوريد اأي�شًا 

الأ�شا�شى  الهدف  اأن  األبان  مزرعة  �شاحب  بيومى  اأحمد  وقــال 

ت�شنيع  وم�شانع  الألبان  اإنتاج  مــزارع  بني  ال�شعرية  املعادلة  من 

منتجات الألبان �شمان عدالة اأ�شعار التوريد مبا يحفظ حقوق كل 

من الطرفني ويحقق هام�س ربح معقول للمزارع.

واأكد اأن املعادلة املو�شوعة حاليا للتوريد ل�شركة جهينة �شعيفة 

جدا وغري مر�شية، مطالبًا ب�شرورة تعديلها بالرفع والو�شول اإىل 

املعادلة احلقيقية املتوازنة مع تكلفة الإنتاج.

واأ�شار اإىل اأن هناك عدد لي�س بقليل من املزارع اأغلقت اأبوابها 

لعدم قدرتها على مواكبة الرتفاعات املتوالية فى تكاليف الإنتاج 

من  املزيد  اإغــالق  من  حمــذرًا  التوريد،  اأ�شعار  انخفا�س  مقابل 

اأى  دون  �شوءه  على  احلال  ا�شتمرار  نتيجة  املقبلة  الفرتة  املــزارع 

حت�شن يذكر.
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على باب الرئيس
احلـــــد مــــن ا�ــــصــــتــــراد املـــا�ـــصـــيـــة احلـــيـــة وزراعــــــة 

 حما�صيل االأعالف.. اأهم مطالب منتجى االألبان 

الــدكــتــور حمــمــد حمــ�ــصــيــة: فــر�ــس ر�ــصــم على 

املحلية. لــلــمــزارع  لتوفرها  االأعــــالف   �ــصــادرات 

معادلة  وفـــق  االألـــبـــان  ت�صعر  �صبحى:  مــاجــد 

مدرو�صة ل�صمان العدالة لكافة اأطراف املنظومة.

كتبت : �صلوى يو�صف

اأكد منتجو الألبان اأن اأهم مطالبهم من الدكتور حممد مر�شى 

الهتمام  من  مزيد  توجيه  حول  تدور  املنتخب  اجلمهورية  رئي�س 

كفاءته،  ورفع  لتطويره  وت�شجيعه  الألبان  و�شناعة  اإنتاج  بقطاع 

مو�شحني اأن من اأبرز مطالبهم احلد من ا�شترياد املا�شية احلية 

وا�شتريادها مذبوحة وذلك للحد من نقل الأمرا�س والأوبئة للرثوة 

حما�شيل  لزراعة  اأرا�شى  تخ�شي�س  كذلك  املحلية،  احليوانية 

حمليًا  الأعــالف  لإنتاج  وال�شويا  ال�شفراء  الــذرة  من  الأعــالف 

لتحجيم ا�شتريادها والذى يجرى العتماد عليه حاليا ب�شكل �شبة 

كامل مبا يكون له مردود اإيجابى فى �شعر الأعالف وجودتها ومن 

ثم �شعر املنتج النهائى و جودته.

اأم�شال  بــا�ــشــتــرياد  ال�شماح  ــرورة  �ــش اإىل  كــذلــك  واأ�ـــشـــاروا 

ـــــك لنــخــفــا�ــس جـــودة  حتــ�ــشــني املــا�ــشــيــة مـــن اخلــــــارج وذل

البيطرى  احلــجــر  منظومة  تطوير  كــذلــك  املحلية،  الأمــ�ــشــال 

�شالمة  ل�شمان  بها  الرقابة  اأحــكــام  وت�شديد  اأدائــهــا  وحت�شني 

اجللود.  و  اللحوم  و  الألــبــان  مــن  ومنتجاتها  احليوانية   الـــرثوة 

اأكد  الألبان  منتجى  جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�شو  البقلى  على 

رئي�س  مر�شى  حممد  للدكتور  املــوجــهــة  املــطــالــب  اأهـــم  مــن  اأن 

اإنتاج  بقطاع  الهتمام  مــن  مزيد  توجيه  املنتخب  اجلمهورية 

الأركــان  كاأحد  و�شرورته  اأهميته  بقدر  وذلــك  الألبان  و�شناعة 

ككل،  القومى  لالقت�شاد  ثم  ومن  الوطنية  لل�شناعة  الأ�شا�شية 

م�شريًا اإىل اأن قطاع اإنتاج الألبان يعانى اإهماًل وتهمي�شًا وا�شحًا 

كونه  رغم  وذلــك  ال�شابقة،  احلكومات  اهتمامات  خريطة  على 

بالغة  وعناية  باهتمام  حتظى  التى  احليوية  القطاعات  من  يعد 

وت�شجيعه. دعمه  واأهمية  قيمة  تعى  التى  املتقدمة  ــدول  ال  لــدى 

قطاع  منها  يعانى  الــتــى  امل�شكالت  اأهـــم  مــن  اأن  البقلى  وقـــال 

ـــطـــرار اإىل  ــًا وال�ـــش ــي ـــاج الألــــبــــان نــقــ�ــس الأعــــــالف حمــل ـــت اإن

اأننا  مو�شحًا  لتوفريها،  ــارج  اخل من  ال�شترياد  على  العتماد 

الأعـــالف. مــن  ال�شنوية  احتياجاتنا  مــن   %  80 نحو   ن�شتورد 

حما�شيل  بــزراعــة  الهــتــمــام  عــدم  اإىل  ذلــك  �شبب  واأرجــــع 

على  زراعتها  وق�شر  ال�شويا  و  ال�شفراء  الــذرة  مثل  الأعــالف 

عدد من امل�شتثمرين الأجانب فى منطقة �شرق العوينات، والذين 

يقومون بتوجيه غالبية اإنتاجهم للت�شدير دون توجيه اأدنى اهتمام 

من  ال�ــشــتــرياد  ــاإن  ف لذلك  املحلى،  ال�شوق  احتياجات  بتغطية 

 اخلارج يعد املنفذ الوحيد لتوفري احتياجات املزارع من الأعالف.



13

اأ�ــشــعــار  رفـــع  فـــى  مـــوؤثـــر  دور  لـــه  ال�ـــشـــتـــرياد  اأن  واأ�ـــشـــاف 

ــار  ــع ــش ــاعــات املــتــوا�ــشــلــة فـــى الأ� ــف ــالرت ــــك ل ــنب اخلــــام وذل ــل ال

ــــــالف مبا  ـــذرة والــ�ــشــويــا وخـــامـــات اإنـــتـــاج الأع ـــل ــة ل ــي ــامل ــع ال

اخلـــام. الــلــنب  مــن  الــنــهــائــى  املــنــتــج  �شعر  عــلــى  بال�شلب   يــعــود 

حما�شيل  لزراعة  اأرا�شى  تخ�شي�س  ب�شرورة  البقلى  وطالب 

الأعالف حمليًا للم�شاهمة فى توفري حاجة ال�شوق املحلى واحلد 

املحلية  الــزراعــة  على  العتماد  اأن  عن  ف�شاًلً  ا�شتريادها،  من 

وهبوطاً  �شعودًا  العاملية  الأ�شعار  تقلبات  املحلى  املنتج   �شيجنب 

خا�شة واأنه غالبًا ما تتجه لل�شعود.

الت�شريعات  فى  النظر  اإعــادة  ب�شرورة  اأي�شا  البقلى  وطالب 

وقدمها  منها  العديد  لت�شارب  وذلك  بالغذاء  اخلا�شة  والقوانني 

عن  ف�شاًلً  ذلــك  احلــديــث،  ال�شوق  ملتطلبات  مالئمتها  وعــدم 

الوزارية بني  القوانني والقرارات  الت�شارب فى  العديد من  وجود 

الوزارات املختلفة، الأمر الذى ي�شر القطاع ويعرقل خطواته.

ــور حمــمــد حمــ�ــشــيــة عــ�ــشــو جمل�س  ــت ــدك ـــال ال مـــن جــانــبــه ق

اجلمهورية  لرئي�س  املوجهة  املطالب  مــن  اأنــه  اجلمعية  اإدارة 

مذبوحة  وا�ــشــتــريادهــا  احلــيــة  واملا�شية  العجول  ا�ــشــتــرياد  منع 

املا�شية  حتملها  الــتــى  بــالأمــرا�ــس  الــعــدوى  نقل  لتجنب  وذلـــك 

م�شر  له  تعر�شت  الــذى  الأمــر  املحلية،  املا�شية  اإىل  امل�شتوردة 

كــثــريًا الــ�ــشــنــوات املــا�ــشــيــة حــيــث كـــان هـــذا الجـــــراء ال�شبب 

 وراء ظــهــور مــر�ــس احلــمــى الــقــالعــيــة فـــى مــ�ــشــر �ــشــابــقــًا.

واأكد حتمية تطوير منظومة احلجر البيطرى مبا ي�شمن اأحكام 

الرقابة على املا�شية امل�شتوردة والتاأكد من �شالمة كل احليوانات 

الداخلة للبلد حماية للرثوة احليوانية لدينا و�شعيًا لتنميتها دون 

اأى تهديدات خارجية.

اأ�شعارها  وارتفاع  الأعالف  نق�س  م�شكلة  اإىل  حم�شية  واأ�شار 

الألبان  منتجى  منها  يعانى  التى  امل�شكالت  اأهــم  من  تعد  والتى 

الأعــالف  على  �شادر  ر�شم  فر�س  ب�شرورة  مطالبًا  م�شر،  فى 

ت�شديرها  مــن  للحد  الــعــويــنــات  �ــشــرق  منطقة  مــن  املــ�ــشــدرة 

وتوفريها ل�شد احتياجات املزارع املحلية مع تخ�شي�س قيمة ر�شم 

وتوفريها. الأعــالف  �شراء  فى  املــزارع  اأ�شحاب  لدعم   ال�شادر 

�شارخة  ب�شورة  ترتفع  العاملية  الأعــالف  اأ�شعار  اأن  اإىل  ولفت 

ومتوا�شلة  ذلك  اإىل جانب ا�شتغالل التجار امل�شتوردين لالأعالف 

حلاجة اأ�شحاب املزارع واجتاههم لرفع الأ�شعار ب�شكل مبالغ فيه 

دون اأ�شباب حقيقية.
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تعود  عيوب  ي�شوبها  امل�شتوردة  الأعــالف  اأن  حم�شية  واأ�شاف 

ما  وكثريًا  اجلــودة  اإىل  تفتقر  حيث  املا�شية،  اإنتاج  على  بال�شلب 

مبا  وال�شويا  الــذرة  نباتات  فى  الفطرية  بال�شموم  حمملة  تاأتى 

املنتجة. الألبان  ثم  ومن  و�شالمتها  املا�شية  �شحة  على   ينعك�س 

من  املا�شية  حت�شني  اأمــ�ــشــال  با�شترياد  بال�شماح  وطــالــب 

ــال املــحــلــيــة فــ�ــشــاًلً  اخلــــارج وذلــــك لنــخــفــا�ــس جــــودة الأمــ�ــش

عــن عـــدم اللـــتـــزام مبــواعــيــدهــا مــن قــبــل اجلــهــات البيطرية 

 مبــا يــهــدد �ــشــالمــة الــــرثوة احلــيــوانــيــة وقــطــاع اإنــتــاج الألــبــان. 

بالدول  اأ�شوة  املعباأة  غري  الألبان  تــداول  مبنع  كذلك  وطالب 

على  تداولها  نــظــرًا خلــطــورة  ــك  وذل املــجــال،  هــذا  فــى  املتقدمة 

بها. البكتريى  العد  وزيــادة  جودتها  لنخفا�س  الإن�شان   �شحة 

 

واأي�شا �شدد حم�شية ب�شرورة تغليظ العقوبة على غ�س الألبان 

امل�شانع  على  الرقابة  ت�شديد  كذلك  الظاهرة،  هذه  انت�شار  ملنع 

للمعايري  الإنــتــاج  مراحل  خطوات  مطابقة  من  للتاأكد  واملـــزارع 

ال�شحيحة والألبان ملوا�شفات اجلودة القيا�شية.

اجلمعية  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ما�شى  �شبحى  مــاجــد  وقـــال 

املوا�شفات  تعديل  اجلمهورية  لرئي�س  مطالبنا  اأهـــم  مــن  اأن 

العاملية  املــوا�ــشــفــات  مــع  للتوافق  الألــبــان  ملنتجات  القيا�شية 

الألــــبــــان املحلية  ملــنــتــجــات  مــ�ــشــتــويــات اجلـــــودة  رفــــع  بــهــدف 

ــا الــقــيــا�ــشــيــة. ــه ــات ــف  والـــتـــاأكـــد مـــن �ــشــالمــة مــعــايــري مــوا�ــش

واأ�شاف اأنه يجب اأي�شا ت�شديد الرقابة على الألبان التجميع وذلك 

لتدنى جودتها وعدم مطابقة غالبيتها للموا�شفات املتفق عليها مبا 

 يهدد جودة املنتج النهائى لالألبان ومن ثم ي�شر ب�شحة امل�شتهلك.

مبا  الألبان  ت�شعري  اأ�شاليب  فى  النظر  اعــادة  اأهمية  اإىل  واأ�شار 

اأنه  مو�شحًا  بالقطاع،  املنتجة  الأطراف  كافة  بني  املعادلة  يحقق 

لبد من الت�شعري وفق معادلة متفق عليها ت�شمن تكاليف الإنتاج 

احلقيقية وهام�س ربح عادل لكل طرف فى املنظومة مبا ي�شمن 

وحقيقى. عــادل  ب�شعر  النهاية  فى  امل�شتهلك  اإىل  املنتج   و�شول 

اإنــتــاج  ملـــزارع  ال�شريبى  ــاء  الإعــف بــ�ــشــرورة  ما�شى  وطــالــب 

وذلك  البالد  بها  متر  التى  امل�شطربة  للظروف  نظرًا  الألــبــان 

الأزمــة  لتجاوز  دفعها  فى  وم�شاهمة  لل�شناعة،  وت�شجيعًا  دعمًا 

القت�شادية الراهنة.
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تقييم درجة اكتناز الجسم لألبقار الحالبة 
كوسيلة لرفع كفاءتها اإلنتاجية والتناسلية

أ.د. محمد حجازى أستاذ التغذية والتغذية اإلكلينيكية - معهد بحوث التناسليات

العاىل  الإدرار  ذات  وخا�شة  احلالبة  الأبقار  اأن  املعروف  من 

الأوىل  الفرتة  اأوزانها وذلك خالل  اإىل فقد جزء من  منها مييل 

من مرحلة الإدرار )من 20 – 80 يومًا بعد الولدة( وذلك نتيجة 

زيادة كمية اللنب خالل �شعود منحنى احلليب اإىل اأق�شى نقطة 

اإىل انخفا�س �شهية  اأ�شابيع بعد الولدة( بالإ�شافة   6 – فيه )4 

احليوان بعد الولدة والتى تنعك�س على كمية املادة اجلافة املاأكولة 

اإىل  الفرتة  هذه  فى  احليوان  تعر�س  هو  النهائية  – واملح�شلة 
نق�س فى كمية الطاقة املطلوبة لكل من اإنتاج اللنب ولبدء ن�شاط 

ميزان  ي�شمى  النق�س  وهــذا  الــولدة  بعد  ما  مرحلة  فى  املبي�س 

الطاقة ال�شالب ) Negative energy balance ( وقد يوؤدى 

هذا النق�س اإىل :

 )1( تقليل كميات اللنب املنتجة.

)2(تقليل ن�شبة ومظاهر حدوث ال�شياع فى الأبقار و اجلامو�س 

 فى فرتة ما بعد الولدة. 

)3(اختالل وظائف اجل�شم الأ�شفر املوجود على املبي�س الن�شط 

تنا�شليًا وامل�شئول عن اإفراز هرمون الروج�شتريون املنظم 

 لدورات ال�شياع فى الأبقار و اجلامو�س.

)4(انخفا�س اخل�شوبة وتقليل الأبقار احلوامل فى القطيع.

