
عة في المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة الس  "مشروع 

("REGEND)في المنطقة العربيّةالمناطق الريفيّة

ورشة تدريبية حول
بناء قدرات املرأة الريفية يف جمال تربية االبقار

لالبقارالحاجيات الغذائية : الجلسة الثالثة

اتّية
ّ

، معتمدّية شربان، املهدية، الجمهورّية التونسّيةالنف
2021جوان /حزيران/يونيو03الى 02خالل الفترة املمتّدة من 

ير المرعى، مهندسة انتاج حيواني، ديوان تربية الماشية وتوفحسيونالسيّدة لمياء : المكون 



اليوم الثاين
احلاجيات الغذائية لألبقار

الحمل ومرحلة إنتاج الحليبمرحلة النمو، مرحلة: حاجيات البقرة

التغذية املناسبة لكل مرحلة

نماذج غذائية: تركيب األعالف

هااألمراض الناجمة عن سوء التغذية وكيفية تفاديو العالقة بين الغذاء والصحة

الحلب والحصول على حليب ذو جودةآليات

الطرق السليمة لتربية األبقار من الوالدة إلى الوالدة التالية

تجارب حقلية لتحسين عملية تغذية األبقار وضمان جودة الحليب



احلاجيات الغذائية لألبقار
حاجيات استدامة

حاجيات إنتاجية

حاجيات نمو

حاجيات حمل

ملياء حسيون 



شهر1-1,5

اشهر4-5

اشهر3-4

التغريز                   

اشهر1,5-2

ر  نتاج و الحاجيات الغذائية  لألبقامراحل اإل



بعد الوالدة مباشرة: املرحلة األوىل
وصحيمتوازن لغذاءبحاجةالبقرةتكون ،املرحلةهذهخالل 

 
دانهابفقنظرا

املركزعلفالبإضافةنبدأ،الخامسيومالبعد.الهزيلةالجسديةحالتهاوالشهية
فيكغ12تصليوم21(التاسعاليومفيكغ7)يومينخاللكيلوغرامبمعدل
.الثانيةاملرحلةوالفترةهذهباقيالكميةهذهعلىلتحافظاليوم



قريبا  شهر ونصف بعد الوالدة ت: املرحلة اثنية
رة من أربع هي مرحلة تصل فيها البقرة إلى أقص ى درجات اإلنتاج و تدوم هذه الفت

.إلى خمسة أشهر

ها من يجب أن تتحصل البقرة على أقص ى حاجيات،لضمان ديمومة هذه الفترة
كغ أعالف مركزة مقسمة 12كغ أعالف خشنة و 12األعالف الخشنة و املركزة 

 
 
.على أربع وجبات يوميا



حلليببداية نقص يف إنتاج ا: املرحلة الثالثة
 أشهر4الى3هذه الفترة تدوم من

لف يجب إنقاص الع،بما أن اإلنتاج خالل هذه املرحلة في انخفاض
لتر من الحليب نقصت 2كغ مقابل 1املركز بمعدل 



الغرازة: املرحلة الرابعة
تدوم هذه املرحلة شهرين

اإلنتاج خاللها يكون صفر لتر من الحليب

 
 
إلى أربع كغ من العلف املركز مع كميات من األعالف3تقريبا تتناول البقرة يوميا

الخشنة

7نرفع كمية العلف املركز إلى ،قبل أسبوعان من الوالدة 
 
كغ تدريجيا



مناذج غذائية:تركيب األعالف









العالقة بني الغذاء والصحة
البشمة

البشمة العرضية                    البشمة المزمنة

تناول علف مركز بكميات كبيرة خالل وجبة واحدة     تراكمات لكميات كبيرة من األعالفأسبابها

المركزة و الغنية بالبروتينات

مناسب لهذه المرحلة CMVيجب تقديم عليقه فقيرة من البروتينات وإعطاء  ،خالل فترة الغرازةخاصة  



أعراضها

تقوس في الظهر



افرو التهاب  احمرار الحو



صعوبة في الوقوف



انخفاض في كميات الحليب املنتجة 



دة التاليةالطرق السليمة لرتبية األبقار من الوالدة إىل الوال

ملياء حسيون 

 12توفير ➢
 
كغ قرط 14= كغ مادة جافة يوميا

 
 
تقريبا
 12ال تتجاوز كمية العلف املركز ➢

 
كغ يوميا

كغ علف مركز3ال تتجاوز الوجبة الواحدة ➢
حبوبتحقيق توازن غذائي بين البقوليات وال➢
املاء متوفر طيلة اليوم➢
أبقار طليقة➢
اإلسطبل آالت الحلب واملربي: نظافة➢



جودة احلليبجتارب حقلية لتحسني عملية تغذية ابألبقار وضمان

 ربين من القرط لحث املوكغاحتساب ثمن كغ من التبن
على استعمال القرط

 أكد املربي املستعملة لكيل األعالف املركز ليت“ كيلة”وزن
متها مع حاجيات كل بقرةئمن عدم مال 

جاه تالتهوية و اإل: تهيئة إسطبل مالئم لراحة البقرة
الجتناب الشهيلي خاصة في فصل الصيف

 
 
جنب مع تالحرص على النظافة وإخراج الفضالت يوميا

أماكن ركود املياه 

 
 
باستعمال الجير العربي تجيير الجدران سنويا



آليات احللب واحملافظة على جودة احلليب 



رة ما بعد الوالدة أو التي في أول فتةالبداية باألبقار عالية اإلنتاجية وترك األبقار املريض
لألخير

نظافة مكان الحلب

 نظافة آلة الحالبة وأدوات الحلب

 نظافة املربي

 
 
بعد حلبهتبريد الحليب مباشرة

 واجتناب استعمال البالستيكاينوكسوضع الحليب في أواني من

احللبمراحل 



على املتابعة شكرا  
“املرأة الريفية”فخرا  مدمت


