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تنتمي اأ�صماك البلطي اإىل عائلة  البلطيات  Cichilidae  واأهم االأجنا�س االقت�صادية لهذه العائلة 

جن�س Tilapia واأهم اأنواعه:

 T.zille  1- البلطي الزيلي

T. gallilea  )2- البلطي االأبي�س )اجلليلي

T.aurea 3- البلطي االأزرق

4- البلطي النيلي  Oreochromis  اأنظر ال�صكل رقم )1( 

 
تتواجد اأ�صماك البلطي طبيعًيا يف املياه العذبة اأو قليلة امللوحة يف املناطق اال�صتوائية و�صبه اال�صتوائية 

يف اأفريقيا واأمريكا اجلنوبية ، وانتقلت اإىل جنوبي اآ�صيا والهند.

 متت تربية اأ�صماك البلطي �صناعيًا الأول مرة يف اأحوا�س ا�صطناعية يف كينيا يف بداية الربع الثاين 

من القرن الع�صرين بغر�س املكافحة البيولوجية مل�صاكل النباتات املائية، وال�صيطرة على البعو�س الذى 

ي�صبب املالريا، الأن اأ�صماك البلطي تتغذى على  يرقات البعو�س، وكان النوع املربى هو البلطي االأ�صود 

اأواخر الثالثينات من القرن ال�صابق  T.mosamica يف  T.nigra، ثم ا�صتوؤن�س البلطي املوزمبيقي 
ذلك  بعد  الرتبية.  اأحوا�س  �صمن  منوه  و�صرعة  ال�صناعية  تربيته  اإمكانية  اإىل  ت�صري  النتائج  وكانت 

انت�صرت تربية البلطي تدريجيًا عرب اآ�صيا واأقاليم اأخرى من العامل. وتعد ال�صني الدولة االأعلى يف اإنتاج 

البلطي يف العامل وتليها جمهورية م�صر العربية.

�سكل )1(: �سمكة البلطي النيلي.
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ب. اأنثى �سمكة البلطي حا�سنةلريقات )�سغار( 

اأ�سماك البلطي  يف الفم .

 اأ. اإنثى �سمكة البلطي حا�سنة لبيو�س 

خم�سبة يف الفم.

البلطي االأخرى حيث ميثل  اأنواع  العامل عن بقية  انت�صارًا يف  النيلي هي االأكرث  البلطي  وتعترب �صمكة 

انتاجها ما يقرب من 84% من انتاج البلطي العاملي  وذلك ملا لها من خ�صائ�س متيزها عن بقية اأنواع 

البلطي من حيث:

 معدل النمو العايل وبالتايل اإقبال املربني على تربيتها.

 �صهولة تفريخها. 

 اإقبالها على تناول الغذاء امل�صنع .

 حتملها للظروف البيئية املختلفة.

 اإقبال امل�صتهلكني عليها. 

 تنوع اأ�صاليب ا�صتزراعها.

بيولوجيا تكاثر �شمكة البلطي النيلي ) اأنظر ال�شكل رقم 2(:

ما اأن يحني مو�صم التنا�صل عند اأ�صماك البلطي حتى تبحث عن املناطق التي تكون فيها املياه �صحلة 

وتتجمع مع بع�صها للتنا�صل. وتظهر الذكور باألوان زاهية، وت�صيطر على مناطق نفوذ تبنى فيها اأع�صا�صها 

)ن�صف قطرها 10 – 15 �صم(، تبداأ الذكور يف االإتيان بحركات جلذب االإناث اإىل االأع�صا�س وو�صع 

البي�س. 

فمها  يف  املخ�صب  البي�س  االأنثى  وجتمع  الذكر.  بوا�صطة  ويخ�صب  البي�س  االأنثى  ت�صع  الع�س  ويف 

وحت�صنه ملدة 6-10 اأيام حتى يفق�س وتخرج الريقات ال�صغرية.

�سكل )2(: اإناث اأ�سماك البلطي احلا�سنة لبيو�سها ويرقاتها يف الفم.

