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Ce livret a été réalisé dans le cadre du projet 
Formations Innovantes dans la chaîne de valeur 
du Lait – FIL.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la coopération 
tuniso-allemande et fait partie du programme 
Innovation pour l’Agriculture et l’Agro-
Alimentaire – IAAA de la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit – GIZ en 
partenariat avec l’Office de l’Elevage et des 
Pâturages (OEP) et l’Agence de Promotion 
des Investissements Agricoles (APIA).  La 
composante FIL élabore  et met en œuvre un 
programme de formation innovant visant les petits 
et moyens producteurs laitiers. A cette fin, le 
projet organise des sessions de formation sur les 
bonnes pratiques d’élevage et met à disposition 
des formateurs, conseillers et producteurs divers 
documents de formation et d’application.

Avec ce livret, nous voulons atteindre en particulier 
les petits producteurs. Le but est de les motiver 
et encourager à poursuivre le développement 
de leurs élevages laitiers et leur fournir quelques 
informations techniques de base.

مرشوع  إطار  يف  اإلرشادي  الكتيب  هذا  أنجز 

 )FIL( األلبان  منظومة  يف  التكوين  يف  التجديد 

الفالحة  يف  التجديد  مرشوع  ضمن  املندرج 

واملمول من طرف   )IAAA( الغذائية والصناعات 

مع  بالرشاكة   )GIZ( األملاين  التونيس  التعاون 

ديوان تربية املاشية وتوفري املرعى )OEP( ووكالة 

.)APIA( النهوض باإلستثامرات الفالحية

يستهدف مرشوع التجديد يف التكوين يف منظومة 

األلبان صغار ومتوسطي منتجي الحليب عرب برنامج 

األبقار.  املثىل لرتبية  بالطرق  تكويني مبتكر يعنى 

كام يضع عىل ذمة املكونني والفنيني واملربني أدوات 

ووسائل متنوعة للتكوين والتطبيق.

الوصول إىل أكرب عدد  الكتيب  لقد رغبنا عرب هذا 

ممكن من مريب األبقار الحلوب ومدهم مبعلومات 

لتشجيعهم ومتكينهم من  التطبيق  بسيطة وسهلة 

تطوير وتنمية إنتاجهم ومداخيلهم.
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رشيد وساملة فالحة شباب يربوا يف البڨرعندهم زوز وليدات يقراو يف املكتب. عندهم 5 هكتارات. 5 سنني لتايل كانوا عندهم بڨرتني 
أكهو. بخدمتهم وبجهدهم كربوا الفريمة ووال عندهم 8 بڨرات وأمورهم تنفنفت.

هام أصحاب صنعة يخدموا يف الفريمة باحرتافية ويطبقوا يف القواعد الصحيحة يف تربية الألبقار. الْيش اليل خالهم ينتجوا كمية  
باهية متاع حليب وبجودة عالية خري من قبل. رشيد وساملة فهموا ايل يك يشاركوا يف دورات تكوينية ينجموا يحسنوا يف طريقة  

تربيتهم لألبقارويزيدوا يف املرابيح. توا والو دميا يواكبوا يف الطرق الحديثة لرتبية األبقار الحلوب.

أحمد ورث الفريمة من عند بوه الله يرحمو 3 سنني لتايل. يخدم فيها هو ومرتو عائشة كيام تعلم عىل بوه وعىل جده. 
متاعهم  األسايس  الربح  مصاريفهم.  يغطوا  عليهم  وصعب  خالطني  عادش  ما  هوما  إيل  الحظوا  وعائشة  أحمد  عمناول 
مستانس يجي من بيعان الحليب أما توا ما عادش فرحانني بالكمية والجودة متاعهم ودميا يخمموا كيفاش يحسنوا. أحمد 

وعائشة قرروا بش يطلوا عىل رشيد وساملة خاطر سمعوا إيل أمورهم ماشية ويصوروا يف الخري والربكة مالبڨر.

صباح النور، أهال بعائشة وأحمد. 
تفضلوا مرحبا بيكم يف فريمتنا.

صباح الخريرشيد! صباح الخري ساملة! 
شنية أحوالكم؟

هيا زوزوا. هانا بش نوروكم 
كيفاش عملنا وطورنا فريمتنا.