ال�شرتاتيجى  املــخــزون  على  احلــيــوان  يعتمد  اأن  هــو  واحلــل 

هذا  لتقليل  وا�شتدعائها  اجل�شم  فى  خمزنة  دهون  هيئة  على  له 

بعد  موجب  ميزان  اإىل  يتحول  وحتى  ال�شالب  احلــرارى  امليزان 

ذلك مع زيادة كمية الغذاء املاأكولة )6 – 8 اأ�شابيع بعد الولدة( 

الإدرار. منحنى  فى  نقطة  اأق�شى  اإىل  احلــيــوان  عبور   وكذلك 

 

وال�شوؤال الآن كيف ميكن التاأكد من اأن احليوان احلالب يحتوى 

على املخزون ال�شرتاتيجى املطلوب لهذه الفرتة حتى ل يتعر�س 

اإىل م�شاكل اإنتاجية اأو �شحية. ومن هنا جاءت اأهمية تقدير درجة 

اكتناز اجل�شم.

 درجة اكتناز اجل�صم: 

اإنتاج  ا�شتحداثها فى مزارع  معدل اكتناز اجل�شم هى طريقة مت 

اللنب كطريقة �شهلة ويدوية ميكن بها للمربى تقييم احلالة العامة 

الكفاءة  ولــزيــادة  التغذية  برنامج  كفاءة  على  وللحكم  للقطيع 

الإنتاجية والتنا�شلية وال�شحية لالأبقار.
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الدهن  كميات  قيا�س  على  اجل�شم  اكتناز  معدل  قيا�س  ويعتمد   

الدهن  طبقة  �شمك  حت�ش�س  طريق  عن  احلــيــوان  فى  املخزونة 

املوجودة حتت اجللد فى عدة مناطق فوق عظام اخل�شر بحيث 

ممتلئة،  متو�شطة،  نحيفة،  هزيلة،  اأبقار  اإىل  الأبقار  تق�شيم  يتم 

�شمينة وبالتاىل ميكن و�شع الرنامج املنا�شب لكل حالة للو�شول 

املختلفة  الإنتاج  مراحل  لكل فرتة من  الأمثل  الكتناز  درجة  اإىل 

كما �شيتم تو�شيحه فيما بعد. على اأنه يوجد العديد من املقايي�س 

ذات الأربع اأو اخلم�س اأو الع�شر نقاط التى ميكن بها قيا�س معدل 

اخلم�س  ذو  املقيا�س  هو  كثريًا  امل�شتخدم  ولكن  اجل�شم.  اكتناز 

نقاط والذى ميكن تق�شيم كل نقطة به اإىل 1/4، 1/2 اأى ميكن 

اإعطاء احليوان 31/4 اأو 31/2 مثاًل.

 • طريقة تقييم درجة اكتناز اجل�صم فى االأبقار :
ميكن تقييم درجة اكتناز اجل�شم والذى يتم فرديًا لكل بقرة على 

حدة مع ت�شجيله اأمام كل بقرة فى �شجالت املزرعة مقرتنًا مع 

 عمليات اأخرى وذلك لتقليل العمالة والتكاليف وهى : 

1-عند جتفيف احليوان فى نهاية مو�شم احلليب وقبل �شهرين 

 من الولدة املتوقعة.

 2-عند الولدة مع فح�س الأم والعجل ال�شغري.

3-عند فح�س الأم تنا�شليًا بعد 30 يومًا من الولدة لتجهيزها 

 للتلقيح.

 4-عند ت�شخي�س احلمل.

قبل التقييم يجب التاأكد اأنه ميكن الو�شول باأمان اإىل اخل�شر 

)ظهر احليوان( والذيل فى احليوان دون التعر�س لالإ�شابة واإذا 

اقت�شت ال�شرورة ميكنك اأن حترك الق�شبان املحددة للم�شمار 

اأو حواجز املمر خللق الت�شاع الكافى.

 اأ- �شع كفك على خا�شرة احليوان قرب منطقة الزخرة بني عظمة الكفل وال�شلع الأخري.

 اجعل اأ�شابعك م�شتوية فوق ظهر احليوان متجهة اإىل مركز العمود الفقرى.

 انزل اإ�شبعك الإبهام اإىل اأ�شفل على حافة الثنية التى تتكون بال�شغط على املحور امل�شتعر�س على العمود الفقرى.

ب- حدد الطرف املدبب لالنحناء امل�شتعر�س بالإ�شبع الإبهام وم�شجل القيمة الكتناز للج�شم كما يلى :
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 • اكتناز اجل�صم 3 )متو�صطة(:
- النحناءات امل�شتعر�شة املنف�شلة ميكن مالحظتها فقط عند 

 ال�شغط ب�شدة بالأبهام.

 - عظمة الكفل تبدو م�شتديرة.

- مظهر البقرة ينبئ باأنها ممتلئة اإىل حد ما 

 )متو�شطة اأو جيدة(.

 • اكتناز اجل�صم 4)ممتلئة( :
- النحناءات امل�شتعر�شة ل ميكن اأن حت�شها حتى بال�شغط 

ال�شديد بالإبهام والثنية املتكونة نتيجة الفقرة مغطاة بن�شيج 

 حممى ميتد فوق حواف البقرة.

- قمة الذيل العلوية تكون حماطة بطبقة من ال�شحم الطرى 

 ي�شل �شمكها اإىل 1 بو�شة.

 - عظام الكفل مغطاة بالأن�شجة اللحمية.

 - ال�شلوع يكون قد بداأ تغليفها بطبقة من ال�شحم.

 • اكتناز اجل�صم 1 )هزيل(:
- ملم�س النحناءات امل�شتعر�س حاد جدًا بدون غطاء دهنى 

 )مثل اأ�شنان املن�شار(.

- عظم الكفل وقمة الذيل وال�شلوع والفقرات ميكن روؤيتها 

 جميعًا ب�شكل ظاهر.

- البقرة هزيلة بو�شوح ويحتمل اأنها مري�شة اأو جائعة 

 ) ل تاأخذ كفايتها من الغذاء (.

 • اكتناز اجل�صم 2 )نحيفة( :
- النحناءات امل�شتعر�شة ميكن اأن حت�شها منف�شلة ولكنها 

    م�شتديرة.

 - عظمة الكفل وقمة الذيل والفقرات عليها بع�س ال�شحم.

- ال�شلوع غري مرئية حلد كبري.

13

4 2
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 • اكتناز اجل�صم 5 )�صمينة(: 
- ل ميكن اأن حت�س النحناءة امل�شتعر�س وهى مغلفة متامًا 

 بال�شحم. 

 - دقمة الذيل وعظام الكفل مغطاة متاما بال�شحم.

 - هناك طبقات من �شحم فوق ال�شلوع وميكن مالحظتها متامًا.

 - تظهر البقرة وهى ممتلئة و�شمينة.

 - والأبقار الواقعة فى هذا التقدير نادرًا ما ترى.

• درجات االكتناز املثلى لالأبقار احلالبة :
نهاية مو�شم احلليب وقبل �شهرين  1( عند جتفيف احليوان فى 

من الولدة يجب اأن تكون درجة اكتناز اجل�شم من 3.5 – 4 درجة 

اأقل من 3.5 درجة يعنى اأن هذا احليوان يحتاج اإىل دفعة غذائية 

�شريعة خالل ال�شهرين ال�شابقني للولدة بزيادة ن�شبة املواد املركزة 

املقدمة له حتى يتم الو�شول اإىل معدل اكتناز 3.5 عند الولدة. 

احليوان  اأن  يعنى  اأخــرى  ناحية  من   4 عن  الكتناز  معدل  زيــادة 

يحتاج اإىل تقليل كميات املواد املركزة. علمًا باأن الفرتة الأخرية من 

 منحنى الإدرار تعتر اأءمن فرتة ميكن تعديل معدل الكتناز بها.

اإىل 3.5   3 الكتناز من  يكون درجة  اأن  : يجب  الــولدة  2( عند 

ويجب األ يقل عن 3 حتى ل يحدث نق�س فى اإنتاج اللنب وكذلك 

 تخلفات تنا�شلية اأو حدوث مر�س الكيتوزز نتيجة لنق�س الطاقة.

احليوان  هذا  اأن  حيث  درجــات   4 عن  يزيد  ل  اأن  اأي�شًا  يجب   -

لأن  نتيجة  ذكــرهــا  ال�شابق  الأعـــرا�ـــس  لنف�س  اأيــ�ــشــًا  معر�س 

تــراكــم  مــن  يــعــانــى  ــك  وكــذل قليلة  تــكــون  احلــيــوان  هـــذا  �شهية 

 )Fat – Cow syndrome( الــكــبــد  عــلــى   الـــدهـــون 

3- عند 100 يوم بعد الولدة : وفيها يكون درجة اكتناز اجل�شم اأقل ما 

ميكن ) 2.5 ( وذلك نتيجة ل�شتهالك كميات من الدهون املخزونة 

فى اإنتاج اللنب. وين�شح فى الفرتة من الولدة حتى 100 يوم الأوىل 

من مرحلة الإدرار اأن يكون ن�شبة املركزات ذات الطاقة العالية فى 

 اأق�شى حد اآمن و م�شموح به بحيث ل يحدث معه م�شاكل ه�شمية.

املعدل  يكون   : الإدرار  مرحلة  من  يومًا   250 اإىل   200 عند   -4

املــخــزونــة للج�شم. الــطــاقــة  ا�ــشــتــعــادة  يــتــم   املــنــا�ــشــب 3 وفــيــهــا 

يكون  اأن  : يجب  الإدرار  يومًا من مرحلة  اإىل 350  5- عند 300 

 معدل اكتناز اجل�شم اأقرب ما يكون ملعدل اكتناز مرحلة التجفيف.

• معدل اكتناز اجل�صم وتربية العجالت :
يــجــب مـــراعـــاة درجــــة اكــتــنــاز اجلــ�ــشــم عــنــد تــربــيــة الــعــجــالت 

ت�شمينها  يتم  ل  اأن  بحيث  القطيع  داخـــل  لال�شتبدال  املــعــدة 

تكوين  منع  وكــذلــك  �شروعها  فــى  الــدهــن  تر�شيب  يتم  ل  حتى 

املتوقع  الــلــنب  اإنــتــاج  ي�شبح  وبــالــتــاىل  لــلــنب  املنتجة  ــا  اخلــالي

الــــولدة. عــنــد  تع�شر  حلـــدوث  بــالإ�ــشــافــة  قــلــيــاًل  العجلة   لــهــذه 

 ويعتر درجة اكتناز اجل�شم من 2.0 اإىل 2.5 مقبوًل للعجالت 

حتى التلقيح ولكن بعد التلقيح ميكن اإعطاء العجالت كميات من 

لكى   3.5 اإىل   3.0 من  اجل�شم  اكتناز  معدل  ي�شل  لكى  الغذاء 

لإعــادة  وكذلك  للحليب  مو�شم  لأول  جيد  خمــزون  هناك  يتوفر 

تالحظ  التى  امل�شاكل  اأهم  من  وهى  الولدة  بعد  ال�شريع  التلقيح 

على العجالت فى مو�شمها الأول.

5
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أحمد الموصلى : »المراعى« ال تسعى إلى 
الهيمنة على السوق المصرى

 الشركة السعودية ترد على مخاوف المنافسين
بزيادة الجودة

سوق  12%من  على  تستحوذ  المراعى  مع  »بيتى« 
األلبان والعصائر فى مصر

 لسنا طرفًا فى قضية االحتكار.. ولن نفرض أسعارًا
على موردى األلبان

والع�شائر  لــالألــبــان  »بــيــتــى«  �ــشــعــدت  وجـــيـــزة..  فـــرتة  فــى 

عيون  ب�شدة  جذبت  ولهذا  امل�شرية  ال�شركات  بني  القمة  اإىل 

ال�شوق  دخــول  بــوابــات  اأقـــوى  باعتبارها  ل�شرائها  الطاحمني 

ـــرتدد �ــشــركــة املــراعــى الــ�ــشــعــوديــة  فـــى  دفــع  املــ�ــشــرى،ومل ت

اعتبارها  مت  لــ�ــشــراء»بــيــتــى«  �شفقة  فــى  دولر  مــلــيــون   115

ـــى  �ـــشـــوق  الـــغـــذاء املــ�ــشــرى. ــعــودى ف ــ�ــش ــظــهــور ال  بـــدايـــة ال

ــتــى« جــــزءًا مــن �ــشــركــة املــراعــى  ــي ــعــد اأن اأ�ــشــبــحــت »ب وب

ـــا لـــالحـــتـــفـــاظ بــقــيــمــة  ـــه ـــام الـــ�ـــشـــعـــوديـــة بـــقـــى الـــتـــحـــدى اأم

مبيعاتها  حــجــم  رفـــع  فــى  جنــحــت  اأن  فبعد  املــ�ــشــريــة  الــ�ــشــوق 

 ،%600 زيـــادة  بن�شبة  جنيهًا  مليون   300 اإىل  جنيهًا  مليون   50 مــن   2009 عــام  فــى  �شراءها  على  ال�شابقة  الأربـــع  ال�شنوات  فــى 

اجتيازه. على  م�شرًا  »املــراعــى«  اجلديد  مالكها  اأن  يبدو  الــذى  التحدى  هو  هــذا  �شعودها؟..  توا�شل  هل  مطروحًا  ال�شوؤال   بقى 

  توجهنا اىل  اأحمد املو�صلى مدير عام �شركة املراعى لنعرف منه كيف ت�شري الأمور فى »بيتى« وكيف ت�شتعد �شركته ملوا�شلة م�شوار النجاح.

 فى البداية.. كيف ن�شاأت » بيتى« حتى ا�شرتتها املراعى ال�شعودية ؟ 

ولدت »بيتى« مع ال�شركة الدولية مل�شروعات الت�شنيع الزراعى التى اأن�شاأت اأحدث م�شنع فى م�شر لإنتاج الألبان والع�شائر وفق اأحدث 

الطرق العاملية كما متتلك 185 فدان كمزرعة لتوفري احتياجاتها من الألبان مبا�شرة. وقبل اأن ت�شرتى املراعى »بيتى« كانت ال�شركة قد 

ا�شتحوذت على ن�شيب كبري من م�شتهلكى منتجات الألبان والع�شائر. والآن وبعد اأن اأ�شبحت » بيتى « جزء من املراعى فاإننا نخطو 

 خطوات كرى لالنطالق نحو اإ�شافة اأو�شع خا�شة بعد اأن اأ�شبحت »بيتى« اإحدى مكونات ال�شركة الدولية بني املراعى وبيب�شى كول العاملية.