تاأوي االأم �صغارها يف فمها ملدة 4-7 اأيام اأخرى، تخرجهم خاللها من فمها لي�صبحوا يف جماعات من 

حني الآخر عندما ت�صعر باالأمان، وتلتقطهم يف فمها عندما ت�صعر باخلطر، وال تتغذى االإناث اأثناء فرتة 

ح�صانتها ل�صغارها.
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الو�صول  150-200 جم، ومبجرد  اإىل  وزنها  ي�صل  الن�صج اجلن�صي عندما  اإىل مرحلة  االإناث  ت�صل 

ملرحلة الن�صج اجلن�صي ميكن لالأنثى اأن تقوم بو�صع البي�س عدة مرات )تفريخات( كل 4-6 اأ�صابيع، 

o
 29-26 وتعترب درجة احلرارة  البي�س.  التنا�صل وو�صع  وتلعب درجة احلرارة دورًا مهمًا يف عملية 

م توا�صل اإناث البلطي 
o

م  هي الدرجة املثلى لتنا�صل البلطي، فلو ظلت درجة احلرارة ثابتة عند 22 

و�صع البي�س طوال العام  ولكن بكفاءة  اأقل. واأن�صب حجم الإناث البلطي للتنا�صل هو عند وزن 150-

ال�صهر مبعدل  500 زريعة يف   -200 200 جم تنتج يف املتو�صط  التي وزنها  اأنثى، واالأنثى  300 جم / 

1-1٫5بي�صة/جم من وزن اجل�صم اأو اأكرث قلياًل، وعندما تبلغ االأنثى �صنة واحدة تنتج بي�صًا مبتو�صط 

وزن حوايل 1٫9-2٫8 جمم، اأما االأنثى التي تبلغ �صنتني تنتج حتى 3٫7 مـجم بي�س. ومع ازدياد عمر 

االأنثى )عندما ت�صبح اأكرب من عام( تقل اإنتاجيتها من الزريعة. 

الحتياجات البيئية ل�شمكة البلطي النيلي:

ت�صتطيع اأ�صماك البلطي عمومًا حتمل مدى وا�صع من الظروف البيئية )مثل امللوحة واالأك�صيجني الذائب 

ودرجة احلرارة واالأ�س الهيدروجينى واالأمونيا( عن بقية اأ�صماك املياه العذبة امل�صتزرعة )جدول رقم 

1(. وميكن مراقبة هذه املتغريات وقيا�صها بوا�صطة االأجهزة املبينة يف �صكل رقم )3(.

جدول )1(: االحتياجات البيئية املنا�سبة ل�سمكة البلطي: 

احلد اخلطراحلد االأمثلاحلد العامالقيا�سات

امللوحة 

)جزء يف االألف ‰(

الزريعة �صفر-13 

 )نفوق عند 14(
14�صفر

اأ�صماك البلطي النيلي 

)�صفر– اأعلى من 15(

اأعلى من 15�صفر-3

اأنواع البلطي التي تتحمل امللوحة  

)�صفر-36(

اأعلى من 1736

االأك�صجني الذائب يف املاء 

)جمم/لرت(
اأقل من 0٫1اأعلى من 3-5اأقل من 8-0٫1

 م(
o
26 - 1029-42درجة حرارة املاء )

اأقل من 10،  

اأعلى من 42

PH االأ�س الهيدروجينى

)حمو�صة املاء(

11 – 3٫79- 7

اأقل من 3٫7، 

اأعلى من 11

اأعلى من 2٫5�صفر – 0،05�صفر-2٫5االأمونيا )جمم / لرت(
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اأهم القيا�شـــات الالزمــــــة ملتابعــــة جودة ميـــاه اأحوا�ض البـــلطي :

)اأنظر ال�شكل رقم 3, اجلدول رقم 1(:

املـلوحــــة:

)جزء من االألف(  ت�صتطيع �صمكة البلطي النيلي التعاي�س يف درجات ملوحة ت�صل اإىل اأعلى من 15

ولكن يقل اأداء منوها وتكاثرها عند تركيزات امللوحة االأعلى. املدى االأمثل لدرجة امللوحة للبلطي النيلي 

. �صفر-7 

النيلي  البلطي  بخالف  اليافعة  البلطي  اأ�صماك  ت�صتطيع  فبينما  امللوحة،  بازدياد  الزريعة  اإنتاج  يقل   

للملوحة من  بكثري  اأقل حتمال  البلطي عامًة  زريعة  فاأن  ،وب�صكل عام  30 امللوحة حتى  حتمل درجة 

. ، وتنفق عند درجة ملوحة 14 اليافعة، حيث اأنها تف�صل ملوحة اأقل من 10

االأك�سجني الذائب يف املاء:

تعترب �صمكة البلطي من االأ�صماك التي تتحمل النق�س ال�صديد يف االأك�صجني والذي قد ي�صل اإىل 0٫1 

جمم/لرت، ولكن اأعلى منو للبلطي ميكن احل�صول عليه عند تركيز اأوك�صجني ذائب اأعلى من 3 جمم/

لرت.

