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مالحظات ميدانية حول واقع قطاع تربية          
الماشية لدى صغار المربين           

: اعــــــــــــــداد
) مهندس فالحي باالتحاد      ( منور الصغير    - 
   )مهندس فالحي باالتحاد    (   بسام المولهي     -   
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قطاع تربية الماشية       قطاع تربية الماشية       

  
:اهمية اقتصادية   

 توفير اللحوم الحمراء   -
 توفير الحليب  -
 من االنتاج % 35 حوالي   -

الفالحي

:اهمية اجتماعية  
مورد رزق آلالف المربين -
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:المربي 
 قطيع سليم -
 ربح قار-
 مستوى عيش طيب    -

    :المحول  
)الكمية و الجودة  (   انتظام التزويد  -
قدرة تنافسية عالية-
 مردودية مرتفعة -

: المستهلك 
 غذاء سليم  -
 مصدر معروف -
 اسعار في المتناول  -

: الوطن 
 تحقيق االمن الغذائي  - 
 قدرة تنافسية عالية-
 الديمومة  -

مدى قدرة هذا القطاع على  رفع التحديات           
  الراهنة و المستقبلية ؟      
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نقاط الضعف ؟ نقاط الضعف ؟ 
التغذية  التغذية      

  السكن      السكن    
  المتابعة   المتابعة 

  التلقيح االصطناعي          التلقيح االصطناعي        
  الصحة    الصحة  

  ظروف الحلب    ظروف الحلب  
    االراخي   االراخي    تربية العجول و         تربية العجول و        
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االعتماد المفرط على اعالف ذات قيمة غذائية ضعيفة                 االعتماد المفرط على اعالف ذات قيمة غذائية ضعيفة                 
)) القرط  القرط –– السداري     السداري    ––التبن     التبن     ( ( 

ضعف استغالل االمكانيات 
الوراثية للسالالت المؤصلة   

/ البقرة/ آغ3750اقل من 
السنة 

مشاآل صحية

انخفاض الخصوبة  

ارتفاع آلفة االنتاج
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نقص انتاج االعالف الخضراء  نقص انتاج االعالف الخضراء  

االعتماد المفرط على العلف المرآب    
السنة/البقرة/ آغ علف4000 -3000

 لتر حليب  1.6آغ علف مرآب          حوالي    
 لتر حليب2.8:                                 ارويا 



))بالمنستيربالمنستيردراسة دراسة ((التغذية الغير متوازنة   التغذية الغير متوازنة   
طرق التغذية متنوعة    طرق التغذية متنوعة    

                        100100//88تبن و علف مرآب في الضيعة                                 تبن و علف مرآب في الضيعة                                       
%%    8484                  100100//3434   مرعى وتكميل بمرآب الضيعة سداري شعير                     مرعى وتكميل بمرآب الضيعة سداري شعير                  

100100//4242   قرط و علف مرآب مصنع ممزوج بمادتي الخبز و السداري                قرط و علف مرآب مصنع ممزوج بمادتي الخبز و السداري             
100100//99اعالف خضراء قرط علف مصنع سداري                        اعالف خضراء قرط علف مصنع سداري                            

%%  1616  100100//77  اعالف خضراء قرط علف مصنع و مكمل امالح معدنية              اعالف خضراء قرط علف مصنع و مكمل امالح معدنية            
  و فيتامينات  و فيتامينات

  

      



اختالل في االتزان بين البروتين والطاقة    اختالل في االتزان بين البروتين والطاقة    
 و تصبح العليقة منقوصة من المواد البروتنية         و تصبح العليقة منقوصة من المواد البروتنية        

 منقوصة من الفيتامينات االساسية و االمالح المعدنية         منقوصة من الفيتامينات االساسية و االمالح المعدنية        

و بالتالي تظهر و تتكاثر حاالت قلة الخصوبة والعقم            و بالتالي تظهر و تتكاثر حاالت قلة الخصوبة والعقم            
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مثال ألنماط مختلفة من التغذية      مثال ألنماط مختلفة من التغذية      

 لتر لتر3030انتاج انتاج  لتر لتر2020انتاج انتاج الصيانة الصيانة 

303050505050)آغ(علف اخضر  

عليقة تعتمد  عليقة تعتمد  
على علف     على علف     

اخضر             اخضر             
))منجورمنجور( ( 

771111ــــــ)  آغ (علف مرآب  

101010101010) آغ(قرط قصيبة  

عليقة تعتمد  عليقة تعتمد  
على علف خشن     على علف خشن     

))قرطقرط( ( 

1110101515) آغ (علف مرآب  
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عدم انتظام التزود باألعالف المرآبة       

)هضمية(مشاآل صحية  
)عدم اعتماد التدرج في تغيير العلف          ( 

ارتفاع التكاليف انخفاض االنتاج
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االعالف المرآبة المعتمدة       االعالف المرآبة المعتمدة       

؟النــــــوع      الجـــــــودة ؟      
الكلفة ؟ 

)صوجا، ذرة     ( 
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نقص االهتمام بفترة ما قبل الدخول في االنتاج                نقص االهتمام بفترة ما قبل الدخول في االنتاج                

) ) تربية العجول و االراخي          تربية العجول و االراخي          ( ( 

االستبعاد المبكر لألبقار
 )البقرة/ حلبات3 -(+/

نقص في انتاج الحليب 
االنتاج انخفض خالل  ( 

)الحلبة الرابعة

نقص انتاج اللحوم 
الحمراء

)قلة الوالدات( 
ارتفاع التكاليف 

)ثمن بقرة مستبعدة>> آلفة انتاج ارخى   ( 
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   السكن ؟   السكن ؟