؟ الأخــرى  ال�شركات  خمــاوف  اإثــارة  من  بدل  بالكامل،  �شراءها  من  بدل  »بيتى«  ملكية  فى  امل�شاركة  ملراعى  الأف�شل  من  يكن  اأمل   - 

اأن �شركة  الوقائع  اإىل م�شر. ويبدو من جمريات  القدوم  اأو م�شاركة »بيتى« مت طرحه داخل �شركة املراعى قبل  ال�شراء  بالطبع قرار 
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امللكية  فــى  امل�شاركة  مــن  بـــدًل  الــ�ــشــراء  قـــررت  الأم  ــى«  ــراع »امل

اأثــريت  التى  املــخــاوف  وبخ�شو�س  ال�شائب  الــقــرار  باعتباره 

اأراهـــــا طبيعة حتـــدث لـــدى كل  بــعــد قـــرار املـــراعـــى بــالــ�ــشــراء 

فى  واحلـــل  الــ�ــشــوق.  فــى  جــديــد  منتج  يــدخــل  عندما  ال�شركات 

فاملناف�شة هى  الإنــتــاج  جــودة  ــادة  زي هو  املــخــاوف  هــذه  مواجهة 

تكون  اأن  �شريطة  الآخــريــن  املنتجني  ملواجهة  الأمــثــل   الطريق 

ــــن احــــــــرتام اآلـــــيـــــات الـــ�ـــشـــوق   �ـــشـــريـــفـــة وعــــلــــى اأ�ــــشــــا�ــــس م

ــا لـــلـــمـــراعـــى  ــه ــت ــي ــك ــل ـــل انــــتــــقــــال م ـــب حـــقـــقـــت »بــــيــــتــــى« ق

ــمــعــة  ــ�ــش ـــرية مــــن حـــيـــث حـــجـــم املـــبـــيـــعـــات وال ـــب جنــــاحــــات ك

ـــك بــعــد تــغــري املــالــك ؟  اجلــيــدة هــل مـــازالـــت قــــادرة عــلــى ذل

بالطبع ا�شتطعنا احلفاظ على كل اجلوانب الإيجابية التى حققتها 

»بيتى« بل ا�شتطعنا مع املراعى اأن نحقق املزيد من النجاحات، فبعد 

اأن كانت ح�شتنا فى ال�شوق تدور حول الـ 7 %فقط، اأ�شبحنا وبعد 

مرور ثالثة �شنوات مع املراعى ن�شتحوذ على 12%من �شوق الألبان 

فقط  �شنوات  ثالثة  فى  كبري  جناح  وهذا  م�شر.  فى  والع�شائر 

رغم الظروف ال�شعبة التى مرت بها ال�شوق امل�شرية خالل هذه 

الفرتة. وقد ظهر هذا النجاح جليًا فى ارتفاع حجم مبيعاتنا فقط 

فى عام 2010-2011 بن�شبة 50% مرة واحدة وهذا ما مل حتققه 

مازالت  »بيتى«  اأن  يثبت  مما  امل�شرية  ال�شوق  فى  اأخــرى  �شركة 

املرموقة. مكانتها  على  احلفاظ  على  اأي�شا  وقــادرة  القمة   على 

اأ�شارت بع�س التوقعات اإىل اأن املراعى ت�شعى عر »بيتى «  لل�شيطرة 

تعليقك؟ فما  م�شر..  فى  والع�شائر  الألبان  �شوق  50%من   على 

بالطبع هذه الأخبار والتوقعات ل اأ�شا�س لها من ال�شحة ف�شركة 

املراعى ل ت�شعى اإىل الهيمنة على ال�شوق امل�شرية رغم ما لديها 

زيادة  هو  ت�شتهدفه  ما  فكل  كول.  بيب�شى  �شركة  مع  اإمكانات  من 

اإنتاج �شركة »بيتى« لتلبية زيادة الطلب على منتجاتها فى ال�شوق. 

وتطوير مزرعة  تو�شيع  على  املراعى حاليًا  �شركة  تركز  ولهذا 

لأن  املبيعات  حجم  زيــادة  ملواجهة  الألــبــان  لتوفري  بيتى  �شركة 

التوجه  ظل  فى  خا�شة  متزايد  نحو  على  منتجاتنا  يطلب  ال�شوق 

املعباأ  الــلــنب  اإىل  ال�شائب  الــلــنب  مــن  للم�شتهلكني   الــتــدريــجــى 
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اإننا نعطى اهتمامًا خا�شًا لتو�شعنا الإنتاجى فى مقابلة امل�شتهلكني 

اجلدد للنب املعباأ بعد نبذهم ل�شتهالك اللنب ال�شائب وهذه �شوق 

اإنتاجها  لزيادة  وحدها  بيتى  ولي�س  ال�شركات  جميع  تدفع  كبرية 

وبالتاىل زيادة ح�شتها فى ال�شوق امل�شرى

ــني مــ�ــشــريــتــني  ــت ــرك ــش اتـــهـــمـــت »بـــيـــتـــى« بـــالحـــتـــكـــار مــــع �

بــفــر�ــس اأ�ــشــعــار تـــوريـــد الألـــبـــان عــلــى مــنــتــجــيــه..الآن وبــعــد 

ــة ؟ ــي ــقــ�ــش ــعــهــا لـــلـــمـــراعـــى مـــاهـــو مــوقــفــكــم مــــن هـــــذه ال ــي  ب

الق�شاء  اأمام  معرو�شة  حاليا  فهى  الحتكار  لق�شية  بالن�شبة 

التحقيق ول�شنا فى املراعى طرفًا فيها.... ولكنا نرف�س  وجهات 

باأن  نوؤمن  بل  مل�شانعنا  الألبان  موردى  على  اأ�شعار جرية  فر�س 

حتى  الألــبــان  منتجى  ل�شالح  تكون  اأن  يجب  ال�شعرية  املعادلة 

ي�شتمروا فى الإنتاج. 

ــــوردى  م ــعــر�ــس  ــت ي اأن  »املـــــراعـــــى«  فـــى مــ�ــشــلــحــة  فــلــيــ�ــس 

يـــكـــون هــنــاك  اأن  ـــن مــ�ــشــلــحــتــهــا  ـــل م ب ــارة  ــش ــخــ� ــل ل ــــان  ــــب الأل

ــفــافــة. ــش ــ� ــــات الـــعـــر�ـــس والـــطـــلـــب ال ــــي ــر عــــــادل وفـــــق اآل ــع ــش � 

لـــلـــمـــراعـــى نـــ�ـــشـــاط اجـــتـــمـــاعـــى كـــبـــري فــــى الـــ�ـــشـــعـــوديـــة.. 

ـــى مــ�ــشــر ؟ ــى ف ــراع ــم ــل ـــب الآخــــــر ل  هـــل �ـــشـــرى هــــذا اجلـــان

الإنــ�ــشــانــى  هـــذا اجلــانــب  لإظــهــار  نــعــد خــطــة تف�شيلية  حــالــيــا 

واإقــامــة  الإدمــــان  عــن  ـــالع  الإق عــن  خا�شة  م�شر  فــى  للمراعى 

واأي�شا  الفقراء  الطالب  وم�شاعدة  اجلماعية،  ــزواج  ال حفالت 

املحتاجني  على  ال�شتاء  ك�شوة  وتــوزيــع  العلمية  الأبــحــاث  دعــم 

وبالطبع ل ن�شتهدف من تقدمي هذه اخلدمات فى م�شر الدعاية 

فى  يكون  اأن  يجب  القت�شاد  اأن  اإثــبــات  بقدر  وبيتى  للمراعى 

معاناتهم.  لتخفيف  فقرا  الأكرث  اأفــراده  وبخا�شة  املجتمع   خدمة 

 



24

 االأع�صاء ي�صيدون باأدائها االإيجابى ويطالبون احلكومة باملزيد من ال�صالحيات

جابر عبد املعطى : وقفت بجوارنا فى اأزمة احلمى القالعية التى كادت اأن تق�صى على الرثوة 

 احليوانية فى م�صر 

 جوده رخا : نطالب بتفعيل دورها اأكرث لتكون �صوت املزارعني لدى احلكومة 

 �صعد �صالمة : دورها حيوى جداً اإال اأنها تقف مكتوفة االأيدى ب�صبب جتاهل احلكومة للقطاع 

د. عبد الروؤوف اجلوهرى : ت�صدت ملحتكرى االألبان ورفعت كيلو اللنب باملزرعة اإىل 3,70 جنيها

الفعال  بدورها  الألبان  منتجى  جمعية  اأع�شاء  من  عدد  اأ�شاد 

الألبان  احتكار  حليتان  الت�شدى  فى  خا�شة  املا�شية  الفرتة  خالل 

للمزارع  الــالزمــة  الأمــ�ــشــال  توفري  فــى  اأي�شا  الإيــجــابــى  ودورهـــا 

املــزارع  تفادى  اإىل  اأدى  الــذى  الأمــر  القالعية  احلمى  اأزمــة  اأثناء 

مربى  من  كبري  عدد  لها  تعر�س  فادحة  خل�شائر  للجمعية  التابعة 

احلكومة  اهتمام  �شرورة  اإىل  لفتني  املا�شى  العام  خالل  املا�شية 

احلكومات  مع  �شديد  جتاهل  عانى  الذى  احليوانى  الإنتاج  بقطاع 

ب�شرورة  مطالبني  كبري  ب�شكل  القطاع  لتدهور  اأدى  مما  ال�شابقة 

خالل  من  احلكومة  قبل  من  ذلــك  من  اأكــرث  اجلمعية  دور  تفعيل 

على  وامل�شنعني  املــربــني  لــكــافــة  ورادعــــة  مــلــزمــة  قــرارتــهــا  جــعــل 

اأن  على  ال�شالحيات  من  املزيد  واإعطائها  اجلمهورية  م�شتوى 

واحلكومة.  بالقطاع  العاملني  بني  احلقيقية  الو�شل  همزة   تكون 

دور  اأن  اجلمعية  ع�شو   – املعطى  عبد  جابر  يقول  البداية  فى 

من  ذلك  وو�شح  جــدًا  فعال  دور  كان  املا�شية  الفرتة  فى  اجلمعية 

خالل م�شاندتها للمربني خالل اأزمة احلمى القالعية التى ع�شفت 

بالرثوة احليوانية فى م�شر من خالل توفريها لالأم�شال اخلا�شة 

يكون  اأن  لبد  دورها  اأن  واأرى  باجلمعية  الأع�شاء  من  مزرعة  بكل 

فعاًل خالل الفرتة القادمة باأن تكون اجلمعية �شوتنا اإىل احلكومة حلل م�شاكلنا التى يتمثل اأهمها فى توفري التح�شينات الالزمة 

لكل املزارع مطالبًا بتكاتف اجلميع حلماية اإنتاجهم عن طريق توفري الأعالف باأ�شعار تنا�شب اجلميع لفتًا اإىل اأن اأ�شعار الأعالف 

من الفول ال�شويا بلغت 4500 جنيها واأن يحمونا من ا�شتغالل م�شتوردى ال�شويا التى يتم ا�شتخدامها بن�شبة 25% من اأعالف 

املوا�شى احلالب ولذا يقرتح اأن يقوم املزارعني معًا با�شترياد ال�شويا باإ�شم اجلمعية وكذلك كافة الأعالف الأخرى. 

الجمعية فى عيون أعضاءها
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معهد  رئي�س  مع  فتتمثل  ب�شده  تواجهنا  التى  الكرى  الثانية  امل�شكلة  اأمــا 

�شحيح  غري  ب�شكل  املــزارع  اإىل  الأم�شال  هذه  و�شول  وكيفية  واللقاح  امل�شل 

حيث يقوم املوظف باملعهد باخلروج بامل�شل ويذهب به اإىل الفروع البيطرية 

وياأخذ التح�شينات فى درجات حرارة غري مواتية مما يوؤدى اإىل خ�شارة هذه 

نحن  نذهب  باأن  اأطالب  ولذا  املوا�شى  لتح�شني  �شرائها  يتم  التى  الأم�شال 

لأننا  بنا  اخلا�شة  الأم�شال  باأنف�شنا  وناأخذ  الأم�شال  معهد  اإىل  كمزارعني 

�شنكون اأكرث حر�شا من املوظف بنقلها فى درجة حرارة معينة وبالتاىل �شت�شل 

اأخذ  بــاأن  اأطالب  فاأنا  للحيوان  الوقت  نف�س  فى  ومفيدة  موؤمنه  املزرعة  اإىل 

  حت�شينى باأيدى من قلب املعهد

وتوفري  الأعــالف  باأ�شعار  دائما  كمربني  ومتدنا  جيد  ن�شاطها  اجلمعية  اأن  فيقول  اجلمعية  اأع�شاء  – اأحد  رخا  فتحى  جودة  اأما 

من  اأكرث  اجلمعية  دور  بتفعيل  احلكومة  واأنا�شد  الأول  من  اأكر  بن�شب  الأم�شال  بتوفري  اجلمعية  اأطالب  ولكن  املطلوبة  الأم�شال 

الفالح  قهر  قادرون على  يجعلهم  لالألبان مما  الكرى  امل�شانع  احتكار  ق�شية  اأهمها  ال�شوق  فى  تواجهنا  م�شاكل  لأن هناك  الأول 

زودت  وامل�شانع   %50  :  40 بن�شبة  زادت  التى  الأعــالف  اأ�شعار  ارتفاع  مع  مطلقا  تتنا�شب  ل  باأ�شعار  اخلام  اللنب  �شراء  خالل  من 

اأحد  الأعالف  اأ�شعار  ا�شتمرار جنون  الألبان مع  �شراء  �شعر  ثبات  باملرة فم�شكلة  ن�شبة غري منطقية  : 2 % وهذه  اللنب من 1  ثمن 

احلكومة  اإىل  �شوتنا  وتو�شل  املو�شوع  هذا  اجلمعية  تتوىل  واأن  حلله  احلكومة  تتدخل  اأن  ولبد  القطاع  منها  يعانى  التى   املوؤرقات 

اأنهم  قــائــال  احلــيــوانــيــة  الـــرثوة  لأهــمــيــة  واحلــالــيــة  ال�شابقة  احلــكــومــات  معظم  مــن  كبري  جتــاهــل  هــنــاك  اأن  اإىل  رخــا  واأ�ــشــار 

الــزراعــة  وزارة  نطاق  خــارج  وتــكــون  مــزارعــه  وتــدعــم  الــفــالح  حماية  على  تقوم  احليوانى  لالإنتاج  وزارة  اإن�شاء  يتمنون  كــانــوا 

على  �شي�شاعد  ممــا  �شمكية  مــــزارع  اأو  ــار  ــق اأب اأو  دواجــــن  كــانــت  �ــشــواء  احلــيــوانــيــة  ــرثوة  ــال ب عــالقــة  مــالــه  كــل  حتتها  ــدرج  ــن وي

على  ال�شعبة  العملة  ا�شتنزاف  مــن  الــدولــة  و�شنقى  لل�شعب  الأ�شا�شية  املـــواد  توفري  على  �شيعمل  ذلــك  لأن  ــاج  ــت الإن ت�شجيع 

اأخــرى  بنظرة  احليوانى  الإنــتــاج  قطاع  اإىل  والنظر  الهتمام  من  بقليل  م�شر  داخــل  تتوفر  اأن  املمكن  من  التى  الــغــذاء   مــواد 

ويتفق معه فى الراأى �شعد عبد العزيز �شالمة قائاًل قبل اأن تهتم احلكومة 

بجمع ال�شرائب على الإنتاج اخلا�س باأى مزرعة والذى ل يتنا�شب اإطالقا 

مع حجم امل�شروفات والإيرادات  يجب اأن تهتم مب�شاكلنا وحتاول اأن تذللها 

حتى ننه�س بهذا القطاع احليوى واإل نرتك فري�شة لالرتفاعات اجلنونية 

التى  للما�شية  املتتالية  الإ�شابات  مل�شكلة  جذرية  حلول  و�شع  و  لالأعالف 

توؤدى اإىل نفوق العديد منها وتعر�شنا خل�شائر كبرية هذا اإ�شافة اإىل نق�س 

العمالة فى املزارع وارتفاع اأجورها فاأقل عامل فى تربية املوا�شى ل ير�شى 

اأعباء  الأ�شياء حتمل على  �شهريًا، فكل هذه  اأقل من 2000 جنيه  براتب 

وم�شروفات اأى مزرعة ل تراعيها احلكومة عند تطبيق ال�شرائب م�شريًا 

اإىل اأنه بالرغم من اأن دور جمعية منتجى الألبان معنا كمزارعني حيوى جدًا 

اإل اأنها لالأ�شف ال�شديد تقف مكتوفة الأيدى نتيجة جتاهل احلكومة لهذا 
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القطاع اخلطري مطالبا احلكومة اأن تنظر اإليهم وتتدخل حلمايتهم واأن تكون قرارات اجلمعية ملزمة 

ل�شركات الألبان التى تتحكم فى اأ�شعار الألبان التى تقوم بجمعها من املزارع بال�شعر الذى ير�شيها 

 دون مراعاة تكاليف الإنتاج علينا وفى املقابل هذه امل�شانع تبيع الألبان للجمهور ب�شعر مبالغ فيه. 

ويرى الدكتور عبد الرءوف اجلوهرى – ع�شو اجلمعية و�شاحب عدد من املزارع اأن اجلمعية 

قامت بدور قوى جدا مع حيتان الألبان اأ�شحاب امل�شانع الكرى امل�شيطرة واملحتكرة لل�شوق التى 

تاأكل عرق املزارعني وت�شتغل امل�شتهلكني وا�شتطاعت اأن ترفع �شعر كيلو اللنب من املزرعة لأع�شاء 

اجلمعية اإىل 3,70 جنيها واأمتنى اأن يفعل دور اجلمعية اأكرث من ذلك واأن تنال �شالحيات ودعم 

اأ�شحاب  املربني من قبل  يقهر  املزارع حتى ل  تعمم على كافة  الأ�شعار  من احلكومة جتعل هذه 

امل�شانع مثلما يحدث مع املزارع التى ل تنتمى للجمعية خا�شة واأن تكلفة اإنتاج كيلو اللنب اأ�شبحت 

عالية جدًا والإنتاج اأ�شبح اأقل. 