درجة حرارة املاء:

م. 
o
م حتى 42 

o
معظم اأنواع البلطي قادرة على العي�س عند درجة حرارة من 10 

م(.
o
م – 29 

o
درجة احلرارة املثلى للنمو والتكاثر هي )26 

االأ�س الهيدروجينى pH )درجة حمو�سة املاء(: 

 .)11 – 3٫7( pH ت�صتطيع �صمكة البلطي حتمل مدى وا�صع من االأ�س الهيدروجيني

 .)9 – 7( pH اأف�صل معدل لنمو وتكاثر البلطي النيلي عند االأ�س الهيدروجيني

االأمونيا:

تقل ا�صتفادة �صمكة البلطي من الغذاء وبالتايل يقل منوها اإذا و�صل تركيز االأمونيا يف ماء احلو�س اإىل 

0٫1 جمم/لرت . درجة تركيز االأمونيا املثلى لنمو البلطي يف احلو�س اأقل من 0٫05 جمم/لرت. 

وهناك العديد من االأجهزة احلقلية لقيا�س كل من هذه العوامل على حده اأو قيا�س عدة عوامل يف املرة 

الواحدة  )االأك�صجني وامللوحة ودرجة احلرارة(.
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اأ: جهاز قيا�س امللوحة

)رفراكتوميرت(.

ب: جهاز قيا�س االأك�سجني 

الذائب ودرجة احلرارة وامللوحة 

ث: جهاز قيا�س احلمو�سة

ثرمومرت                جهاز رقمي

ت: اأجهزة قيا�س درجة حرارة املاء.

ج: جهاز قيا�س االأمونيا 

ويو�سح ال�سكل التايل  هذه االجهزة

                                       �سكل )3(: االأجهزة اخلا�سة بقيا�سات جودة املاء

الحتياجات الغذائية ل�شمكة البلطي النيلي:

يوجد نوعني من االأعالف ال�سناعية ميكن اأن تتغذى عليها اأ�سماك البلطي:

1-العليقة الإ�ضافية: وت�صتخدم لتغذية البلـطــي يف نظـم اال�صتزراع العـادي ون�صـف املــكثــف والتي 

ثم  اأ�صا�صي  للت�صميد كغذاء  نتيجة  املتوفر يف احلو�س  الطبيعي  الغذاء  االأ�صماك على  تعتمد  فيها 

ت�صتكمل غذاءها بالعلف االإ�صايف املركب. ويحتوي هذا النوع من العلف على بع�س العنا�صر الغذائية 

الزراعية  املخلفات  تكون من مواد رخي�صة متوفرة حمليًا مثل  ما  ال�صمك، وعادة  التي يحتاجها 

وال�صمكية وخملفات امل�صالخ واملحا�صيل الزراعية )على ان تكون مطابقة لل�صروط ال�صحية(.

2-العليقة املتكاملة: ت�صتخدم لتغذية االأ�صماك يف نظم اال�صتزراع املكثف، حيث ال يوجد يف االأحوا�س 

غذاء طبيعي ميكن اأن تتغذى عليه اأ�صماك البلطي، وترتكب  هذه العليقة من خليط من العنا�صر 

وت�صتطيع  عايل  مبعدل  لتنمو  ال�صرورية  احتياجاتها  بكل  االأ�صماك  لتمد  بعناية  املنتقاة  الغذائية 

اأكلها وه�صمها ب�صهولة، وي�صعب عمل هذه العالئق باملزرعة كما اأنها غالية ال�صعر.
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وزن ال�سمكة 

)جم(

الربوتني

)%(

الدهون

)%(

كربوهيدرات

)%(

األياف

)%(

يرقات االأ�صبوع االأول بعد 

 56 ويقل اإىل م�صتوى 45 امت�صا�س املح

تدريجيًا

12-8

40 -30

5
يرقات االأ�صبوع الثاين بعد 

امت�صا�س املح

اأقل من 0٫1– 5

45 ويقل اإىل م�صتوى 40 

تدريجيًا

25 – 6

40 ويقل اإىل م�صتوى 30 

تدريجيًا

7 100 - 26

30 ويقل اإىل م�صتوى 28 

تدريجيًا
8-6 250 - 101

450 - 251

باختالف  واألياف  وكربوهيدرات  ودهون  بروتني  من  الغذائية  البلطي  �صمكة  احتياجات  وتختلف 

حجم ال�صمكة بدءًا من الزريعة حتى االأ�صماك اليافعة، اجلدول رقم )2(.