:  االستطبالت  -
ال وجود لها لدى عدد من        

المربين
 ان وجدت ؟   -

) المساحة؟   -التهوية      ( 

نقص في انتاج الحليب 
)  خالل فصل الصيف     % 20يفوق   (



      االنارةاالنارة  
النقص في االنارة و تربية االبقار في اماآن    النقص في االنارة و تربية االبقار في اماآن      

 شبه مظلمة   شبه مظلمة  
عدم تسريح االبقار  عدم تسريح االبقار  

    GNRHGNRHتسبب في نقص ادرار الهرمونات         تسبب في نقص ادرار الهرمونات         
 وظهور عدة حاالت ضعف المبيض وعدم                   وظهور عدة حاالت ضعف المبيض وعدم                  

 رجوع االبقار الى الحيال     رجوع االبقار الى الحيال    
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غياب عنصر التوثيق

التحليل و التقييم ؟              المتابعة ؟    

قرارات المربي عشوائية                

 آالف   3شراني بـ   
دينار و نسى يشري        

آراس ؟   
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نقص التغطية بالتلقيح االصطناعي          
) نقص في الفنيين ، تشتت المربين              (  

ضعف الخصوبة    

 د120 – 100خسارة بحوالي  )=  يوم21(التأخير بدورة     

:  الفترة الفاصلة في والدتين   
 شهرا   12>  شهرا    15 -+/



))بالمنستير      بالمنستير      دراسة دراسة ((نظرة المربي للتلقيح االصطناعي         نظرة المربي للتلقيح االصطناعي         
  100100/ / 3131الطبيعي  الطبيعي  التلقيح  التلقيح  االعتماد على  االعتماد على  

100100/ / 4242التلقيح االصطناعي   التلقيح االصطناعي   

  بسبب بسبب   100100/ / 2727و الطبيعي  و الطبيعي  االصطناعي  االصطناعي  

قلة الخصوبةقلة الخصوبةالخوف من ظهور حاالت   الخوف من ظهور حاالت     هاجسهاجس



بالمنستيربالمنستير دراسة  دراسة صحة القطيعصحة القطيع
100100//5858قلة العناية بصحة البقرة الحلوب خاصة اثر الوالدة              قلة العناية بصحة البقرة الحلوب خاصة اثر الوالدة              

100100//1212                                                                          عدم سقوط المشيمة  عدم سقوط المشيمة  
  100100 / /88                            ظهور حاالت تعفن الرحم و تعفن عنق الرحم    ظهور حاالت تعفن الرحم و تعفن عنق الرحم    

وهي االسباب الرئيسية في عقم البقرة واستبعادها                   وهي االسباب الرئيسية في عقم البقرة واستبعادها                   
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شروط و ظروف الحلب ؟    
 النظافة 
 التوقيت
 التبريد

تدني الجودة
مل / عدد الجراثيم   (  

  مليون6حليب قد تفوق 
عند باب المصنع

 الف  ببعض 100>>  ( 
)) بلدان أوروبا

ارتفاع الكميات 
المرفوضة

ضعف المردودية
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االســــبــــــــــــــــــــــــــاب           االســــبــــــــــــــــــــــــــاب           

  تواجد نسبة من القطيع بمناطق غير مالئمة للتربيةتواجد نسبة من القطيع بمناطق غير مالئمة للتربية
ضعف االمكانيات المادية للمربين ضعف االمكانيات المادية للمربين   

 نقص  على مستوى االرشاد نقص  على مستوى االرشاد
 االرتفاع المتواصل ألسعار االعالف المرآبة  االرتفاع المتواصل ألسعار االعالف المرآبة 

 تدني جودة االعالف الخشنة و ارتفاع اسعارها  تدني جودة االعالف الخشنة و ارتفاع اسعارها 
 تفاوت جودة االعالف المرآبة من مصنع آلخر  تفاوت جودة االعالف المرآبة من مصنع آلخر 

 استقرار اسعار الحليب  استقرار اسعار الحليب 
 غياب هياآل مهنية ناجعة غياب هياآل مهنية ناجعة
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صعوبات و عوائق       صعوبات و عوائق       

التحديث و التجديد

الديمومة     القدرة التنافسية      
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المنـــافسة الخـــــارجية  المنـــافسة الخـــــارجية  

طبيق  
ت

المنــــــــاخ العـــــــــام للتحــــــديث و التجــــــديد  

اآتشافات علمية      
 افكار -
 معارف -

الضيعة الفالحية  

ممارسات سليمة جديدة    -
 منتوجات جديدة   -

قيمة اقتصادية مضافة    
 قيمة اجتماعية   -

- 
ارشاد 

-
تكوين  



 على ادارة على ادارةالمسؤول االول     المسؤول االول     المربي هو   المربي هو
القطيع  القطيع  
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ترقيم الحيوانات -1

 مراقبة االنتاج-2

فنية، ( تسجيل المعطيات  - 3

....)صحية،اقتصادية،
 معالجة المعطيات و تحليلها-4
 استنتاج برنامج عمل-5
 تطبيق برنامج عمل-6
 متابعة و تقسيم النتائج-7 

 التدخل لتعديل بعض القرارات-8

عناصر االدارة    
 الجيدة للقطيع     



وحدة التنشيط باإلتحاد على ذمتكم      
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الكالم  الي  
سمعتوه طبقوه 


