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:التدريبيةالدورةباطارتذكير

ميييألًدافيييمدجًد من يييازًميييعًالمييياةًم ييين  ًد م يييا  زًتماشييي ا ً

علًفيي ًدإلقل م ييلً ر يينًتا  ايياقًد ااقييلًد ميمييم زً يي  نزًد  يي

فيي ً"  REGEND"د مرااييلًد عنة ييلًفيي د مرييا اًد نيّ  ييل

م زًميألًد تح  عً ا زًد ح ازًع نًدسيحثاثًل اًةعثًد م يا ي

يييندةبًةيي عًد مييااً د ااقييلً د  يي داً  عيي ًد  لييم فًفيي ًا ييا ً

.د م ا دزًة عًد مر  ع



د ر ائ  لد يرممممألل اا ّائمزد يكاير لد م  زف ه تيرزل

ةعثاقتار ف د ر ازمها دق يرم لرّات لد ف "دامف"

عمسل للضمعداةاا تنة لف فن يلم ا يأل ا د ز

ف ممألد مل اا يالعاقدسيماةل ً"دإلسكاد"ترظمهاد م  دق

.ةأل ايهعد صللذدقد م مدل د يكايع

اطار الدورة التدريبيةتذكير



معطيات عن قطيع األبقار في شربان 

معًداةاا ًد حلابأسا ً 1650تعمًمعيمميهًشنةانً
أ  ى600ا ىًاضافل ً

41250حاد  ي لغًداللياجًد  ام ًمعًد حل ب
 يند ً

 م ا يألًتاامًد ر ازًةمياةعلًس نًأغل  لًد



:معتمدية شربانفي حوافز ومعوقات قطاع تربية األبقار 

:الحـــــوافز

صا حًدإلحا لً د مياةعلًد ي ًتؤمرهاًد  نكلًد يعا ل لًةا يعا نًمألًد م•

.د ّر لًد مهايلً د محل ل

.د مراالف ً ًتاا  مًتنة لًداةاا ً تم•

. ّالح علىًد ر ا ًديصا فاًأساسا ًق دلم زًترا ًأل الًد منأزًد نيّ لً•

مرحً)ح لًد ي م عاقً د حادفزًد ي ًتن مفاًد م  لً  عثًد م ا يألًد ّال•

(.دالسيثما ًف ًد ااا 



:المعــــــوقات 

.غالء األعالف الخشنة وندرتها•

.ل لينة بالتقنيات الحديثة عممًد م ديلًً•

لاصًد يكايع•



الةاا د راا ًداساس لًإللماحًم ن  ًتنة لًد

أسئللً ًأ اةل



د ي ا ًد  ال لً. 1

نواربييالساللة هولشتاينالساللة 



:التغذية. 2

مكالاقلىعتحياي ميادةللعلّ لعل الا ىد حلابد  انيحياج

 راق د ّ يامد معمل ل دامالح د زال  اقةا ااقلغر لميراعل

 د م مد حل بمعد اف ندإللياج ميال اقت يم بد ضن  يل

.اليا  يه دسيمند  لح ادند   دئ د يادةنعلىتحافظ



3 . الصحة :

ي لضمممان تنتاةيممة عاليممة و مسممتمرة ودورات تنتممات منتعمممة يتوةمم  علمم  المربمم•

.الضروريةالتالقيحوقاية قطيعه من ةميع األمراض باستعمال 

لناقلمة تتباع روزنامة صحية مدروسة وتوفير بيئة سليمة خاليمة ممن الحشمرات ا•

.لألمراض

ممع مختلم  المكونمات الغذائيمةممنتوفير غذاء متوازن يراعي حاةيات الحيوان •

فة اإلنتات اةتناب التبذير في بعضها وبذلك نرشد االستهالك ونحد من ارتفاع كل



:التوقي من العوامل المناخية. 4

عًكلّلًد ي ًًتكلفًد ح ادنًدسيهالكًكم اقًاضاف لًمعًد   داًمماًينفألًم

 ًةا يا  ًلياجًأ ًد يال صًمعًكم اقًد   داًلي ملًد تّا ً   اقًد حند زدإل

.د حمًمعًدلي ا  يه

روسة لذا يتعين عل  كل مربي توفير اسطبل مهوى بطريقة مد

الشمس في شعةو معرض أل،تمهل التخلص من الغازات

.يمفترات الصباح مما يقلص من درةة الرطوبة وتكاثر الجراث



   ًد منأزًد نيّ لًف ًالماحًم ن  ًتنة لًدالةاا 

أسئللً ًأ اةل



شكند ً