اأخطاء  فى  تقع  واأل  احليوانى  الإنتاج  قطاع  اإىل  النظر  اجلديدة  احلكومة  اجلوهرى  ونا�شد 

احلكومات ال�شابقة، لفتًا اإىل اأنه فى حالة ا�شتمرار هذا التجاهل �شتتعر�س العديد من املزارع اإىل 

اإيقاف ن�شاطها وبالتاىل يتقل�س الإنتاج كما طالب اجلوهرى اجلمعية اأن ت�شتمر فى دورها القوى 

فى دعم املربيني واأن تقوم بتوفري العجالت الع�شار للمزارع وتوزعها 

على اأ�شحابها وحتمى �شاحب املزرعة من ج�شع املورد الذى 

ياأخذ فى كل راأ�س 100 يورو زيادة عن ثمنها فاإذا قامت 

اجلمعية بتوريد العجالت الع�شار �شتكون الأ�شعار اأقل 

على املزارعني. 

الكرى  امل�شانع  حتكم  مل�شكلة  حاًل  اجلوهرى  ويقرتح 

فى اأ�شعار الألبان اأن تقوم اجلمعية بعمل تعاون بني اأع�شاءها 

كل  مــن  مبلغ  جمع  خــالل  مــن  الــعــامل  دول  كــل  فــى  يحدث  مثلما 

ع�شو على �شبيل املثال 50 األف جنية ثم نقوم باإن�شاء م�شنع باإ�شم 

اجلمعية نكون نحن كمربني م�شاهمني و�شركاء فى هذا امل�شنع الأمر 

الذى �شيوؤدى اإىل رفع الظلم علينا كمنتجيني ويقلل من م�شكلة احتكار 

الألبان ويوفر الألبان باأ�شعار اأف�شل للم�شتهلك. 
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مزرعة األلبان تحمى مزرعة األلبان
د. محمد واعـر - العضو المنتدب لمزارع دينا - قطاع اإلنتاج الحيوانى

اجلــاريــة  بـــالأحـــداث  �شلبًا  يــتــاأثــر  قــد  امل�شتقبل  اإىل  النظر 

العمل  اأهمية  عن  تلهيه  قد  الإن�شان  يعي�شها  التى  اللحظة  فــاإن 

حيث  الألبان  مزارع  فى  الو�شوح  �شديدة  احلالة  هذه  للم�شتقبل 

�شواء  اليوم،  يحدث  ما  هو  وامل�شئولية  للعاملني  اليومى  احلديث 

مثال  الوبائية  كالأمرا�س  جلال،  حدثا  اأو  عاديا  احلدث  هذا  كان 

لها  لي�س  اأمـــور  فــى  اأحتـــدث  وكــاأنــى  للقارىء  يبدو  املــدخــل  هــذا 

-: املمار�شة  علمتنى  مــا  هــذا  ولكن  احليوانى  بــالإنــتــاج   عالقة 

املنتجة وهى  الألبان  الألبان هى كمية  الفقرى ملزرعة  العمود  اإن 

اليوم  فى  الراأ�س  متو�شط   X الأبقار  عدد  �شرب  حا�شل   ت�شاوى 

و�شاأهتم فى هذا املقال بهذين العاملني وكيف نحافظ على عدد 

الأبقار بل وزيادة متو�شط الراأ�س والعمل على رفعها.

اأواًل: اأعداد االأبقار فى القطيع

اهتمام  بها  نهتم  التى  العوامل  لكل  العتبار  فى  الأخــذ  ومع 

املنا�شب  املــنــاخ  وتهيئة  والــرعــايــة  والتغذية  ال�شحة  مــن  يومى 

الإناث  نتاج  فى  ال�شتثمار  ياأتى  جيدًا،  اآداء  تــوؤدى  لكى  لالأبقار 

اأى  من  الألبان  مزرعة  حتمى  لكى  والوحيد  الأقــوى  العامل  وهو 

على  بال�شلب  وتوؤثر  ا�شتمرارها  ومتنع  املزرعة  تواجه  قد  م�شاكل 

الألبان من  تتم فى قطيع  الذى  ال�شتبعاد  اأن عمليه  اقت�شادها، 

واأن  الألبان  اإنتاج  مزرعه  فى  اليومية  الإدارة  فى  الأهمية مبكان 

فائقه حيث ميكن  بعناية  يدر�س  اأن  للبقرة يجب  ال�شتبعاد  قرار 

القطيع  م�شاكل  مــن  كثري  حلــل  مدخال  يكون  اأن  الــقــرار  لهذا 

ت�شتحق  اأبقار جيدة ل  ا�شتبعاد  اأنه ميكن باخلطاأ  ال�شحية، كما 

وا�شحة  القطيع خطة  لالإدارة فى  يكون  اأن  لذا يجب  ال�شتبعاد، 

اأ�ش�س  اأمامها  يو�شع  واأن  الأبــقــار  فى  ال�شنوى  ال�شتبعاد  ملعدل 

املثال  �شبيل  على  ال�شتبعاد  عليها  يتم  التى  للقيا�شات  وا�شحة 

وح�شاب  الألبان  بقره  ا�شتبعاد  ميكن  عنده  الــذى  الإنتاج  معدل 

العجلة  وتكلفة  الفرزة  لالأبقار  اللحم  كيلو  و�شعر  الألبان  �شعر 

اإرادى  الال  ال�شتبعاد  معدل  وكذلك  ــولدة  ال عمر  حتى  الع�شار 

واأمرا�س احلافر  ال�شرع والرحم  التهاب  كنتيجة لالأمرا�س مثل 

يقل  احلــد  عن  زاد  اإذا  اإرادى  الال  ال�شتبعاد  لأن  واأخـــرى.....، 

 يــد الإدارة فى ال�شتبعاد الإرادى وهو الأكرث فائدة عن القطيع، 
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و�صاأطرح عدة اأ�صئلة قد ت�صاعد فى فهم املو�صوع وتبنى خطة 

 احلل واالهتمام به.

   كم عدد الولدات احلية التى حت�شل عليها فى ال�شنة ؟

 ل تقل عن 95% من عدد المهات فى القطيع

   كم عدد الإناث التى تولد كل �شنة ؟

 حواىل 48% من عدد الولدات

  كم عدد النفوق فى الر�شيع الإناث ؟

 ل يزيد عن 4% �شنويا

 كم عدد الإناث التى حتقق معدلت النمو وزن وارتفاع املنا�شبة 

 للتلقيح عند عمر 15 �شهرا« ؟

 ل تقل عن 95% من العجالت املولودة خالل ال�شنة

   كم عدد الإناث التى يتم تلقيحها عند عمر 15 �شهر ؟

 100% من العجالت املتاحة فى ال�شنة

   كم عدد الإناث التى تلد عند 24 �شهرًا ؟

 95% من العجالت املتاحة 

 كم عدد قطيع الإناث العجالت من عمر يوم حتى عمر 24 �شهرًا 

 وما هى ن�شبتها لقطيع الأمهات ؟

 89% من عدد القطيع المهات

وبعملية ح�شابية ب�شيطة ميكنك اأن ت�شخ�س ما هى م�شكلة 

حم�شول العجالت الع�شار فى القطيع ؟

 وهى هامة جدًا للوقوف على خطط تعديل الإدارة للخطط 

 املطلوبة لتح�شني اآداء القطيع...

وياأتى �شوؤال اآخر هل كمية اللنب التى تنتجها املزرعة هى الكمية 

 الأمثل ملثل هذا القطيع؟

ول ي�شتطيع اأى مربى الإجابة عن هذا ال�شوؤال. 

قد تكون كمية الإنتاج مر�شية اأو كمية الإنتاج مربحة ولكن 

ل ميكن اجلزم مبثاليتها ومطابقتها لقدرة القطيع الإنتاجية 

والوراثية، ولقيا�س جودة الرعاية من تغذية وخالفه...

herd No. N AFC ICP R S E V H Milk Index

A-S 100 24 365 25 25 0 18 89 100

B-S 100 24 420 25 25 0 12 80 93

C-S 100 36 365 25 25 0 18 133 100

D-S 100 36 420 25 25 0 12 120 93

E-C 100 24 365 35 25 10 7 80 97

F-C 100 24 420 35 25 10 1 72 90

G-C 100 36 365 35 25 10 3 115 97

H-C 100 36 420 35 25 10 -3 103 90

بالنظر فى اجلدول املرفق ميكن االإجابة على هذه االأ�صئلة

 N. عدد القطيع، AFC العمر عند اأول ولدة، ICP الفرتة بني ولدتني. R ن�شبه الحالل. S ال�شتبعاد. E فائ�س عجالت بعد الإحالل للتو�شع. V عجالت قابله للبيع عدد 

العجالت من عمر يوم حتى 24 �شهرا H S قطيع غري قابل للزيادة. C قطيع قابل للزيادة
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Table 1. Typical age structure of expanding and stable dairy herds

Lactation number Per cent of cows in herd
in each lactation

 Expanding Stable
herd Herd

1 33 25
   

2 22 20
   

3 16 15
   

4 11 12
   

5 8 9
   

6 5 6
   

7 4 5
   

8 0 4
   

9 1 3
   

10 0 1
Average

2,8 3,4
lactations 

حيث فى ال�شطر الأول... فهذا القطيع الذى يحقق – عمر 

عند الولدة 24 �شهرًا، والفرتة بني ولدتني 365 يومًا ومعدل 

ا�شتيعاب 25% ومعدل اإحالل 25% وعدد عجالت قابلة للبيع 18 

عجلة وعدد الإناث من عمر �شفر – 24 �شهرًا 89% من الأمهات 

ميكن لهذا القطيع اإنتاج ما ي�شاوى 100% من الإنتاج الذى ميكن 

له اإنتاجه.

)1( ح�شاب كمية اللنب املباع من 1-يناير حتى 31-دي�شمر / 

 ملعرفة كمية اللنب التى يتم بيعها من البقرة الواحدة خالل �شنة

)2( اإما ح�شاب اإنتاج لكل بقرة فيتم ح�شابها من يوم الولدة 

حتى يوم التجفيف وهذا ي�شتخدم للمقارنة بني الأبقار والإنتاج، 

 ويتم تعديله اإىل 305 يوم لتفادى الفرق بني عدد اأيام احلليب. 

 )3( التزكية املثلى للقطيع 

ميكن مقارنة قطيعك باملثال املعطى فى اجلدول التاىل حيث 

نوعان من القطعان، قطيع كل عام بزيادة العجالت الع�شار اإىل 

 الأمهات، وقطيع ثابت حيث يبيع العجالت الفائ�شة عن حاجته.
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وت�صتطيع تلخي�س بع�س الن�صائح اإليك اأخى املربى فى 

 النقاط التالية

)1( الهتمام بالعجالت املولودة من اليوم الأول حتى يوم 

 ولدتها، وهذا يحتاج اإىل )مقال خا�س(

)2( متابعة معدلت النمو والرتفاع �شهريًا فى عينات عمرية 

 خمتلفة

)3( تق�شيم العجالت ح�شب �شهر امليالد وتلقيحها طبقًا 

 ملطابقتها للموا�شفات املطلوب عند البقرة فى الوزن والرتفاع.

 )4( لكل جمموعة خطة منف�شلة يتم ح�شاب نتائجها منف�شلة 

)5( فى ال�شهر 13 – 14 يتم حتديد ارتفاع وزن كل عجلة لتقييم 

 البدء فى و�شفها برنامج التلقيح

)6( احلر�س على النتهاء من تلقيح كل �شهر عند عمر 15 

�شهرًا، لتلد العجلة عند عمر 24 �شهرًا وهذا موؤ�شر للكفاءة فى 

 اإعداد الإخالل بالقطيع 

)7( التلقيح وفق خطه لزيادة القيمة الوراثية لالمهات القادمة 

وذلك لرفع الكفاءة الوراثية للقطيع ول يجب القت�شاد فى 

اأ�شعار ال�شائل املنوى ب�شراء طالئق رخي�شه ذات قيمة وراثية 

 منخف�شة ملا لها من اثر �شلبى على الإنتاج فى امل�شتقبل

)8( اختيار الطالئق اخلا�شة بالعجالت بعناية فائقة من 

حيث �شهولة الولدة اأو تعديل املوا�شفات الوراثية للولدات 

القادمة، وهكذا فاإن خط الدفاع الأول حلماية مزرعة الألبان 

هو ال�شتثمار الأمثل فى العجالت املعدة لالإحالل فال يجب اأن 

تن�شغل اإدارة القطيع عن هذا العامل املوؤثر والإيجابى مهما كانت 

الظروف التى تواجهها.
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»مواصفة األلبان« تشعل الصراع بين 
الصناع والمنتجين 
• على البقلى : المواصفة المصرية غير متوافقة مع 
المعايير الصحيحة للجودة بما يجور على حقوق المستهلك

التوافق مع المواصفة العالمية صعب   : • فتحى كامل 
لندرة األلبان الخام محليا

كتبت : �صلوى يو�صف

اجلــودة  موا�شفة  بتعديل  ــبــان  الأل منتجى  مطالبة  اأ�شعلت 

القيا�شى ملنتجات الألبان و حتديدا الأجبان للتوافق مع املوا�شفة 

العاملية نزاعا جديدا بني �شناع الألبان ومنتجاتها و بني منتجى 

والبقاء  املوا�شفة  تعديل  امل�شانع  اأ�شحاب  رف�س  حيث  الألبان، 

على املوا�شفة امل�شرية احلالية بداع اأنها الأن�شب والأكرث تالئما 

مع طبيعة الإنتاج املحلى من الألبان مبا يجعلها الأف�شل لتحديد 

معايري جودة الإنتاج حمليا، فى حني اأكد منتجو الألبان اأن تعديل 

حتتوى  ل  امل�شرية  املوا�شفة  لأن  نظرا  �شرورى  امــر  املوا�شفة 

يهدد  مبا  امل�شتهلك  و�شالمة  ال�شامنة  ل�شحة  ال�شرتاطات  على 

ب�شياع حقوق امل�شتهلك فى منتج جيد ومتوافق مع معايري اجلودة 

ال�شحيحة.

اأنه لبد من  اإدارة اجلمعية،  البقلى - ع�شو جمل�س  اأكد على 

الألبان  ملنتجات  احلالية  امل�شرية  القيا�شية  املوا�شفة  تعديل 

للتوافق مع املوا�شفة القيا�شية العاملية، مرجعا �شبب ذلك اأن عدم 

لقيا�س  ال�شحيحة  العاملية  املعايري  مع  امل�شرية  املوا�شفة  توافق 

جودة منتجات الألبان مبا يعد م�شكلة لبد من �شرعة تداركها.

واأو�شح البقلى اأن املوا�شفة القيا�شية امل�شرية ملنتجات الألبان 

واملعايري  القواعد  مع  تتواكب  ول  جــدا  قدمية  حاليا  واملطبقة 

اأنها  عن  ف�شاًل  اجلــودة،  موا�شفات  جمال  فى  احلديثة  العلمية 

يوفر  ل  مبا  انف�شهم  الألبان  منتجات  اأ�شحاب  مبعرفة  مو�شوعة 

الكاملة حول �شحة معايريها، خا�شة وان  وال�شفافية  امل�شداقية 

املوا�شفة ت�شتهدف خدمة اأ�شحاب امل�شانع فى املقام الأول حيث 

اأنها تتوافق مع حدود قدراتهم فى الت�شنيع، وذلك قبل حر�شها 

على �شحة املعايري ال�شامنة ل�شالمة �شحة امل�شتهلك وحقوقه.

