اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
بالشراكة مع
المندوبيّة العا ّمة للتنمية الجهويّة ( )CGDRوالوكالة الوطنيّة للتحكّم في ال ّ
طاقة )(ANME

ورشة تدريبية حول بناء قدرات المرأة الريفية في مجال تربية االبقار في منطقة النفاتية –
شربان
شربان ،المهدية ،الجمهوريّة التونسيّة
 2و  3يونيو/حزيران 2021
البرنامج
اليوم األول :األربعاء 2 ،يونيو/حزيران 2021
09:00-08:30
09:30-09:00

التسجيل
الجلسة االفتتاحية:
كلمات ترحيبية:
 السيد محسن غرس للا ،رئيس الخلية الترابية لإلرشاد الفالحي في شربان السيد خالد بدوي ،مستشار محلي لدى السكوا ،تقديم مشروع " "REGENDوأهدافهوأنشطته ذات العالقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وريادة األعمال في الوسط
الريفي من خالل تطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة السعة.

11:00-09:30

التعريف بالمشاركين
الجلسة األولى :تقديم عام حول تربية األبقار في شربان
السيد محسن غرس هللا ،مهندس إنتاج حيواني ،رئيس خلية اإلرشاد الفالحي في شربان
•
•
•
•
•

11:30-11:00

تربية األبقار في شربان
مشاكل قطاع تربية األبقار في شربان
النقاط األساسية لنجاح مشروع تربية األبقار
دور المرأة الريفية في إنجاح مشروع تربية األبقار
العالقة بين الغذاء والنتاجية

أسئلة وأجوبة
استراحة

14:30-11:30

الجلسة الثانية :المبادئ األساسية لتغذية األبقار
السيدة لمياء حسيون ،مهندسة إنتاج حيواني ،ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى
•
•
•
•
•

التعرف على خاصيات الجهاز الهضمي لدى البقرة
التعرف على الحاجيات الغذائية اليومية والسنوية للبقرة
أهم العوامل المؤثرة على القدرة االستهالكية والنتاجية للبقرة
المواد األساسية المستعملة في تغذية األبقار
الحاجيات اليومية والسنوية للبقرة

أسئلة وأجوبة

11:30-09:00

اليوم الثاني :الخميس  3يونيو/حزيران 2021
الجلسة الثالثة :الحاجيات الغذائية للبقار
السيدة لمياء حسيون ،مهندسة إنتاج حيواني ،ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12:00-11:30
14:30-12:00

حاجيات البقرة :مرحلة النمو ،مرحلة الحمل ومرحلة إنتاج الحليب
التغذية المناسبة لكل مرحلة
أهم الزراعات العلفية :تحقيق توازن غذائي بين البروتينات والطاقة
تركيب االعالف :نماذج غذائية
الحدود القصوى الستعمال بعض االعالف
العالقة بين الغذاء والصحة
العالقة بين الغذاء والنتاجية كما وكيفا
األمراض الناجمة عن سوء التغذية وكيفية تفاديها
الطرق السليمة لتربية األبقار من الوالدة إلى الوالدة التالية

أسئلة وأجوبة
استراحة
الجلسة الرابعة :تجارب حقلية لتحسين عملية تغذية باألبقار وضمان جودة الحليب
•
•
•
•

تجارب تطبيقية لتغذية األبقار والعناية بها
تهيئة االسطبل لألبقار
إجراءات الحماية أثناء عملية الحليب
نصائح للمحافظة على جودة الحليب

أسئلة وأجوبة
15:00-14:30

ختام الدورة التدريبية واسناد شهادات المشاركة

