التھجين النھائي بالسالالت اللحمية الفرنسية
عملية مربحة للكساب والسلسلة
منذ انطالق مخطط المغرب األخضر ،يعتبر التھجين النھائي باستعمال إناث حليبية والفحول اللحمية الفرنسية
)شارولي ،ليموزين ،شقراء األكتان( فرصة سامحة تقنيا للرفع من إنتاج اللحوم وتطوير السلسلة.
إن النتائج المحصل عليھا في الضيعات والمجازر بين 2012
و 2014بالمغرب تؤكد فعالية التھجين النھائي بناءا على ظروف
اإلنتاج المغربية.
بتزويد القطيع الحليبي بجينات من الفحول اللحمية يمكن الحصول
على عجول مھجنة تتميز بإنتاج مرتفع في الوزن وفعالية التغذية
وكذلك مرد ودية السقيطة.
على صعيد السلسلة ،تتراوح الزيادة اإلضافية في إنتاج اللحوم من
العجول المھجنة ما بين  40و 90كلغ مقارنة مع العجول من
الصنف الحليبي.

أحسن إنتاجية من اللحوم عند قطيع الحليب

Royaume du Maroc

Ministère de l’Agriculture
et de la Pêche Maritime

انطالقا من الظروف المحلية
لإلنتاج في المغرب يمكن
للعجول المھجنة أن يتجاوز
وزنھا عند الفطام ) 7أشھر(
 45كلغ مقارنة من العجول
.من الساللة الحليبية.
وعند التسمين يتسع الفرق في
الوزن حسب عوامل وطرق
التربية.

وقد يصل ھذا الفرق إلى أكثر من  100كلغ عند أحسن العجول المھجنة )النصف األعلى( مقارنة من العجول
الحليبية عند سن  16شھرا.
اتفاقية التعاون التقني
بين فرانس أكري مير
ووزارة الفالحة
المغربية في مجال
تربية األبقار تمت
بدعم مالي من فرانس
أكري مير وفرانس
جينيتيك إلفاج.

في مجمل فترة اإلنتاج ،يصل معدل النمو عند العجول المھجنة إلى 1125غرام /يوم ,أي بزيادة  % 23مقارنة مع
العجول الحليبية .تھم ھذه النتائج نصف العجول المھجنة في المغرب شريطة توفيرھا كمية كافية من التغذية تتناسب
مع مؤھالتھا الوراثية.
نموذج النمو من عالج قاعدة البيانات على أساس العالقة بين السن و الوزن حسب السالالت و المسجلة في الضيعات في ثالثة مناطق
بالمغرب بين سنة  2012و  2014معدل النمو حسب الصنف و الربع األعلى للعجول المھجنة
مصدر :المعھد الفرنسي للماشية /الجمعية الوطنية لمنتج اللحوم الحمراء /معھد الحسان الثاني للزراعة و البيطرة

بفضل إمكانيتھم العالية في النمو ،تتميز العجول المھجنة بأحسن
عامل تحويل الكالء إلى لحم عند التسمين مقارنة مع عجول
الحليب .ھذا وباستغاللھم األنجع للوجبات الغذائية يمكنھم إنتاج
لحم بأقل كمية من األعالف.
حسب طرق التسمين المعمول بھا بالمغرب ،يمكن تخفيض
التكلفة الغذائية ب  10إلى  % 25إلنتاج كلغ واحد حي من
اللحم خالل الفترة الكاملة لدورة اإلنتاج.
أمثلة للتكلفة الغذائية إلنتاج كلغ من اللحم الحي في الضيعة بالمغرب على صعيد
الدورة الكاملة لإلنتاج )درھم – ثمن سنة (2014
الوزن الحي النھائي للعجل
والوجبات الغذائية في الضيعة
عجل  500كلغ حي
وجبة علف مركز من السوق
عجل  550كلغ حي
وجبة غذائية من سلوجة الذرة
عجل  550كلغ حي
وجبة تفل الشمندر والفول
عجل  600كلغ حي
وجبة علف مصنع في الضيعة
عجل  600كلغ حي
وجبة علف مركز من السوق

حيوانات صنف
حليبي

حيوانات
مھجنة لحم

ربح مع الفحول
المھجنة

 21درھم

 19درھم

‐ % 10

 20درھم

 15درھم

‐ % 22

 22درھم

 18درھم

‐ % 19

 23درھم

 19درھم

‐ % 21

 24درھم

 18درھم

‐ % 24

إن أحسن النتائج االقتصادية في الضيعة
يمكن بلوغھا على النحو التالي:
 .الفطام المبكر ) 120 – 90يوم(

مع نمو مستدام )حليب إلى الشبع(
 .في المرحلة قبل التسمين
) 3 – 2أشھر( يجب استعمال علف
مركز غني بالمواد اآلزوطية
) (% 18 – 16والسليلوز )(% 12
 .التسمين لمدة  8إلى  10أشھر من
أجل البيع عن سن  15إلى  17شھر
حسب الساللة ) 650 – 550كلغ حي(

ربح مھم في انتاج الحوم بالنسبة للسلسلة
تظھر البنيات المستسقاة من المجازر تفوق مردودية السقيطة عند العجول
المھجنة ) (% 58مقابل ) (% 54للعجول من صنف الحليب.
إن تحسين المردودية يعطي زيادة في وزن السقيطة تتراوح بين
 40كلغ و 90كلغ )النصف األعلى من النتائج( لكل عجل مھجن ،أي ما
يعادل إضافة  15إلى  % 25من اللحم بفضل التھجين بالسالالت
اللحمية الفرنسية المتخصصة .وعلى صعيد التسويق ،تتميز لحوم
العجول المھجنة بالجودة العالية والطلب المرتفع عند الجزارة والموزعين.
وعلى صعيد التسويق ،تتميز لحوم العجول المھجنة بالجودة العالية
والطلب المرتفع عند الجزارة والموزعين.

تساھم السالالت اللحمية الفرنسية بشكل فعال في الرفع من إنتاج اللحوم بالمغرب.
يعد تطبيق طرق التغذية المالئمة والناجعة في الضيعات العائلية التي تستعمل التھجين النھائي
السبيل المناسب لتثمين واالستغالل األفضل للمؤھالت الوراثية للحيوانات المھجنة.
للمزيد من المعلومات anpvr2@menara.ma ‐ france‐genetique‐elevage@france‐genetique‐elevage.fr :
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إنتاج لحم بأقل تكلفة بأفضل تثمين للوجبات الغذائية