تت�شمن  الألبان  ملنتجات  العاملية  القيا�شية  املوا�شفة  اأن  وقال 

حتديد ال�شافات اإىل منتجات الألبان وخا�شة الجبان، وحتديد 

امل�شتهلك  لعالم  العبوة  على  وا�شح  ب�شكل  ذلك  وكتابة  ن�شبتها، 

مباهية مكونات املنتج حتقيقا ملبداأ ال�شفافية معه.
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الألــبــان  ملنتجات  املحلية  امل�شانع  بــه  تقوم  مــا  اأن  واأ�ــشــاف 

مناق�شا متاما لذلك، حيث اأنها ت�شتخدم فى منتج الجبان على 

اإىل  منتج طبيعى  يحول اجلنب من  نباتية مبا  زيوت  املثال  �شبيل 

ف�شاًل عن عدم   - العاملية  املوا�شفة  توؤكد  - ح�شبما  نباتى  منتج 

تدون  بل  اجلنب،  عبوة  على  وا�شح  ب�شكل  ال�شافات  هذه  تدوين 

بخط �شغري وغري وا�شح مبا ل يحقق النتباه املطلوب للم�شتهلك، 

حول  املعلومات  كامل  تدوين  عدم  المر  فى  اخلطري  اأن  م�شيفا 

هذه ال�شافات، حيث اأن ا�شتخدام الزيوت النباتية فى الجبان ل 

ي�شتخدم للر�شع ول لالطفال اأقل من 10 �شنوات، ذلك عالوة على 

اليه  امل�شاف  للجنب  املتناولني  الطفال  ا�شابة  احتمالية  ارتفاع 

اأن 99 % من  الزيوت النباتية بالأمرا�س ال�شرطانية، كا�شفا عن 

التهديد  ومتثل  النباتية  الزيوت  ت�شتخدم  حمليا  املنتجة  الجبان 

نف�شه.

واأ�شاف البقلى اأنه من �شمن خمالفات �شركات ت�شنيع الألبان 

للموا�شفات العاملية اأي�شا، ارتفاع ن�شبة ا�شافة الألبان البودرة اإىل 

عبوة اللنب املعباأ لدرجة ت�شل اإىل 50 % مبا يغري من �شمات املنتج 

ومن ثم م�شماه مبا يجعل من غري ال�شحيح اأن يطلق عليه م�شمى 

»حليب طبيعى« لأنه بذلك فقد طبيعته واأ�شبح »م�شنع«، ومع ذلك 

ل يتم تدوين هذه املعلومات على العبوة.

ولفت اإىل اأن �شركات ت�شنيع الألبان ت�شتند فى دفاعها اأمام كل 

ذلك باأن الألبان اخلام غري متوفرة حمليًا مبا يجعل هناك �شرورة 

ل�شترياد الألبان البودرة وا�شافة الزيوت النباتية لالأجبان، غري 

باملوا�شفة  وراء مت�شكهم  لل�شركات  ال�شا�شى  الهدف  اأن  اأكد  اأنه 

امل�شرية دون تعديل اأنها ت�شاعدهم فى خف�س تكلفة الإنتاج ومن 

ثم الت�شويق للمنتج ولي�س بجحة عدم كفاية الألبان اخلام.

منتجى  جمعية  �شكرتري   - �ــشــرور  اأ�ــشــرف  املهند�س  واأكـــد 

الألبان  ملنتجات  امل�شرية  القيا�شية  املوا�شفة  اأن   - الألبان 

�شرورة  ي�شتوجب  مبا  العاملية  املوا�شفة  مع  متوافقة  غري 

تعديلها للتوافق مع املعايري ال�شحيحة لالإنتاج ل�شمان �شحة 

امل�شتهلك واحلفاظ على حقوقه فى احل�شول على منتج جيد 

مطابق للموا�شفات ال�شحيحة.

املوا�شفة  ظل  فى  تقوم  الألــبــان  اإنــتــاج  م�شانع  اأن  واأو�ــشــح 

اإىل الأجبان  النباتية  اإ�شافات من الزيوت  باإدخال  امل�شرية 

العاملية  امل�شنعة وذلك باملخالفة مع قواعد منظمة ال�شحة 

الزيوت  اليها  امل�شاف  الأجــبــان  ا�شتخدام  من  حتــذر  التى 

النباتية لالأطفال الر�شع نظرًا لفتقارها للعديد من العنا�شر 

الغذائية املهمة، ف�شاًل عن اأن من �شاأنها الت�شبب فى ا�شابة 

الأطفال باأمرا�س خطرية نتيجة تناولها.

وعدم  احلالية  املوا�شفة  م�شاوئ  �شمن  من  اأن  �شرور  وقال 

عدم  ال�شحيحة،  العاملية  اجلـــودة  ملوا�شفات  مطابقتها 

ا�شرتاط معيار وا�شح جلودة الألبان البودرة امل�شتوردة، حيث 

امل�شانع  ت�شتوردها  التى  البودرة  الألبان  اأنواع  بع�س  تت�شف 

بجودة منخف�شة ومتدنية مبا ي�شر ب�شحة امل�شتهلك، المر 

لتحديد  القيا�شية  املوا�شفة  امتداد  �شرورة  يقت�شى  الــذى 

معايري جودة عالية ووا�شحة لالألبان امل�شتوردة.

 واأرجع �شرور مت�شك ال�شناع بهذه املوا�شفة والعرتا�س على 

تكلفة  خف�س  وتتيح  امكانياتهم  مع  تتوافق  اأنها  اإىل  تعديلها 

من  الطبيعية  غري  ال�شافات  ا�شتخدام  خالل  من  الإنتاج 

اأو لنب البودرة وذلك بهدف زيادة الربحية  الزيوت النباتية 

م�شلحة  ح�شاب  على  كانت  ولو  املكا�شب  من  مزيد  وحتقيق 

امل�شتهلك.
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ل�شركة  التنفيذى  املدير   - كامل  فتحى  املهند�س  رد  جهته  من 

تعديل  ي�شعب  اأنــه  مو�شحًا   - الألــبــان  ملنتجات  لنــد«  »جــريــن 

املوا�شفة امل�شرية ملنتجات الألبان للتوافق مع املوا�شفات العاملية 

وذلك لأن املوا�شفات العاملية تقوم على املوا�شفة الأوروبية والتى 

جرى و�شعها مبا يتالءم مع طبيعة �شناعة واإنتاج الألبان باأوروبا، 

الألبان  اإنتاج  فى  ذاتيا  واكتفاءا  بل  بوفرة  اأوروبـــا  تتمتع  حيث 

للخارج فى �شورة  زاد عن حاجتها  ما  ت�شدر  يجعلها  اخلام مبا 

لنب بودرة، لذلك فان هذه املوا�شفة ل تتنا�شب مع �شناعة واإنتاج 

اإنتاج  الألبان فى م�شر، وذلك لأن م�شر تعانى عجزًا كبريًا فى 

الألبان اخلام ي�شل اإىل 75 % ول يتوفر منه حمليا ال القليل مبا 

والزبد من  البودرة  الألبان  لال�شترياد  كاأ�شحاب م�شانع  يدفعنا 

الألبان  ملنتجات  النباتية  ال�شافات  ا�شتخدام  وكذلك  اخلــارج 

لتعوي�س عجز اللنب اخلام، مف�شرا بذلك �شبب اعرتا�س اأ�شحاب 

م�شانع اإنتاج الألبان على تعديل املوا�شفة امل�شرية احلالية  .

عبارة  و�شوح  عدم  من  الألبان  منتجو  قاله  ما  كامل  ونفى 

»م�شاف اإليه زيوت نباتية« على بيانات عبوة اجلنب، موؤكدًا اأن 

اإنتاج الأجبان تدون ب�شكل وا�شح على  الداخلة فى  ال�شافات 

العبوة تطبيقا للقواعد العامة ملوا�شفات اجلودة.

واأ�شاف اأن ا�شتخدام الزيوت النباتية فى م�شر اأ�شبح �شئ 

طبيعى جدًا مع نق�س الإنتاج املحلى من الألبان اخلام، م�شريا 

اإىل اأن 90 % من الأ�شر امل�شرية ت�شتخدم امل�شلى النباتى خا�شة 

الكولي�شرتول  من  اأقل  ن�شبة  على  حتتوى  النباتية  الزيوت  واأن 

نافيًا بذلك ما يرتدد حول خطورة  امل�شتهلك،  يفيد �شحة  مبا 

ا�شتخدام الزيوت النباتية على �شحة امل�شتهلك، موؤكدًا اأن هذه 

الزيوت �شحية ول تت�شبب فى اأى اأ�شرار تذكر لل�شحة الإن�شان 

الــبــودرة  الألــبــان  جـــودة  فــى  الألــبــان  منتجو  ت�شكيك  وحـــول 

ي�شمن  مبا  امل�شرية  املوا�شفة  تعديل  وا�ــشــرتاط  امل�شتوردة 

اأن الألبان البودرة امل�شتوردة تتميز  اأكد كامل  ارتفاع جودتها، 

اجلودة  فى  تدنى  �شابة  اأى  ي�شوبها  ول  للغاية  مرتفعة  بجودة 

الألبان  جتفيف  لأن  وذلك  القيا�شية،  للموا�شفات  خمالفة  اأو 

ارتفاع  ت�شرتط  م�شددة  ملوا�شفات  يخ�شع  الأوروبية  الدول  فى 

اإىل  وحتويلها  بتجفيفها  ي�شمح  حتى  اأول  اخلام  الألبان  جودة 

لنب بودرة مبا يوؤكد جودة جميع اأنواع الألبان املجففة امل�شتوردة 

خا�شة من اأوروبا.

املوا�شفة  تعديل  من  الألبان  منتجو  هدف  اأن  كامل    وقال 

احلــد  بــغــر�ــس  ال�ــشــتــرياد  عــن  الــ�ــشــنــاع  وتعجيز  ت�شعيبها 

منه  والعتماد ب�شكل اكر على الألبان املحلية التى ينتجوها، 

اخلام  الألــبــان  اأ�شعار  ارتفاع  يعنى  ذلــك  حتقيق  اأن  مو�شحا 

النهائية  املنتجات  اأ�شعار  فى  ارتــفــاع  ي�شتتبعه  مبا  لندرتها 

امل�شتهلك  مب�شلحة  ي�شر  مبــا  امل�شتهلك  على  ــان  ــب الأل مــن 

وال�شناع  معا.
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منتجو األلبان يؤكدون : اللبن أحد السلع 
االستراتيجية التى ال تقل أهمية عن السالح

 � استخدام اللبن البودرة مع اللبن الخام أحد المشكالت التى تعوق نمو القطاع 
 � 99% من الشركات الكبرى تخلط اللبن البودرة باللبن الخام وتتجاهل المستهلك وصحته 

� يسرى الضوى : الشركات الكبرى تستخدم اللبن البودرة كورقة ضغط على المزارع 

 لتخفيض أسعار اللبن 

 � محمد واعر: 54 ألف طن كمية اللبن البودرة التى يتم استيرادها سنويا 

� أحمد قاسم : تفعيل المواصفات 
القياسية وتشديد الرقابة على 

 مصنعين األلبان أهم مطالبنا 

� طارق هاللى : اللبن البودرة 

يسبب أضرار بالغة للمنتج المصرى 
والبد من تقنين كمية االستيراد 

تواجه  التى  امل�شكالت  من  اأن هناك عدد  الألبان  منتجى  اأكد 

اأ�شحاب  اإقــبــال  اأهمها  م�شر  فى  ومنــوه  تطوره  وتعوق  القطاع 

كبرية  كميات  ا�شترياد  على  الكرى  الألبان  و�شركات  امل�شانع 

من اللنب البودرة لل�شغط على منتجى الألبان اخلام وا�شتخدامه 

الألبان  باأ�شعار  مقارنة  اأ�شعاره  لنخفا�س  املحلية  لالألبان  كبديل 

خل�شارة  الألبان  منتجى  تعر�س  م�شكلة  ميثل  ا�شبح  مبا  املحلية 

فادحة لفتني اإىل اأن هناك اأكرث من 45 الف طن لنب بودرة يتم 

ا�شترياده �شنويا واأن 99% من امل�شانع تقوم بخلطه مع اللنب اخلام 

دون اأن تدون ذلك على العبوة املباعة مما يعد خمالفة �شريحة 

بع�س  قيام  هو  ذلــك  من  الأخــطــر  و  بل  العاملية  ــودة  اجل ملعايري 

ال�شركات با�شترياد اأنواع من اللنب البودرة جمهولة الهوية باأ�شعار 

القوانني  تفعيل  عدم  ب�شبب  طائلة  مكا�شب  لتحقق  جدا  رخي�شة 

وتطبيق معايري ال�شالمة واجلودة مو�شحني اإىل اأن احلكومة يقع 

على عاتقها م�شئولية كبرية جتاه هذه ال�شناعة الهامة التى تعتر 

مبثابة �شلعة اإ�شرتاتيجية يجب حمايتها ودعمها ول تقل اأهمية عن 

حاجة البلد لتاأمني حدودها بال�شالح.

فى البداية يقول ي�شرى ال�شوى–ع�شو جمل�س اإدارة اجلمعية 

البودرة مناف�س  اللنب  اأن  نعرف  اأن  الألبان لبد  ملنتجى  امل�شرية 

لألبان املزارع حيث تقوم �شركات الألبان ب�شراء كميات كبرية جدا 

تكون  لكى  تخزينه  ويتم  رخي�س  العاملى  �شعره  يكون  عندما  منه 

ورقة �شغط على منتجى الألبان اخلام لتقليل �شعره اأو لالإ�شتغناء 

البودرة فى  اللنب  اأن  اإىل  العام م�شريًا  اأوقات معينة من  عنه فى 

يتم  اأنــه  اإىل  اإ�شافة  املن�شاأ  بلد  من  مدعم  يكون  الأحيان  اأغلب 

فى  �شعره  يكون  البالد مما  الألبان فى هذه  فائ�س  ت�شنيعه من 

كثري من الأوقات اأرخ�س بكثري بالن�شبة مل�شنعى الألبان من اللنب 

متدنية  اأ�شعار  اى  لقبول  ن�شطر  كمنتجيني  يجعلنا  مما  اخلــام 

التلف  اإىل  اللنب  يتعر�س  الكرى حتى ل  امل�شانع  تفر�شها علينا 

اللنب  اإىل  بحاجة  لي�شوا  احلالة  هذه  فى  امل�شنعني  فاإن  وبالتاىل 

اخلام لأن لديهم بدائل مما يعر�شنا خل�شائر فادحة. 