يعطيكم الصحة. هانا نبدلو يف الجو بحذاكم. 
األمور موش ماشية مليح عندنا. كان تعملوا مزية 

تفهمونا كيفاش نجمتوا متشوا أموركم وتنجحوا.
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أول حاجة عملتها ڨديت الكوري عىل قاعدة صحيحة. توا 
بڨرايت ولوا مسيبني وينجموا يرشبوا يف كل وقت. البڨرات 

مفرهدين وزادوا يف الحليب من غري ما نزيد يف العلفة.

وزدت بنيت كوري خاص 
للعجول بش نبعدهم عىل 
البڨرات الكبار ونرتاح من 

األمراض والعدوى. من 
وقتها الحمد لله ما ماتيل 

حتى عجل.

هاك تشوف! زدت 
عملت تركينة عىل 

جنب للحليب. البڨرات 
استانسوا وولوا يجوا 

وحدهم ويڨعدوا رايضني 
ليل نكملوا نحلبوهم.

وزدت وراء الكوري 
آريا باش البڨرات 
ينجموا يتحركوا 
ويرتاحوا فيها 

ومن وقتها نقصت 
مشاكل الفراسم.

كملت ركبتلهم 
2 مشارب 
أوتوماتيك 

تعطيهم يف ماء 
نظيف وصايف.

وميل ركبت 
هالعازل عىل 

املعالف، نقصت 
الخسائر يف 
املاكلة.  
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ايه، أما األمور ما كانتش هكا ماألول! قبل كانت عندي برشا 
أغالط. أما ميل شاركت يف التكوين األمور الكل تبدلت.

يا رشيد خويا! بڨراتك 
مصيل عالنبي عليهم، 
صحتهم ما شاء الله 

ويظهروا شايخني!
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البڨرة تعطي يف املعدل
 30 ليرتة يف النهار.

كانك تحب الحليب يدر، أعطي 
بڨراتك إيل الزمهم موش الْيش إيل 
تحب عليه إنت! أول حاجة، املاء 
الزمو دميا موجود. وبعد عبيلهم 

كروشهم باأللياف، الڨرط والحشيش 
باش يعطوهم الطاقة والربوتينات. 
وزيدهم شوية علف مركز متىل بيه 

الشكارة وتحسن اإلنتاج.
شوف كيفاش كروشهم مليانة
 بعد وجبة فيها برشة ألياف. 

أنا نخلط البقوليات كيام 
الربسم والفصة اليل يعطوا 
الربوتينات والنجليات كيام 
الڨصيبة والشعري ايل يعطوا 

الطاقة بش تويل عندي 
وجبة متوازنة.

ورد بالك! العلفة 
عمرها ما تعوض 
الڨرط والحشيش. 

أما راهي تجي باش 
تكملها وتزيد يف 

فائدتها. 

وما تنساش األمالح 
املعدنية خاطرها مهمة 

برشا لصحة البڨرات 
وإنتاجهم. يك ترشي علفة 

الزمك تثبت اليل فيها 
األمالح املعدنية.

توا قداش الزمني نوكل علفة 
أنا ما نزيد كان 8 كيلو. ما دام باش بڨرايت يحلبوا مليح؟

الوجبة اليل نعطي فيها متوازنة 
وفيها برشا حشيش. تكفيني باش 

البڨرة تحلب 30 ليرتة.

حاجة أخرى يا أحمد ما تعلفش هكاكا بعيل. فام 
ترتيب ونظام الزمك إتبعوا. أنا دميا نبدا بالڨرط وبعد 

نعطي العلف املركز وسويعة بعد نعطي الحشيش.

أما رد بالك عمرك ما تعطي 
برشة علف فرد مرة. راو 

يعمل البشمة. ما يلزمكش 
تفوت 3 كيلو يف الوجبة 
وكان تزيد تنقص خري! 

هاذي الطريقة الوحيدة 
باش البڨرة تهضم مليح 

وتستنفع عىل اآلخر 
بالوجبة متاعها.

هاك تشوف يف الخضار! توا وقت 
الحصيدة متاع الربسم. زرعت تقريب 

هكتار. إيجا نوريك الطبة ونوريك 
الڨرط اليل خزنتو ورا الكوري.

