ملخص المقاالت المنشورة بالعدد الثاني من مجلة تربية الكسيبة – سنة 2009

اإلفتتاحية  :تقديم مخطط المغرب األخضر .تقديم الدعامة األولى .تقديم الدعامة الثانية.
تنمية تربية الماشية .سلسلة قطاع الحليب .سلسلة قطاع اللحوم الحمراء .سلسلة قطاع
.الدواجن
 مخطط المغرب األخضر:
 .1قطاع اللحوم الحمراء في مخطط المغرب األخضر:
مكانة قطاع اللحوم الحمراء .تنظيم تسويق الماشية .تمويل قطاع اللحوم الحمراء.
حماية اإلنتاج الوطني .توفير األعالف .المساعدة المالية لمربي الماشية .أهداف
المخطط باألرقام.
 .2قطاع الحليب في مخطط المغرب األخضر :
أهمية قطاع الحليب .دور مركز جمع الحليب .أهمية الجودة في تسويق الحليب .تنظيم
مراقبة الحليب عند األبقار .تشجيع إنتاج العجالت .دور التلقيح اإلصطناعي في
المخطط .تكوين مربي األبقار الحلوب .تنظيم معارض ومباريات خاصة باألبقار .
سلسلة الحليب باألرقام.
 تربية األبقار:
 .1المقياس المستعمل لمعرفة قيمة األعالف الغذائية:
شروط العلف الجيد .القيمة الغذائية للعلف .تعريف المادة الجافة في العلف .تعريف
الوحدة العلفية .تعريف المواد األزوطية المهضومة Q.تقييم حاجيات البقرة .الحصول
على المعلومات حول القيمة الغذائية لألعالف.
 .2أهمية جودة الماء الشروب عند البقرة الحلوب:
الشروط الصحية وجود الماء .حاجيات البقرة من الماء .دور الماء في تغذية األبقار.
معالجة المياه الغير الصالحة للشرب.
 .3محاربة مرض السل عند األبقار:
تعريف مرض السل .األعضاء المصابة بهذا المرض .عالمات المرض .صعوبة
ظهور هذه العالمات .استعمال مادة السليين .كيفية انتقال العدوى .الوقاية من هذا
المرض .كيفية تحديد تعويض األبقارالمدبوحة .مبلغ التعويض.
 .4فوائد اإلسطبل عند األبقار:
أهم األهداف من استعمال األبقارلإلسطبل .أهمية حماية االبقار .أهمية اإلسطبل في
التغذية .أهمية االسطبل في توفيرماء الشرب .دور اإلسطبل في الحفاظ على األبقار.

فائدة اإلسطبل في راحة األبقار.
 تربية األغنام والماعز:
 .1كيفية رعاية الخروف يتيم األم :
اإلحتياطات المتخذة خالل والدة النعجة .العناية األولى للخروف .كيفية إرضاع
الخروف .الرضاعة الطبيعية .الرضاعة اإلصطناعية .كيفية إرضاع خروف ضاعت
أمه .تقنية التبادل .تقنية اإلضافة .أهم العمليات التي يجب إنجازها بعد الوالدة.
 تربية الدواجن:
 .1معطيات عامة حول تربية Mاألرانب:
أهمية تربية األرانب .أنواع سالالت األرانب .كيفية تربية األرانب .شروط مأوى
األرانب .أهمية الموارد الغذائية في تربية األرانب .ماء الشرب.
 تربية النحل:
 .1الحفاظ على صحة النحل:
اختيار مكان وضع الخلية .مكونات الخلية .كيفية مراقبة الخلية .التدابير المتخذة في
مجال تغدية النحل.