35

واأ�شار ال�شوى اإىل اأن اجلمعية جنحت فى التغلب على مو�شوع 

اللعب بالأ�شعار مع بع�س امل�شانع التى بداأت تتعامل باأ�شعار عادلة مع 

 اأ�شعار مدخالت م�شتلزمات الإنتاج  مع احلفاظ على �شعر امل�شتهلك

جدا  خطري  مو�شوع  املجفف  اللنب  مو�شوع  اأن  اإىل  واأ�ــشــاف 

اأ�شبحت  والتى  ا�شتريادها  يتم  التى  الكمية  يتحدد  اأن  ويجب 

على  ت�شجيع  مب�شر  يوجد  ل  اأنــه  اإىل  لفتًا  املــزارع  اإنتاج  تفوق 

اأن  �ــشــرورة  على  م�شددا  الــبــودرة  اللنب  لإنــتــاج  م�شانع  اأن�شاء 

تامني  على  الــقــادمــة  الــفــرتة  خــالل  امل�شرية  احلــكــومــة  تعمل 

عــادل  ب�شكل  عليها  واحلــ�ــشــول  لل�شعب  الأ�ــشــا�ــشــيــة  املنتجات 

 والق�شاء على احتكار امل�شانع الكرى ل�شلعة خطرية مثل الألبان 

وي�شتخدم  اللنب  جتفيف  فى  خطاأ  يحدث  احيانا  ولكن  النهائى 

اللنب  اأن  اإح�شا�س  يعطى  فى جتفيفه مما  عالية  حــرارة  درجــات 

اأما  الطبيعى  اللنب  لون  غامق وخمتلف عن  لون  ويعطيه  حمروق 

اللنب الذى ي�شتخدم فيه درجة حرارة منخف�شة لتجفيفه فيكون 

اللنب  ل�شتخدام  تلجاأ  امل�شانع  اأن  كما  اجلــودة  حيث  من  اأف�شل 

اللنب  من  اعلى  �شعره  الطازج  اللنب  اأن  حالة  فى  اأي�شا  البودرة 

الفروق  هذه  من  مكا�شب  وحتقق  الأ�شعار  فــروق  لتوفر  البودرة 

اأما  �شنويًا،  بودرة  األف طن لنب  نحو 45  ن�شتورد  اأننا  اإىل  م�شريا 

اللنب اخلام فى م�شر فهو مو�شمى يزيد فى ال�شتاء وينق�س فى 

تنتج من 600  التجارية  املزارع  تنتجها  التى  اللنب  ال�شيف كمية 

اإىل 700 طن فى ال�شتاء فى ال�شيف تقل الكمية من 25 اإىل 30 

فى  امل�شانع  تواجه  م�شكلة  هناك  يجعل  مما  الرقم  هذا  عن   %

ا�شتخدام  اأمر  يجعل  مما  الطبيعية  الألبان  نق�س  وهى  ال�شيف 

بيعملوا  ال�شعر  عن  النظر  بغ�س  وارد  اأمر  البودرة  للنب  امل�شانع 

بت�شيف   %99 بن�شبة  البودرة  واللنب  الطازج  اللنب  بني  ما  خليط 

 امل�شانع ن�شبة من اللنب البودرة والن�شب تختلف من م�شنع لخر 

ونحن كمنتجى األبان ل نطالب بالغاء ا�شترياده اللنب البودرة لأنه 

وحتديدًا  احللويات  م�شانع  مثل  اأخــرى  ا�شتخدامات  فى  يدخل 

ال�شيكولتة وي�شتخدم فى م�شانع القهوة وفى بع�س الأدوية التى 

احليوية  امل�شادات  وبع�س  والفيتامينات  الروتني  على  حتتوى 

�شعر  فينا  يتحكم  األــبــان  كمنتجني  م�شر  فــى  اأ�شبحنا  ولــكــن 

التى  املجففة  الألبان  تنوع  مع  خا�شة  م�شر  داخل  البودرة  اللنب 

ودول  الهند  مثل  جدا  رخي�شة  باأ�شعار  دول  من  ا�شتريادها  يتم 

جديدة  وقائية  اجـــراءات  عمل  مــن  فالبد  واأوروبــــا  ا�شيا  �شرق 

ر�شوم  بنعمل  كنا  اجلــات  اتفاقية  فقبل  الألبان  منتجى  حلماية 

يفعل  اأن  ي�شتطيع  ل  الإغـــراق  جهاز  ولكن  الــبــودرة  اللنب  على 

التى  احلــرة  التجارة  اتفاقية  على  توقيعنا  بعد  الأن  ذلــك  مثل 

ولكن  املختلفة  ال�شلع  ا�شترياد  على  ر�شوم  اى  فر�س  من  متنعنى 

للجودة  العاملية  باملوا�شفات  امل�شتورد  التزام  فى  يكمن  قد   احلل 

ويرى اأحمد ح�شن قا�شم – ع�شو جمل�س اإدارة اجلمعية اأن م�شكلة 

اللنب البودرة فى م�شر تتلخ�س فى ال�شتخدام اخلاطئ له حيث 

اأن  الألبان دون  اأغلب م�شانع  الطبيعى فى  اللنب  يتم خلطه على 

يتم تدوين ذلك على العلبة الكرتونية املعباأ فيها اللنب م�شريا اإىل 

ا�شتخدامهم  حال  فى  الألبان  م�شنعى  تلزم  الدولية  املعايري  اأن 

يكتب عليه م�شروبات  واإمنا  كلمة لنب  يكتب عليه  ل  البودرة  للنب 

اأن ا�شتخدام اللنب البودرة مع  مكونه من اللنب وهذا لي�س معناه 

اللنب غري جائز فهو م�شموح ولكن لبد األ يزيد عن ن�شبه معينه 

ومن حق امل�شتهلك اأن يدون ذلك على العبوة ب�شكل وا�شح.

اللنب  اأن  فيقول  اجلمعية  ع�شو  واعـــر  حممد  الــدكــتــور  اأمـــا 

الطبيعى هو الذى يعلب ويتم حفظه فى اأجهزة مردة عند درجة 

واأمــالح  بروتني  حمتوياته  وتكون  امل�شنع  اإىل  للو�شول  مئوية   4

�شناعة  فهناك  يحدث  ما  اأما  ماء  والباقى  ودهــون  �شلبة  ومــواد 

اأ�شمها تكثيف اللنب ويتم ذلك عندما يكون هناك فائ�س من كمية 

ونوع  الد�شم  كامل  نوع  نوعني  وهى  جتفيفها  يتم  اخلــام  الألبان 

طبيعى  لنب  وجود  حالة  فى  عام  ب�شكل  وامل�شانع  الد�شم  منزوع 

الألبان فى  اإذا كان هناك نق�س فى  ال  ا�شتخدامه  كافى تف�شل 

ال�شوق فت�شطر امل�شانع اإىل ا�شتخدام بديل الألبان ولكن امل�شكلة 

البودرة كبديل للنب اخلام تكمن  الألبان  ا�شتخدام  احلقيقية فى 

املنتج  جــودة  على  احلــال  بطبيعة  وتوؤثر  البودرة  اللنب  جــودة  فى 
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وي�شيف قا�شم اأن املمار�شات اخلاطئة التى متار�شها بع�س 

القيا�شية  املوا�شفات  تفعيل  لعدم  طبيعية  نتيجة  امل�شانع 

وت�شديد الرقابة على م�شنعني الألبان �شواء كانوا مزارعني اأو 

يتم جتفيفه  البودرة عندما  اللنب  اأن  األبان مو�شحا  م�شنعني 

الطازجة  الألبان  عك�س  على  بداخله  التى  الفيتامينات  حترق 

اأعلى  حتقق  التى  والأمـــالح  الفيتامينات  بكامل  تتمتع  التى 

القوانني  تفعيل  فى  يتمثل  احلل  اأن  واأ�شاف  للج�شم  ا�شتفادة 

بقطاع  النهو�س  و  ال�شواء  على  وامل�شتهلك  املنتج  حتمى  التى 

والق�شاء  ال�شغرية  بامل�شروعات  الهتمام  خالل  من  الألبان 

على الحتكار واأن يكون هناك �شعر عادل للنب يحميه القانون 

ويحدده حتى ل نقع فري�شة لعملية ابتزار وحتكم اأربع �شركات 

ن�شطر  يجعلنا  مما  الأ�شعار  فى  الألــبــان  ت�شنيع  فى  كــرى 

 للبيع باخل�شارة حتى ل يتلف اللنب لدينا كمزارعني.  

    ويقول املهند�س اأ�شرف �شرور – �شكرتري عام جمعية منتجى 

الألبان اأن اللنب البودرة الذى يدخل مل�شر لال�شف لي�س باأكمله 

اللنب  �شر�س  عن  عبارة  وهو  م�شرتجع  منتج  ولكن  بــودرة  لنب 

الذى مت جتفيفه  البودرة  اللنب  ويتم جتفيفه فهناك فرق بني 

وبني اللنب امل�شرتجع الذى ي�شمى �شبيه اللنب البودرة مو�شحًا 

ا�شترياده  من  م�شكلة  اأدنــى  لديهم  لي�س  األبان  كمنتجى  اأنهم 

نحاول  والتى  املطلوبة  القيا�شية  واملوا�شفات  باملعايري  ولكن 

تغريها مع الهيئة العامة للموا�شفات واجلودة مبا يتنا�شب مع 

الأ�شا�شى  العن�شر  الروتني  ن�شبة  حتديد  و  وتوزيعه  ت�شويقه 

فى اللنب ولكن املوا�شفات تغفل هذا المر متاما فاملوا�شفات 

اأن  على  اتفقت  العاملية  ال�شحة  منظمة  اقرتها  التى  العاملية 

للدهن  املحددة  والن�شب  اللنب  فى  تدخل  معايري  هناك  يكون 

امل�شنع  �شي�شيف  ذلــك  حــدث  ولــو  والــروتــني  ال�شلبة  وللمواد 

اللنب البودرة الأ�شلى وهذا نحن نوافق عليه ولكن هذا ل يحدث 

فمو�شوعنا لي�س منع اأو وقف ا�شترياد اللنب البودرة ولكن نطالب 

من  احلــد  فى  دور  للحكومة  يكون  وان  جــوده  موا�شفات  بو�شع 

دخول لنب بودرة غري معلوم باأ�شعار رخي�شة وما هو اللنب البودرة 

وعندما ي�شتخدم فى �شناعة األبان لبد اأن يكتب على العبوة ذلك 

العبوة لنب طبيعى %100  تكتب على  اأن  امل�شانع ل يجب  اأن  كما 

لكن يكتب لنب م�شنع ففى حاله ا�شتخدام �شبيه اللنب يكتب بخط 

الأوروبية  املوا�شفات  فى  يحدث  ما  وهذا  م�شنع  لنب  اأنه   وا�شح 

امل�شتورد  ــودرة  ــب ال الــلــنب  مــن   %90 اأن  اإىل  �شــــرور  واأ�شـــــار 

و%10  الأطــفــال  وحــلــويــات  ال�شيكولته  ت�شنيع  فــى  ي�شتخدم 

يوجد  ل  اأن  نفاجئ  عندما  ولــكــن  ــان  ــب الأل ت�شنيع  فــى  يــدخــل 

نراعيها  اأن  ــد  لب �شناعى  بــروتــني  لــه  ن�شع  اأو  باللنب   بــروتــني 

املوا�شفات  م�شروع  على  باملوافقة  ال�شناعة  وزارة  �شرور  وطالب 

�شنوات   5 منذ  اجلمعية  قدمته  الذى  لالألبان  واملعايري  القيا�شية 

فى  لال�شتخدام  قيا�شية  موا�شفات  وو�شع  ال�شترياد  حيث  من 

املعلب  اللنب  �شعر  فبمقارنة  اللنب  بيع  �شعر  وحتــديــد  امل�شانع 

اأن  جنــد  املــزرعــة  مــن  علية  احل�شول  يتم  الــذى  اخلــام  باللنب 

 %45 عــن  يــزيــد  ل  البيع  لــنب  ب�شعر  مقارنة  املــزرعــة  لــنب  �شعر 

اإىل  جنيه   3،20 اخلام  اللنب  ي�شرتى  لأن   %60 اإىل  ي�شل  اأنه  ال 

امل�شانع  ميزانيات  اأن  ذلــك  على  والدليل  تقريبا  جنية   3،25

تطوير  باى  تقوم  اأن  حتى  ي�شتطيع  ل  واملــزارع  للمليارات   ت�شل 

الألــبــان  اأن  اجلمعية  –ع�شو  هــالىل  طــارق  الدكتور  ويــوؤكــد 

اللنب  وان  خا�شة  مبا�شر  ب�شكل  الألــبــان  منتجى  ت�شر  الــبــودرة 

التى  الــدول  فى  النتاج  على  فائ�س  منتج  عبارة عن  هو  املجفف 

اأكرث  اأن  اإىل  م�شريا  الرازيل  مثل  الألبان  من  ذاتى  اكتفاء  فيها 

فرتة عانى منها منتجى الألبان من وجود اللنب البودرة كانت عام 

التى  البالد  ا�شطرت  عندما  العاملية  املالية  الزمــة  وقت   2009

باأى  اإىل التخل�س من املخزون لديها وبيعه  البودرة  اللنب  ت�شدر 

ثمن لتحقق �شيولة المر الذى �شبب اأ�شرار بالغة للمنتج امل�شرى 

لكن مل  البودرة  اللنب  اإغــراق على  ر�شوم  ن�شع  اأن  وقتها  وحاولنا 

ن�شتطيع ونحن ل نطالب مبنع ال�شركات من ا�شتخدامه ولكن لبد 

�شهال  اأمر غ�شه  اأ�شبح  وال  تقنني وموا�شفات معينة  له  يكون  اأن 

يوجد  ل  فعندما  اأطــفــال  لنب  غ�س  من  ال�شني  فى  حــدث  مثلما 

 موا�شفة �شحية لهذا املنتج كلما كانت املخاطر على ال�شحة اأكرث 

البودرة  لنب  من  امل�شتوردة  الكميات  بتقنني  هالىل  يطالب  ولكن 

كمنتجيني  عليهم  يــوؤثــر  ل  كــى  معني  بــرقــم  وارد  ر�ــشــم  وو�ــشــع 

مما  الت�شغيل  �شعر  من  اأقــل  باأ�شعار  الألبان  بيع  على  ويجرهم 

يكبدهم كمنتجني خ�شائر عالية جدًا
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رئيس الهيئة العامة للخدمات 
البيطرية .. واجهنا الحمى القالعية 

برغم ضعف االمكانات.
اللقاح المصرى ارخص واكفأ من اللقاح االجنبى

الدولة والمربين والمحليات ثالوث المواجهة للحمى القالعية

�شماعنا  عند  جفنًا  نغم�س  يجعلنا  ل  كابو�شا  القالعية  احلمى 

مواجهة  فى  وعنادا  عددا  الهزيلة  احليوانية  لرثوتنا  ابادتها  عن 

مواجهة  فى  ال�شتنفار  حمــاولت  كل  ورغــم  القاتلة.  �شرباتها 

وثــروات  دخــول  �شياع  ومعها  احليوانية  ثروتنا  لرواح  ح�شدها 

ن�شتعد  متاأخرة ومل  دائما  تاأتى  املواجهة معها  فان  املربني  �شغار 

اأر�شًا. ــدًا  واح حيوانا  يطرح  ان  من  ملنعها  واحــدة  مــرة  ولــو   لها 

على  القالعية  احلمى  اىل  نظرتنا  تف�شى  اىل  ذلــك  ادى  وقــد 

�شالحنا  ــه  ان يخرنا  العلم  اأن  رغــم  منه  لمــنــا�ــس  قـــدرا  انــهــا 

ـــد فـــى مــواجــهــتــهــا ولـــلـــخـــروج مـــن دوائــــــر الــطــال�ــشــم  اجلـــدي

ــة ملــواجــهــتــه، جـــاء هــذا  ــعــرف والــكــوابــيــ�ــس اىل خــري الــعــلــم وامل

املــ�ــشــئــول الول عــن �ــشــحــةا حلــيــوانــات فــى م�شر  الــلــقــاء مــع 

انــــتــــ�ــــشــــار  ـــــاب  ـــــب ـــــش ا� مـــــعـــــرفـــــة  مـــــــن  هـــــــل متــــكــــنــــتــــم   -

 احلمى القالعية فى م�شر موؤخرا؟ 

 يقول الدكتور ا�شامة �شليم رئي�س الهيئة العامة للخدمات البيطرية اأن

وراء ظهور احلمى القالعية تكمن عادة ا�شباب عديدة ومتنوعة 

فقد تظهر ب�شبب تهريب احليوانات عر احلدود دون ان تخ�شع 

للرقابة الطبية والبيطرية ورغم ذلك فقد حتملها اي�شا احليوانات 

التى تخ�شع للرقابة الطبية والبيطرية دون ان يظهر عليها اعرا�س 

ال�شابة بها كما ان احلمى القالعية ميكن ان تنقل اىل م�شر عر 

ال�شوي�س خا�شة وانها  احليوانات التى تنقلها ال�شفن املارة بقناة 

كفريو�س ميكن ان تنتقل مع الرياح  ورغم كل ذلك فان الحتمال 

املهربة  احليوانات  عر  الينا  انتقلت  القالعية  احلمى  ان  الأكر 

التى مل تخ�شع للرقابة ال�شحية والبيطرية. 