تعرف أنا ما عادش فاهم بڨرايت! 
يعطوين 10 ليرتات بالسيف. أما 

كأنو بڨراتك يحلبوا خري؟

ما شاء الله! كيفاش عامل؟ أنا نعطي 
بزايد علفة أما يْش النافع الله...
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تعرف سوم الڨرط ڨتلني وزيد 
موش بالساهل باش تلقى سلعة 

باهية. كيفاش عامل إنت؟

مو يف هاكا التكوين إيل قتلك عليه تعلمت نحسب آش الزمني من ماكلة 
العام كامل ووليت نربمج آش نزرع واليل ينقصني نرشيه يف وقتو يتكلفيل 
خري. أحسن حاجة تسأل الفني متاع التعاضدية توا يعاونك عىل برنامجك. 

يت هاك تستعمل يف هاملرافع اللوح 
للڨرط وعاله هاملرصوف؟

يا خويا الڨرط غايل يفسديل يت 
الفرشة اللوطانية تتكلف أغىل 
منهم و زيد هام إنجم نعاود 

نستعملهم عام وراء عام.

يا رشيد! هاك زارع الڨصيبة زادا. 
أما كأين ماشية عندك خريبرشا ميل 
أنا ما نرشي كان الزريعة الباهية ونزرع يف وقتو. من اآلخر نطبق عندي. كيفاش عامل يا خويا نورنا؟

الطرق السليمة الكل املنصوح بيها. وبخالف الڨصيبة زرعت زادا 
الربسم باش تويل عندي وجبة متوازنة للبڨرات. 

والله يعطيك الصحة! الْيش اليل تعمل فيه 
ريتو يف الفريمة الكبرية ايل بحذانا. برصاحة فيه برشا فائدة. أما الواحد الكل يثمر! قيل! سمعتيش بالسيالج؟

الزمو ماكينات خاصة. توا نحنا يف الرشكة التعاونية قاعدين نشوفوا 
كيفاش نرشوا ماكينات مع بعضنا باش املنخرطني الكل يستنفعوا بيهم.

هيا باهي! جات يف وقتها. حتى أنا 
ماذا بيا نشارك معاكم.

ماال زيد شوف إنت ماو 
ڨرطك عريان أما أنا رشيت 
باش بالستيك خشني نغطي 

بيه عىل املطر. شوف 
كيفاش ڨرطي قاعد أخرض 

منعنع الباس عليه. 
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أحمد ورشيد مشوا يطلوا عالكوري والخضار املزروع. وكانك عىل عائشة وساملة 
قعدوا يهروا عالصغريات. وعائشة قعدت تتشىك ماملشاكل ايل عندهم يف فريمتهم.

يا ساملة وخيتي مرض الرضع عمل فينا! أعز بڨرة 
عندنا تلزينل بعناها 3 جمعات لتايل. والله رصفنا دم 

قلوبنا عىل الطبيب والدوايات ويْش النافع الله. 

ونزيدك زيادة، الحاليبي قداش 
من مرة يخليهوملنا الحليبات. 

يقول ما يصلحوش! 

يعطيك الصحة أما راهو 
التنظيف مربوط بربشا حاجات. 

إيجا نشوفوا مع بعضنا.

حتى أحنا صار علينا قبل، نفس املشكلة. 
أما تعلمت إيل فام طرق وقواعد يف 
الحلب والنظافة تجنبنا هذا الكل. 

إيه أما أنا انظف يف ماكينة 
الحليب واالبادن كل يوم!

باهي، الله يبارك.

قيل، وين تحلبوا انتم؟

يف الكوري، وين البڨرات.

إيه أما غادي فام برشا زبل ووسخ 
وجراثيم حاشاك. أحنا ما نخدموش 
هكا. نحلبو يف تركينة خاصة عىل 
جنب. البڨرات يجيوها وحدهم 

وقت الحليب والبليصة دميا نظيفة.

وفرد مرة زدنا ڨدينا الكوري. البڨرات مسيبني ويختاروا بليصة 
شايحة ونظيفة وين يرقدوا. ولوا أنظف، ياكلوا ويرشبوا 

ويرتاحوا كيام يحبوا. حالتهم خري برشا ويعطونا أكرث حليب.

يت هاكم رشيتوا ماكينة جديدة متاع حليب!

كيفاش عاملينلها؟ 
تظهر جديدة نربة.

