
         

 

 

 

 

م  احول ادخال التقنيات المبتكرة للتغذية المستدامة للمواشي من خالل استخد الفاومنظمة ورشة عمل  

 الموالس وزراعة االعالف الخضراء

 

  مجموعة لفي أربيل  تدريبية "الفاو" ورشة عمل  المتحدة في العراق لألمـم  الزراعة  و  األغذية أقامت منظمة 

" دعم سبل المعيشة   مشروع ج ام برضمن نينوى محافظة مديرية زراعة في  لمرشدين الزراعيينامن 

االتحاد    قبل   من   الممول  ." للمزارعين العائدين والمجتمعات الريفية وشبه الحضرية في محافظة نينوى، العراق

ات  ادخال تقنيعلى مرشد  26الكوادر االرشادية للثروة الحيوانية والبالغ عددهم  تدريب  من اجل و  األوربي،

العلفية و "الموالس " دبس    مكعبات التتمثل في ادخال  و التي    واسع  نطاق غذية الحيوانات على  حسين تلتة  حديث

   .وزراعة االعالف الخضراء السكر

ى  فضال عن استخدام الطرق واالساليب الحديثة لالرتقاء بمستوتبنت ورشة العمل أسلوبا تفاعلياً وتشاركياً  

على  نينوى  محافظة  في    ماشية مربي    3000حوالي  تدريب  سيقوم المرشدين بحيث    . هموبناء قدرات  المشاركين 

   .من قبل مربيين الماشية  االعالفهذه من أجل تحقيق اإلستخدام األمثل لبهدف تنفيذها و  هذه التقنيات 

في وقت سابق   وعقدت ورشة العمل

  الدكتور بحضور ،من األسبوع الحالي

ممثل منظمة الفاو  حاج حسن صالح ال

بيع يوسف إلياس  د. رو العراق  في

في اول   نينوى  محافظة مدير زراعة 

الطالع على  ل زيارة رسمية له 

   . منذ توليه منصبه نشاطات المنظمة 

ربيع يوسف إلياس مدير    بينما اشاد  د. 

نينوى خالل كلمته   محافظة زراعة 

به منظمة الفاو    تقوم بالدور الكبير الذي  

االعمال و التدخالت  من خالل تنفيذ 

معا من أجل نينوى، من أجل تبني شعار تغيير الواقع الى االفضل،    يعملون   هم على أرض الواقع، وبأنالميدانية  

السيما  و نجاحهم مواصلة على المشروع نينوى داعمة لكل العاملين في  محافظة زراعة ستكون اإلدارة في و

 .تطوير قطاع الثروة الحيوانية   يخص   فيما



         

من تكرير السكر    أتيعراقي يأن الموالس منتج محلي    : الشاذلي كيولي  الدكتورالفاو  منظمة  وأشار الخبير في  

استخدامات أو طلبات  أي طن شهريا، ولم تكن له  1250في معمل االتحاد في محافظة بابل، ويقدر انتاجيته 

% من هذه الكمية كانت تصدر الى خارج  95ان مع العلم بلحيوانات على نطاق واسع، امحلية سابقا لتغذية 

 . في العراقماشية مربي الزارعين والم ون ان يستفيد منه العراق كغذاء تكميلي للحيوانات د 

احداث نقلة نوعية لتحسين الثروة الحيوانية مما   في التقنيات الحديثة أهمية ادخال  على كيولي  الدكتور أكد  و

ان استخدام هذه  م و التأقلم مع الجفاف. وواللحو الحليب انتاجية يشجع اإلنتاج المحلي على تطوير وزيادة 

، وبمتناول الفالحين والمزارعين، وباقل  طبيققيمة غذائية عالية، وسهلة الت ذوتغذية تكميلية ستكون التقنيات 

  - هذا العام، وهذه التغذية التكميلية قد تسد حاجة المربيين في موسم الجفاف هذا الذي ضرب العراق ةكلف

2021. 

  ستقوم بالتعاون مع وزارة الزراعة في وقت قريب  و  منظمة الزراعة واالغذية  كيولي الى أن    الدكتور   ضاف وأ

طن   1000 شراء من خالل  ،نينوىمحافظة بتوزيع الموالس "دبس السكر" على مربي الثروة الحيوانية في 

على  المقبل  يبدأ توزيعه في االسبوع والذي من المؤمل ان من األسواق المحلية من الموالس "دبس السكر" 

   مربي الماشية.

  – الجت  – الخضراء )الريجراس عالف ببذور االدونم  2000مزارع وبمساحة  750قام المشروع بتزويد 

حيث القت قبوالً كبيراً من قبل المزارعين ومربي  التي جاءت نتائجها مبهرة في نينوى    خليط الشعير والبرسيم( 

 .زيادة انتاج الحليب وتحسين صحة الحيوان وزيادة اوزانهاالماشية لما لمسوه من فوائد كبيرة في 

كيفية  االعالف الصيفية ومتابعة زراعتها ونتائج عرض مثل  مواضيع عديدة أخرى  تناولت يذكر بان الورشة 

توزيع معدات الحليب  الخاصة ب اللوجستية فية فضال ً عن التحضيرات لها كالجت والذرة البيضاء العلاستعما

تحت   والتي ستكون  2021يونيو  30يوم توزيعها  تم الى العراق وأول الدفعات سي  لوصول باالتي بدءت 

 . والسلطات المحلية في العراق الفاو  منظمة زير الزراعة، وممثل و  معاليرعاية 

 

 