ورغم ذلك ان عددا كبريا من هذة احليوانات يتم �شبطها حتى 

و�شلت عدد الق�شايا اىل اكرث من 30 �شبطية �شهريا الان �شعف 

العدد امل�شبوط ينجح فى دخول البالد وهذا هو ال�شب�شب الرئي�شى 

اخرى. اىل  حمافظة  من  ب�شرعة  وانتقالها  المرا�س  ظهور   فى 

لــيــبــيــا  فــــى  الـــقـــالعـــيـــة ظـــهـــر  مـــر�ـــس احلـــمـــى  ان  ا�ـــشـــيـــع   -

ـــاذا مل يتم  ـــم ـــل ــل انــتــ�ــشــاره فـــى مــ�ــشــر ...ف ــة قــب ــودي ــع ــش ــ� وال

 اتخاذ الجراءات الحرتازية ملواجهتة ؟ 

ان المــــرا�ــــس الــتــى تــ�ــشــيــب احلـــيـــوانـــات مــنــتــ�ــشــرة فـــى كل 

بــلــدان الــعــامل والحــــــرتاز مــنــهــا امـــر �ــشــعــب  وان امــكــانــاتــنــا 

احلــيــوانــات  امــرا�ــس  مــواجــهــة  فــى  للغاية  حمـــدودة  م�شر   فــى 

منها  احلـــمـــايـــة  وطـــــرق  ــــرا�ــــس  الم مـــواجـــهـــة  ا�ــشــالــيــب  ان 

ــارهــا تـــكـــون غـــري مــــوجــــودة والـــدلـــيـــل على  ــش ــ� ــت فـــى حـــالـــة ان

الن. لـــه حــتــى  نــنــ�ــشــم  ــى مل  ــامل ــع ال ـــرتات  ـــع ال بــنــك  ان   ذلــــك 

- وملاذا مل نن�شم لبنك العرتات حتى الن رغم انه كان مبقدوره 

 م�شاعدتنا فى مواجهة املوجة الخرية للحمى القالعية ؟ 

الباهظة  التكاليف  ب�شبب  الــعــرتات  بنك  اىل  م�شر  تن�شم  مل 

فى  اأمــامــنــا  جنــد  مل  ولــهــذا  الع�شوية،  �ــشــروط  تتطلبها  الــتــى 

واملربني  الــدولــة  جهود  ت�شافر  غري  القالعية  احلمى  مواجهة 

بكل  �شعينا  ...وكــهــيــئــة  املــر�ــس  ملواجهة  وال�شغار  الكبار  مــن 

ننجح  اأن  ونتمنى  الطرق  بكل  واللقاح  الأم�شال  لتوفري  ال�شبل 

لنه  القالعية  احلــمــى  ــذه  ه ملــواجــهــة  م�شرى  لــقــاح  انــتــاج  فــى 

�شيكون  اأنه  كما  الدولة  مبالغ �شخمة على خزانة  بالطبع  �شيوفر 

امل�شتورد. الــلــقــاح  مــن  امل�شابة  احلــيــوانــات  معاجلة  فــى   اكــفــاأ 

-احرتازا من عدم تعر�شنا ملوجة جديدة من احلمى القالعية هل 

 هناك اجتاها ملنع ا�شترياد احليوانات من افريقيا ؟ 

ــتــرياد احلــيــوانــات  ــش ــادى ملــنــع ا� ــن حــتــى الن ل يــوجــد اجتــــاه ي

ـــة تــو�ــشــى بــذلــك. ــوجــد لــديــنــا درا�ـــش ــا، كــمــا ل ت ــقــي مـــن افــري

ـــودان واثــيــوبــيــا  ـــ�ـــش ومـــازلـــنـــا مــتــمــ�ــشــكــني بـــال�ـــشـــتـــرياد مـــن ال

 وفــــق التـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة املـــرمـــة مـــع هـــاتـــني الــدولــتــني.

ونحن كهيئة للخدمات البيطرية لي�س من �شلطانتا منع ال�شترياد 

اما  الزراعة  وزير  القرار فى ذلك هو  به لن �شاحب  ال�شماح  او 

التى  دورنا فانه يقت�شر فقط على اجلوانب ال�شحية والبيطرية 

يجب ان تخ�شع لها احليوانات امل�شتوردة �شواء افريقيا او غريها.
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الحمى القالعية..
أسباب االنتشار وطرق السيطرة 

 بقلم أ.د حسين على - أستاذ ورئيس قسم الفيروسات 
                                                     كلية الطب البيطرى - جامعة القاهرة  

يعتر مر�س احلمى القالعية من اأهم الأمرا�س التى ت�شبب م�شاكل 

اقت�شادية مما يجعله من اخطر اأمرا�س الرثوة احليوانية فى العامل ملا 

له من اآثار �شلبية على احليوانات املري�شة واإحداث ن�شب نفوق عالية فى 

 حيوانات املزرعة ال�شغرية ومنها الأبقار واجلامو�س والأغنام واملاعز.

الفريو�شات  اأخــطــر  مــن  القالعية  احلــمــى  مــر�ــس  فــريو�ــس  ويعتر 

ل�شرعة  نــظــرا  املــ�ــشــقــوق  الــظــلــف  ذات  احلــيــوانــات  ت�شيب  ــتــى  ال

 120 مــن  اأكــرث  ب�شرعة  بالهواء  ينتقل  الفريو�س  اأن  حيث  انت�شاره 

ــس الــكــثــري مـــن احلـــيـــوانـــات الــريــة  ــفــريو� ــاعــة، يــ�ــشــيــب ال ــش كــم/�

فيها. املــر�ــس  بــهــذا  اإ�ــشــابــات  ت�شجل  فلم  اخلــيــول  اأمـــا  ــال،  ــم  واجل

العامل  بــلــدان  معظم  فــى  القالعية  احلــمــى  مــر�ــس  فــريو�ــس  ينت�شر 

اأما  الالتينية  اأمريكا  و  اأ�شيا  قــارة  من  وجــزء  اإفريقيا  قــارة  وخا�شة 

املر�س  اإن  بــل  املــر�ــس  فيها  ي�شجل  فلم  ال�شمالية  واأمــريــكــا  ـــا  اأوروب

وجنوب  الأو�ــشــط  والــ�ــشــرق  اإفريقيا  قــارة  مــن  كبري  جــزء  ي�شتوطن 

والأرجنتني. الرازيل  مثل  الالتينية  اأمريكا  دول  وبع�س  اأ�شيا   �شرق 

ينتمى  فاإنه  القالعية  احلمى  ملر�س  امل�شبب  الفريو�س  اإىل  وبالنظر 

على  باحتوائها  تتميز  والتى  البيكورنا  بعائلة  ت�شمى  فريو�شية  لعائلة 

احلام�س النووى الريبوزى النوع والذى له القدرة ال�شريعة على التحول 

مما ينتج عنه وجود �شاللت متعددة وخمتلفة والتى تق�شم اإىل �شبعة 

 A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3 and ( اأنواع  معروفة ب

 Asia1 ( كما توجد اأكرث من 80 عرتة تق�شم حتت تلك ال�شبع اأنواع.
العي�س  ميكنه  حيث  املختلفة  احلـــرارة  درجـــات  الفريو�س  ويتحمل 

اأطول  لفرتات  ثباته  ويزيد  اأيام  �شبع  ملدة  37م  درجة  عند  البيئة  فى 

الفريو�س  ويتاأثر  باملزرعة،  ع�شوية  مبــواد  م�شاحبا  يكون  عندما 

بع�س  اأن  جنــد  لــذا  القلوية  �شديد  الو�شط  اأو  احلم�شى  بالو�شط 

الــفــريو�ــس مثل  عــلــى  الــتــاأثــري  فــى  فــعــالــة عــن مثيالتها  املــطــهــرات 

الأحما�س بن�شبة تتفاوت بني 2-5 % اأو اأمالح هيدروك�شيد ال�شوديوم 

الفينولك  مركبات  ــا  اأم القلوية  املركبات  بع�س  اأو   %  2-1 بن�شبة 

الفريو�س. على  توؤثر  فال  الأمونيا  رباعية  املركبات  اأمــا   كالفينيك 

عند  الإكلينيكية  الأعــرا�ــس  ظهور  الفريو�س  بهذا  الإ�شابة  وتت�شبب 

اأنها  فنجد  امل�شاب  احليوان  لنوع  تبعا  تختلف  فرتة  خالل  احليوان 

الأغــنــام  اأمــا  الأبــقــار  فــى  يوما  اأربــعــة ع�شر  تـــرتاوح مــن يومني حتى 

وتقل  اأيــام  ثمانية  اإىل  ما بني ثالثة  تــرتاوح  اأن فرتة احل�شانة  فنجد 

�شاعة.  24-18 اإىل  ت�شل  حيث  اخلنازير  فى  ب�شدة  احل�شانة   فرتة 

من اأهم اأعرا�س املر�س ارتفاع درجة احلرارة وفقدان ال�شهية، �شيالن 

اللعاب، ظهور حوي�شالت على ال�شفتني والل�شان واللثة وبني الأظالف 

وحولها ما تلبث اأن تنفجر خملفة دوائر متقيحة موؤملة وملتهبة، عرج 

الأظالف، الإجها�س  بــني  باحلوي�شالت  اإ�شابته  نتيجة  احلــيــوان 

ــه.  ــف ــوق اأو ت ــب  ــي ــل ــة احل ــل ـــات احلــــوامــــل،  ق ـــوان ـــى بــعــ�ــس احلـــي  ف

ل ميكن الكتفاء بالأعرا�س الإكلينيكية عند ت�شخي�س املر�س فالبد 

من اأخذ العينات واإر�شالها للتحليل اما فى املعامل الوطنية/املحلية اأو 

املعامل املرجعية الدولية حيث جترى الختبارات املتخ�ش�شة مثل اختبار 

التتابع النيكليوتيدى ملعرفة العرتة /ال�شاللة املت�شببة فى الوباء وبالتاىل 

 اتخاذ الإجراءات ال�شحيحة واختيار اللقاح املنا�شب ملنع تف�شى املر�س.

هذه  لإحــدى  احليوان  لــدى  املناعات  تكون  اأن  بالذكر  اجلدير  ومــن 

ي�شتلزم  ممــا  الأخــــرى  الــعــرتات  مــن  احلــيــوان  يحمى  ل  الــعــرتات 

املر�س. هــذا  فى  للتحكم  املنا�شبة  الــعــرتات  على  حمتوية   لقاحات 

ــل احــتــكــاك احلــيــوانــات املــ�ــشــابــة اأو اأفـــرازاتـــهـــا )الــلــعــاب،  وميــث

ال�شليمة  احلــيــوانــات  مــع  ــــراز(  وال املــنــوى  ال�شائل  الــلــنب،  ــبــول،  ال

ا�شرنا  وكما  ال�شليمة  للحيوانات  الــعــدوى  انتقال  م�شادر  اأخــطــر 

اآفات احللمات
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طويلة. مل�شافات  بــالــهــواء  النــتــقــال  على  الــفــريو�ــس  قـــدرة   �شابقا 

ومن اجلدير بالذكر فان فريو�س احلمى القالعية ي�شيب اأكرث من 70 

اأن بع�س العرتات  ف�شيلة من احليوانات ذات الظلف امل�شقوق وجند 

هذا  م�شكلة  وتكمن  الأخرى  عن  الف�شائل  بع�س  فى  الوبائية  �شديدة 

املجرتات  وخا�شة  امل�شابة  احلــيــوانــات  مــن   %50 اأن  فــى  الفريو�س 

)الأبقار، املاعز واجلامو�س( ت�شبح حيوانات حاملة للفريو�س امل�شبب 

للمر�س وت�شتمر هذه احليوانات حاملة للفريو�س دون اأعرا�س مر�شية 

لفرتة ترتاوح من �شهور اإىل �شنوات عدة فنجد اجلامو�س على �شبيل 

املثال ي�شتمر فى حمل الفريو�س ملدة ت�شل خلم�س �شنوات دون ظهور اأية 

اأعرا�س اإكلينيكية عليه مقارنة بثالث �شنوات فى الأبقار و 9 �شهور فى 

 الأغنام و 4 �شهور فى املاعز، اأما اخلنازير فال تعتر حاملة للمر�س.

ما يجب عمله جتاه مر�س احلمى القالعية؟

القالعية فى  اأوبئة احلمى  للتعامل مع  اإ�شرتاتيجية  لبد من و�شع 

الآتــى: فيها  ما  اأهــم  عديدة  حمــاور  على  ت�شتمل  قومية  خطة   �شورة 

املعلومات، الإبالغ عن احلالت امل�شابة وت�شجيله، التق�شى الوبائي، 

معامل  �شارمة،  �شيا�شات  بت�شريعات،  مدعومة  بيطرية  خــدمــات 

ت�شخي�س معتمدة بكوادر مدربة، اأخذ العينات بطرق �شليمة، التعاون 

مبكر  ت�شخي�س  ات�شالت،  �شبكة  تكوين  ودوليا،  حمليا  اجلهات  بني 

وفعالة. عالية  جــودة  ذات  جيدة  لقاحات  ا�شتخدام  ونهاية   ودقيق 

الدوىل  املعمل  فهناك  عامليا  القالعية  احلمى  مر�س  لأهمية  ونظرًا 

للحمى القالعية فى بريطانيا والذى يتابع فريو�شات احلمى القالعية 

املنت�شرة فى بلدان العامل ويقدم الدعم لتلك البلدان �شواء عن طريق 

فى  دعم  وتقدمي  الأوبئة  احتواء  فى  امل�شاعدة  اأو  الوبائى  التق�شى 

اجتاهني اأ�شا�شيني الت�شخي�س والتو�شيف للعرتات الفريو�شية امل�شببة 

العرتات  اأف�شل  اختيار  فى  امل�شاعدة  الأخــرى  اجلهة  ومــن  لالأوبئة 

الوباء. للبلد الذى �شجل فيها   املنا�شبة لال�شتخدام فى لقاح منا�شب 

حقلية  ت�شخي�س  طـــرق  ا�ــشــتــنــبــاط  املــعــمــل  وظــائــف  مــن  اأن  كــمــا 

وتعتر  البيولوجية،  واملـــواد  الأجــهــزة  اأحـــدث  با�شتخدام  و�شريعة 

اأهــم  مــن  القالعية  احلمى  لفريو�شات  اجلزيئية  الوبائية  درا�ــشــة 

عن  لــلــوبــاء  امل�شببة  ــعــرتات  ال مــ�ــشــدر  ومــعــرفــة  الت�شخي�س  طـــرق 

للوباء  املــ�ــشــبــب  لــلــفــريو�ــس  النيكليوتيدى  الــتــتــابــع  حتــديــد  طــريــق 

بالعرتات  ومقارنتها  للوباء  امل�شببة  للعرتة  وراثــيــة  خريطة  وعمل 

م�شدر  حتديد  ي�شهل  مما  املختلفة  البلدان  فى  امل�شجلة  املرجعية 

الإ�ــشــابــة. جــاءت  بلد  اأى  مــن  ومعرفة  بلد  اأى  فــى   الــعــدوى/الــوبــاء 

 )O( اأما عن املر�س فى م�شر فقد �شجلت عرتات الفريو�س من النوع

 ،1978  ،1977  ،1964  ،1962  ،1961  ،1958  ،1951 ال�شنوات  فى 

 1982، 1987، 1989، 1994، 1997، 2000، 2006، 2009 وحتى الآن.