يت ال هاذيكا 
ماكينتنا القدمية!

ريت! نبدللها املحالب كل 6 اشهر 
والكوتشوات متاع الحليب مرة يف 

العام. وانظفها بالوقت بعد كل حلبة 
باملاء السخون ومواد التنظيف املعمولة 

بالذمة للامكينة. تعايل نوريك كيفاش.

املاء السخون راهو الزم ومع مواد التنظيف الخاصة ما يخليش 
ريحة الوسخ حاشاك ويقتل الجراثيم الكل. 

هنا هانا ركبنا سخان سهللنا التنظيف الكل.
شويف هاهم الرجال رجعوا للدار بري 

نخلطوا عليهم ونعملوا كويس تاي منعنع.
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يك نلقحوا البڨرة نستعملوا املنڨالة اليل تخلينا انطلعوا وقتاش نثبتوا عالعشارة، وقتاش نغرزوا البڨرة، وقتاش 
نبدوا نحرضوا للوالدة ووقتاش بڨرتنا تولد. يا رشيد! فهم الجامعة آش نعملوا بالتواريخ اليل نحسبوا فيها.

ياخي تستعملوا التلقيح اإلصطناعي؟ أحنا كل بڨرة نلقحوها 
أقل يْش 3 مرات والله برشا مرصوف.

قبل كانوا عندنا مشاكل الحق. ياخي بدلنا حاجتني. ميل سيبنا البڨرات 
ولينا فيسع نفيقوا بيهم يك يڨيموا. وزدنا حاجة أخرى ولينا نقيدوا 

بعد نقيدوا التواريخ يف هالكراسة متاع املعطيات الكل متاع التناسل وهكاكا ولينا نتبعوا خري وتحلت املشاكل.
التسجيل. هكاكا نبدوا عارفني وقتاش 

الزمنا نغرزوا ونبدوا نحرضوا لوالدة كل 
بڨرة. هالتسجيل رحمة! سهل علينا 

املراقبة واملتابعة متاع البڨرات.

ظاهر فيها ناجحة حكاية التقييد هذي. تو نجربوها حتى 
أحنا. قولولنا ياخي تصيلرلكم مشاكل يك يولدوا البڨرات؟ 
أحنا هاك النهاراستحقينا 4 من الناس بش نجبدوا العجل.

إيه، ماهو يك تبعد العجل 
عىل أمو تنقص من العدوى.

ال ال! أحنا ما عادش نعملوا 
هكاكا بالكل. البيطري 

متاعنا قال لنا »خلوا البڨرة 
رايضة، ردوا بالكم عليها، 

خلوها يف بالصة رايضة عىل 
جنب وخلوها تاخذ وقتها. 

أكرث األوقات، تولد وحدها.« 

وكيفاش تعملوا للعجل؟ 
هاين ريتو محطوط وحدو.

ونزيدوا انجموا انتبعوه بالڨدا 
قداش يرشب حليب. ونبدوا 
نعطوه املاء، العلفة والڨرط 
والعلفة من الجمعة الثالثة. 
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وأنا باش نويل انظف ماكينة الحليب عىل 
قاعدة و مبواد التنظيف الخاصة. حتاش 
لليوم، كنت انظف فيها باملنظف متاع 

الكوجينة، مايش فيبايل ينظف مليح.
يا أحمد! الزمك تركبيل سخان باش يويل 

عندي املاء السخون.

أيا باهي! والله حاجة تفرح اليل تاخذوا يف 
قرارات عملية وبالوقت. تو تشوفوا كيفاش 

فريمتكم باش تتحسن. تو نجوا نعملوا 
عليكم طلة إن شاء الله.

أيا إن شاء الله الدورة عجبتكم وعطاتكم 
أفكار باش تحسنوا األمور عندكم.

أييه، يك شفتك كيفاش يا رشيد ناجح واألمور ماشية فهمت قداش 
التكوين الباهي مهم. هذا هو الْيش اليل باش نبدا بيه وبش نبدا 

نلوج عالفرص. ونزيدك زيادة، خذيت قرارات أخرى. باش نوفر املاء 
للبڨرات عىل طول، باش نصلح الكوري ونخيل بڨرايت سايبني. باش 
نزيد يف الحشيش ونعطي وجبة متوازنة وحسب الرتتيب الصحيح. 
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