
دراجئ جثوى
الئصر التطعب



 إن الهدف الرئيسي الذي تصبو اليه تربية األبقار الحلوب التي تدخل في مجال
المواد من  المستهلكين  حاجيات  لسد  االنتاج  تكثيف  هو  المواشي   تربية 

 الغذائية األساسية و خاصة منها اللحوم و الحليب وجعل القطاع أكثر
تنافسية

 كما أن  مشروع تربية االبقار الحلوب سواء المحلية منها أو ابقار الفريزيان
بتربية المختصة  و  الناجحة  االستثمارية  المشاريع  من  اصبحت   االجنبية 
 االبقار من ساللة الفريزيان ذات االنتاجية الجيدة و المتأقلمة تحت الظروف
االبقار أسعار  بدأت  أن  بعد  خاصة  و  مال  رأس  إلى  تحتاج  التي  و   المحلية 
في خاصة  للدخل  المدرة   الصغيرة  المشاريع  كذلك  و  باالرتفاع.   االجنبية 
 القرى و االرياف و بحجم ال يزيد عن خمس بقرات تكفي االسرة حاجتها من
األلبان معامل  إلى  حليب  من  سيتبقى  ما  تسويق  و  مشتقاته  و   الحليب 

 القريبة



أشدض جققت افبصار
�ظااج التطغإ

 1 - جقلئ بصر شرغجغان

 2 - جقلئ أبصار ععلحااغظ

 3 - جقلئ ابصار طعظئطغارد

جدًا قديمة  ساللة  وهي  الدولتين  كلتا  في  تعيش  ألمانية  هولندية   ساللة 
بقدرتها الساللة  هذه  تتمّيز  الحليب  إنتاج  في  سوس  البرون  ساللة   وتفوق 

 العالية على التأقلم مع المناخات المختلفة

تم الهولندية  فريزيان  بقر  ساللة  الى  اصلها  يعود  لكن  امريكية  ساللة   هي 
السالالت بين  الحليب  إنتاج  في  األولى  المرتبة  تحتل  أنها  كما   تطويرها 

 المختلفة

 يعود أصل ساللة ابقار المونتبليارد الى سويسرا لكنها تم تطويرها في شرق
من مكن  مما  بفرنسا  الحمراء  النصف  ساللة  مع  تهجينها  عبر   فرنسا 

الحصول على ساللة مزدوجة االنتاج حليب ولحم
 



التي المغذية  العناصر  جميع  توفير  المتوازنة  التغذية  تستلزم  عامة   بصفة 
 يحتاجها جسم األبقار من بروتينات  و طاقة و امالح معدنية و فيتامينات و
 ذلك في وجبة شهية، نظيفة و ذات حجم مناسب فيما يخص الوجبات التي
 تقدم للبقر الحلوب فإن قسطا كبيرا منها يتكون من الكال الخشن كالعشب
 الطري أو اليابس السيالج أو التبن … الخ. و يكون هذا الكال الوجبة األساسية
 للبقر الحلوب و في حالة ما إذا كانت هذه الوجبة ال تكفي لسد جميع الحاجيات
 الغذائية للبقرة تضاف إليها مقادير معينة من العلف المركز المكون إما من
 الحبوب القطاني كالحبوب الزيتية (القطن، الصويا، نوارة الشمس) أو بعض
و الخ).   … الحوامض  الشمندر،  ثفل  (نخالة،  الفالحية  الصناعات   مخلفات 
 لتحضير وجبة غذائية متوازنة يجب على المربي أن يقدر أوال الحاجيات الغذائية

 للماشية و بالتالي معرفة القيمة الغذائية للمواد التي يتوفر عليها

تشثغئ افبصار التطعب شغ
طحروع جطعاظا داغمعظث 

الجراسغ 



عثف المحروع

 طئررات المحروع

 زيادة دخل المزارعين و توفير فرص عمالة من خالل تنفيد مشاريع
صغيرة خاصة بانتاج االلبان من االبقار الفريزيان

 1 - زيادة الطلب على االلبان و منتجاتها
 2 - نجاح االستثمار في هذا المجال

3 - االستفادة من المواد الزراعية في التغذية 

 الثراجئ الفظغئ لطمحروع

 طساطجطات ا�ظااج

  1 - عدد 2000 بقرة حلوب فريزيان أو أي نوع أخر من أنواع األبقار الحلوب
 2 - آلة للحلب

 3 - حظيرة للمواشي

1 - أعالف مركزة 
2 - أعالف خضراء
3 - أدوية بيطرية

4 - أمالح معدنية
5 - إشراف طبي



السعاطض افجاجغئ لظةاح
طحروع تربغئ افبصار التطعب 

1 - حسن انتقاء األبقار 
2 - توفير الشروط الصحية للحيوانات، وللزريبة، داخل الزريبة وحتى خارجها

 3 - مراقبة جيدة لحاالت الحيل ولألعضاء التناسلية كي ال نضيع الوقت بتربية
أبقار دون حليب

4  - تغذية جيدة متوازنة وغنية باأللياف
5 - إنتاج األعالف قدر المستطاع ضمن االستثمار لتخفيض كلفة التغذية

 6 - تحويل الحليب المنتج أو قسمًا منه الى منتجات تقليدية



المحروع بافرصام
 1 - الاضطفئ

 2 - ا�ظااج

  3 - افرباح

 متوسط إنتاج الحليب للبقرة  50 كيلو يوميًا × عدد 2000 بقرة = 100.000 كيلو
 متوسط سعر البيع 10 جنيه ×100.000 كيلو = 1000.000 جنيه / يوميًا 

 30 يوم مدة الشهر = 30.000.000 جنيه / شهر
 12 شهرًا مدة السنة = 360.000.000 جنيه / سنة 

 تكلفة المحلب = 9.420.000 جنيه بما يعادل  600.000 دوالر
     تكلفة البقر الحلوب = متوسط السعر للوحدة = 60.000 جنيه × 2000 عدد البقر  

  =120.000.000جنيه مصري
متوسط مصاريف التغذية و الرعاية البيطرية و العمالة

  3500 جنيه × 2000 العدد = 7000.000 شهريا

إجمالي التكلفة = 213,420,000 جنيه مصري

 صافي الربح في السنة األولى يتم خصم التكلفة من إجمالي اإلنتاج
المبيعات : 360.000.000 جنيه مصري

   التكلفة : 213,420,000 جنيه مصري
صافي الربح السنوي : 146,580.000 جنيه مصري 

سنوياجنيه84,000,000=12 شهر×



شكرا