 وهـــنـــاك عــــرتات الــفــريو�ــس مـــن الـــنـــوع )A( وقـــد �ــشــجــلــت فى 

الآن. ــى  وحــت  2009  ،2006  ،1958  ،1956  ،1952  الــ�ــشــنــوات 

القالعية  احلمى  فــريو�ــس  مــن  عــرتات  �شجلت   )2012( عــام  وفــى 

ومل   )1950( عام  قبل  من  �شجل  قد  والــذى   )SAT2( النوع  من 

احلــايل. للوباء  م�شاحبا  ت�شجيله  مت  حتى  احلــني  ذلــك  منذ   يظهر 

وهناك جدال حول م�شادر احلمى القالعية فى الآونة الأخرية فحتى 

 )A( من الفريو�س هو ال�شائد ثم �شجل النوع )O( 2006 كان النوع

امل�شبب  الفريو�س  م�شدر  اأن  من  التاأكد  مت  الدرا�شات  اإجــراء  وبعد 

وعليه  امل�شتوردة  احلية  احلــيــوانــات  طريق  عــن  اأثيوبيا  هــى   )A(

.)A،O( النوعني  كال  على  يحتوى  ثنائى  لقاح  ا�شتخدام  مت   فقد 

اأحادى  لقاح  ا�شترياد  اأو  اإنتاج  النجاح من  الوباء احلاىل فقد مت  اأما 

امل�شابة  احلــيــوانــات  مــن  املــعــزولــة   )SAT2( عــرتة  على  يحتوى 

قبل. من  امل�شتخدم  الثنائى  اللقاح  مع  ا�شتخدامه  وجارى  م�شر   فى 

من  اللقاح  ا�شتخدام  حــول  املربيني  ذهــن  فــى  كثرية  اأ�شئلة  وتـــدور 

وحت�شني  املــتــاح  الــلــقــاح  ا�ــشــتــخــدام  ب�شرعة  نن�شح  فــاإنــنــا  عــدمــه، 

التى  فقط  ال�شليمة  للحيوانات  وذلــك  ميكن  ما  باأ�شرع  احليوانات 

جرعتني  بعدد  التح�شني  ويــكــون  املــر�ــس  اأعــرا�ــس  عليها  يظهر  مل 

من  تـــرتاوح  زمنية  مــدة  بينهما   )  A،O، SAT2( اللقاح  مــن 

الثانية. �شهور من اجلرعة   6 بعد  التح�شني  يكرر  ثم  اأ�شابيع،   4  -2 

ونود اأن ن�شري اإىل اأن هناك نوعني من اللقاح امل�شتورد نوع ثالثى يحمى 

�شد )A،O(ونوع �شدا�شى يحمى �شد ) 2A،o، SAT واأخرى(  

وعليه فاإن احليوانات املح�شنة باللقاح الثالثى ل بد من �شرعة اإعطائها 

�شهر.  بينهم  جرعتني  الأقــل  وعلى   )SAT2( عــرته  يحتوى   لقاح 

جرعة  فتعطى  ال�شدا�شى  باللقاح  حت�شينها  مت  التى  احليوانات  اأما 

�شهور.  6-4 ب  ذلــك  بعد  حت�شينها  يتم  اأن  على  واحــدة   تن�شيطية 

وفى العموم فان جميع اللقاحات هى لقاحات مثبطة فال يحدث لها تعادل 

لحظ التقرحات على احلافر
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الحمى القالعية..
 استراتيجيات السيطرة والتحكم الستئصال المرض

بقلم أ.د عادل عبد العظيم فايد
أستاذ األمراض المعدية 

كلية الطب البيطرى - جامعة القاهرة 

و�شع احلمى القالعية فى بلد ما اأو منطقة بعينها اإما اأن يكون 

مدار  على  والخــر  احلني  بني  مر�شية  حــالت  تظهر  اأى  متوطنا 

ال�شنوات اأو يظهر املر�س على هيئة وباء ويختفى كل عدة �شنوات 

فيها  ظهر  اأو  قبل  من  املر�س  بها  يظهر  مل  مناطق  اأو  بلدان  اأو 

املر�س منذ عدة عقود ومل يعاود الظهور مرة اأخرى مثل م�شر- 

 اململكة املتحدة- اأ�شرتاليا- الوليات املتحدة وكندا على التواىل.

املناطق اخلالية من املر�س قد تكون بلدان اأو قارة مل يتم ت�شجيل 

مت  اأو  واأندون�شيا  اأ�شرتاليا  مثل  قبل  مــن  فيها  املــر�ــس  حــدوث 

ا�شتئ�شال املر�س وو�شعت قوانني �شارمة ملنع دخول حيوانات حية 

اأو اأية منتجات حيوانية قد ي�شتبه اأن تكون حاملة اأو ملوثة بفريو�س 

املر�س مثل الوليات املتحدة وكندا.

طرق مواجهة املر�س مب�صر كاأحد البلدان املتوطن بها املر�س:

تعتر الثقافة البيطرية عند املربني واملزارعني من اأهم مقومات 

اأن  مواجهة املر�س واحلد من انت�شاره ولكى يتاأتى ذلك لبد من 

تكون هناك ن�شرات دورية للتعريف باملر�س واأهم الأعرا�س التى 

متيزه وهذه م�شئولية الإر�شاد البيطرى. واخلطوة الأوىل للمواجه 

هى عزل احليوان امل�شاب ومنع حتركه اأو م�شاركة حيوانات اأخرى 

فى اأوانى ال�شرب اأو العالئق والبالغ الفورى لأقرب وحدة بيطرية 

اأو ار�شال برقية للهيئة البيطرية لتخاذ ما يلزم نحو اأخذ العينات 

الالزمة للت�شخي�س وحتديد نوع الفريو�س امل�شبب.

مع الأج�شام املناعية التى تكونت  نتيجة حت�شينات  �شابقة  ول ت�شر احليوان 

 بغ�س النظر عن نوع املواد امل�شاعدة فى اللقاح �شواء اأكان زيت اأو جيل.

عن�شر  هــى  امل�شتخدمة  الــلــقــاحــات  جـــودة  اإن  اإىل  ن�شري  اأن  ونـــود 

اتخاذ  اأن  نن�شى  اآل  ينبغى  كما  التح�شني،  مــن  لال�شتفادة  مهم 

اأو  املزرعة  داخــل  احليوى  الأمــن  وا�شرتاطات  ال�شحية  الإجـــراءات 

اأهم  من  تعتر  ال�شغري  املربى  عند  امل�شابة  احليوانات  مع  التعامل 

تاأثري  مــن  لها  ملــا  القالعية  احلمى  مر�س  على  ال�شيطرة  عنا�شر 

لل�شليمة. امل�شابة  احلــيــوانــات  مــن  الــعــدوى  انت�شار  مــن  احلــد   فــى 

ال�شتخدام  مع  امل�شابة  احليوانات  انتقال  منع  اأن  كما  البيئة  واإىل 

الدورى للمطهرات واإتباع اإر�شادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية و 

 مديريات الطب البيطرى املختلفة ي�شاعد فى احلد من انت�شار املر�س.

احلــــيــــوانــــات  حلــــــوم  اأن  ـــح  ـــش ـــو� ن اأن  ــــــد  لب ـــة  ـــاي ـــه ـــن ال ــــــى  وف

املــ�ــشــابــة اأمـــنـــة متــامــا لــال�ــشــتــهــالك الدمــــــى، كــمــا اأن الألـــبـــان 

ــهــالك. ــت ــش ــال�  املـــعـــاجلـــة حـــــراريـــــًا واملـــبـــ�ـــشـــرتة تــعــتــر اآمــــنــــة ل

اإن ن�شر الوعى بني الأهاىل لطماأنتهم وعدم اإحداث حالة من الذعر 

فى التعامل مع مر�س احلمى القالعية يعتر اإجراء اأ�شا�شى ل بد اأن 

يتبع مع حدوث اأى وباء ويلعب دور فعال فى جناح برامج ال�شيطرة على 

املر�س واحلفاظ على الرثوة احليوانية مب�شرنا احلبيبة.

حوي�شالت على الل�شان
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 واإذا كان احليوان يدر لنب يحذر ا�شتعمالة لتغذية العجول – 

احلمالن- اجلديان. ويكتفى بغ�شل الفم  والأرجل مبحلول بيكربونات 

با�شتمرار  املــكــان  تطهري  ويتم  يوميا  مــرات  ثــالث  ال�شوديوم 

للحيوان  ويقدم  جــاف  امل�شاب  احليوان  ــواء  اإي مكان  يكون  واأن 

اآخر.  عالئق لينة ول ي�شمح بتقدمي ما يتبقى من غذائه حليوان 

�شديدة  وبدقة  ياأخذ  اأن  ي�شتدعى  الــذى  البيطرى  الطبيب  على 

ق�شة احلالة املر�شية وا�شعًا فى اعتبارة اأن تقريره اإن كان دقيقًا 

ي�شتف�شر  اأن  ال�شيطرة على املر�س. وعليه  واأمينًا ف�شيكون مفتاح 

اإن  اأول حالة مر�شية وتاريخ تتابع ظهور حالت  عن تاريخ ظهور 

وجدت، وتاريخ دخول حيوانات جديدة وم�شادرها وكذلك العالئق 

واآخر لقاحات اأو اأدوية مت ا�شتخدامها حيث اأن هذه املعلومات قد 

تقودنا اإىل معرفة م�شدر العدوى وخط �شري املر�س وهل املر�س 

من النوع املتوطن اأو اأن عرتة جديدة هى ال�شبب. وكاإجراء وقائى 

وعند  كيلومرتات  ثالثة  حميط  فى  احليوانات  حركة  منع  يتم 

ظهور نتيجة الفح�س املعملى وحتديد نوع الفريو�س يتم ا�شتخدام 

بوؤرة املر�س وهذه املنطقة يحذر  طريقة التح�شني احللقى حول 

خروج اأو دخول اأية حيوانات بها. 

اخلطوة التالية هى ال�شتق�شاء اليجابى الن�شط ويعنى ا�شتك�شاف 

على  ال�شيطرة  يتم  حتى  معها  للتعامل  جديدة  مر�شية  بــوؤر  اأيــة 

الأج�شام  على  للك�شف  امل�شلى  ال�شتق�شاء  ذلــك  ويتبع  الوباء 

الك�شف  وكذلك  وعياريتها  للتح�شني  نتيجة  تكونت  التى  املناعية 

بالفريو�س  للعدوى  نتيجة  تكونت  التى  املناعية  الأجــ�ــشــام  عــن 

 وبذلك ميكن معرفة الو�شع الوبائى للبلد لتخاذ خطوات اأخرى. 

با�شتعمال  املناطق  باحد  مر�شية  حالت  وجود  عدم  ثبت  1-اإذا 

ميكن  الــفــريو�ــس  لــعــدوى  مناعية  اأجــ�ــشــام  توجد  ول  التح�شني 

بعد  وتعد لالعالن عنها  املر�س  املنطقة خالية من  باأن  الإعــالن 

ذلك اأن تكون خالية متاما من املر�س اإذا مت وقف التح�شني ول 

�شهرا. ملدة 12  للفريو�س  منعية  اأج�شام  اأو   توجد حالت مر�شية 

مناعى  حزام  عمل  يتم  املر�س  دخول  م�شدر  معرفة  مت  اإذا   -2

بتح�شني احليوانات املوجودة فى حميط هذه املنطقة بعمق ثالثة 

واخذ عينات  كا�شفة  كيلومرتات كحائط �شد مع وجود حيوانات 

 منها بطريقة منتظمة ملعرفة دخول املر�س من عدمه من اأول وهلة.

تعريف: احلمى القالعية مر�س فريو�شى ي�شيب جميع احليوانات 

 م�شقوقة الظلفني عالوة على اخلنازير ول ي�شيب الف�شيلة اخليلية

امل�شببة  فريو�س متعدد الأنواع والتى ل يحمى م�شل اأى منها الآخر 

وتعرف هذه الأنواع ب 

 O,A,C, SAT1, SAT2, SAT3, ASIA1 
عــــرتة  80 مـــــن  اأكــــــــرث  الأنـــــــــــــواع  هـــــــذه  ويــــــنــــــدرج حتـــــت    

االأعرا�س املر�صية: 

بعد فرتة ح�شانة ترتاوح بني يومان اإىل �شبعة اأيام ترتفع درجة 

اإىل 40 درجة مئوية واثناء ذلك  حرارة احليوان امل�شاب لت�شل 

تتكون فقاعات حتتوى على �شائل م�شلى على �شطح الل�شان واللثة 

وال�شادة اللحمية والغ�شاء املخاطى املبطن للفم عالأوة على جلد 

مابني الظلفني وجلد حلمات ال�شرع وجلد حول القرنني. عند انفجار 

رمادى بن�شيج  حماطة  اللون  حمراء  تقرحات  ترتك   القالعات 

هيئة  على  الفم  من  ي�شقط  والذى  اللعاب  �شيولة  ذلك  وي�شحب 

 خيوط ف�شية قد ت�شل اإىل الأر�س وظهور حالت عرج بني املا�شية

موؤ�صرات حدوث املر�س: 

ـــاج الـــلـــنب- نـــفـــوق مــفــاجــىء فـــى بع�س  ـــت نــقــ�ــس حــــاد فـــى اإن

العالئق مــن  املــعــتــادة  الكمية  ا�شتهالك  فــى  نق�س   الــعــجــول- 

طرق انتقال العدوى: 

ــن طــريــق الـــــرزاز- الــلــعــاب – الــعــالئــق املــلــوثــة بـــاإفـــرازات  ع

ــفــريو�ــس املـــــزارع عــن طريق ــدخــل ال ــوانــات املــ�ــشــابــة وي  احلــي

الــعــمــال- الأطــــبــــاء- املــهــنــد�ــشــني - �ــشــيــارات نــقــل الــعــالئــق 

م�شابة  ثـــريان  مــن  جمع  الـــذى  املــنــوى  ال�شائل  ــات-  ــوان واحلــي

احل�شانة  فرتة  فى  كانت  التى  اأو  امل�شابة  الأبقار  حليب  وكذلك 

الر�شيعة. للعجول  اأعطيت  اإذا  بيومني  الأعــرا�ــس  ظهور   وقبل 

االإجراءات الوقائية والعالجية:   عزل احليوان امل�شاب فى مكان 

حتت الريح - تطهري اأحوا�س ال�شرب.

حوي�شالت على الغ�شاء املخاطى على الل�شانت�شلخ الل�شان
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هناك عاطفة ولغة بينه وبين الحيوان
حسن قاسم.. رجل أعمال بدرجة باحث

ح�صن قا�صم

من  ورمز  احليوانى  الإنتاج  مبجال  العمال  رجال  اأبــرز  اأحد 

رموز هذه املهنة احليوية فى م�شر ولد ح�شن قا�شم فى الثانى من 

�شبتمر عام 1928. 

فى عام 1950 تخرج من كلية التجارة وبدء حياته العملية فى 

التجارة والعمل احلر مع والده حيث كانت جتارتهم فى ا�شترياد 

وت�شدير بع�س املحا�شيل بني م�شر وال�شودان وا�شتمر فى العمل 

الراحل جمال  الرئي�س  التاأميم فى عهد  والده حتى قرار  ب�شركة 

عبد النا�شر

فى عام 1958 قرر قا�شم مع والده الجتاه اإىل ال�شتثمار فى 

جمال الزراعة وتربية املوا�شى وقد بداأ فى هذا املجال كهاوى ثم 

كمحرتف ثم حتول بعد ذلك اإىل باحث فى جمال الرثوة احليوانية 

حتى الآن، واأ�ش�س مع اأ�شرته اأكرث من مزرعة كبرية وناجحة، اإن 

مل تكن اأجنح املزارع فى م�شر على الإطالق.

يعتر قا�شم من �شيوخ القطاع فى م�شر وقام بعمل العديد من 

احليوانية  بالرثوة  اخلا�شة  احلديثة  بالدرا�شات  واهتم  الأبحاث 

علم  اإىل  له  بالن�شبة  ذلك  بعد  حتول  الأمــر  اأن  لدرجة  وتنميتها 

قا�شم  ح�شن  ويــرر  فقط،  مربح  وعمل  وظيفة  ل  ملعرفته  ي�شعى 

حبه للمجال باأن ثمة عالقة حب قوية تربطه باحليوان منذ بداية 

به املجتمع  الذى يعتره عماًل قوميًا يخدم  عمله فى هذا املجال 

ككل وحتى يومنا هذا لدرجة جتعله دائمًا يذكر اأن هناك عاطفة 

ولغة بينه وبني احليوان قد ن�شاأت من تعلقه باملجال، ويرى قا�شم 

الرثوة  يخ�س  ما  كل  عن  والــقــراءة  الدائم  والبحث  الطــالع  اأن 

القطاع  هــذا  فى  النجاح  اأ�شباب  اأهــم  اأحــد  وتنميتها  احليوانية 

احليوى الذى يعتر اأحد اأهم القطاعات القت�شادية فى م�شر.

واجلدير بالذكر اأنه ي�شعى وي�شعد بنقل خراته ومعلوماته اإىل 

كل من ي�شت�شريه فى اأى اأمور تتعلق بالإنتاج احليوانى، ولعل ابرزها 

انه منذ اأكرث من ع�شرون عامًا مع بداية دخول الذرة ال�شيالج فى 

تغذية الأبقار فى م�شر حر�س ح�شن قا�شم على تعليم الفالحني 

عمله  كيفية  على  باملنوفية  �شن�شور  بقرية  مزرعته  نطاق  فــى 

كله   املجتمع  على  بالنفع  ليعود  التغذية  فى  وا�شتخدامه  وتخزينه 

ال�شكر  بخال�س  ل�شيادته  لتتقدم  املنا�شبة  هذه  تنتهز  واجلمعية 

والتقدير للمكتبة العلمية التى اأهداها للجمعية لتكون فى متناول 

كل من يطلبها من اأع�شاء اجلمعية.