جدول )2(: احتياجات �سمكة البلطي النيلي الغذائية من الربوتني والدهون      

                         والكربوهيدرات واالألياف يف مراحلها العمرية املختلفة 

ومن املعروف اأن العادات الغذائية ل�صمكة البلطي النيلي جتعل تغذيتها غري مكلفة عك�س بقية االأ�صماك، 

حيث تعتمد على عالئق منخف�صة الربوتني والدهون، باالإ�صافة اإىل اأنه ميكنها حتمل تركيزات عالية 

اأ�صماك  من  عالية  اإنتاجية  ول�صمان  امل�صتزرعة.  االأ�صماك  اأنواع  بقية  عن  الكربوهيدراتية  املواد  من 

البلطي مبعدل منو �صريع وباأقل التكاليف من ال�صروري اإعداد عليقة متوازنة تختلف يف احتياجاتها 

الغذائية باختالف حجم ال�صمكة. 

احتياجات �سمك البلطي من الربوتني:

حتتاج �صمكة البلطي للربوتني با�صتمرار للحفاظ على وزنها ومنوها وظائف تكاثرها. فاإذا مت تغذيتها 

بن�صبة بروتني اأعلى من احتياجاتها ف�صوف ي�صتخدم هذا الربوتني كم�صدر للطاقة، وهذا غري مرغوب 

فيه ب�صبب التكلفة العالية للربوتني. لذلك كان من ال�صروري درا�صة االحتياجات الفعلية ل�صمكة البلطي 

مبختلف اأحجامها. 

الزريعة من الربوتني  العمر وزيادة احلجم، فاحتياجات  البلطي من الربوتني بتقدم  تقل احتياجات 

من  احتياجاتها  الكبرية  االأ�صماك  بينما   ،)%45  -30( االأ�صماك  و�صغار   ،)%56-45  ( عالية  تكون 

10 اأحما�س اأمينية  الربوتني اأقل )28–30%(. وكبقية اأ�صماك املياه الدافئة فاإن البلطي يحتاج اإىل 

با�صتخدام  توفريها  ميكن  التى  االأمينية  االأحما�س  تفا�صيل  يو�صح   )3( رقم  اجلدول  �صرورية، 

م�صدرين للربوتني  احليواين والنباتي، اأو باإ�صافة اأحما�س اأمينية م�صنعة اإىل العليقة.
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% من الربوتنياالأحما�س االأمينية

Arginine 4٫20اأرجينني

Histidine 1٫72ه�صتيدين

Isoleucine 3٫11اإيزوليو�صني

leucine 3٫39ليو�صني

Lysine 5٫12الي�صني

Methionine 2٫68ميثيونني

Phenylalanin 3٫75فينايل اأالنني

Theronine 3٫75ثريونني

Tryptophan 1٫00تربتوفان

Valine 2٫80فالني

العليقــــة  ت�ستمل  مل  اإذا   Cystine  تعتمد احتياجات العليقة من امليثيونني على تركيز احلم�س االأمينى �سي�ستني  

    على ال�سي�ستني فـــاإن جــزءًا من امليثيونـني ي�ستخـــدم لت�سنيـع ال�سي�ستني ، واإذا ا�ستمــــلت العليقـــــة على ال�سي�ستني

    نقــلل من تركيــــــز  امليثيـونـني. 

 باملثل فـاإن احلم�س االأمينى تايرو�سني  Tyrosine  ميكن اأن يخلق من الفينايـــل اأالنني ، وتزويـــد العليقـــة بـــه  

    �سوف  يقـلل من تركيـــز  الفينايـــل اأالنني.

    ميكن للم�ستزرع اأن يتاأكد من وجود هذه االأحما�س االأمينية يف العليقة اذا رغب يف ذلك باالأ�ستعانة باملخت�سني، علما باأن

     وجودها م�سمون من خالل تطبيق العليقة املوجودة باجلدول رقم  )6(

جدول )3(: احتياجات اأ�سماك البلطي العامة من االأحما�س االأمينية )وزن جاف( والتى

                        ميكن اأن تتوفر يف  علف ال�سمك وفول ال�سويا الوارد يف اجلدول رقم )6(. 

احتياجات �سمك البلطي من الدهون:

اإمت�صا�س الفيتامينات، وتلعب دورًا يف  متد الدهون �صمكة البلطي باحتياجاتها من الطاقة، وت�صهل 

تركيب جدار اخللية ووظائفها، وت�صتخدم كم�صدر لالأحما�س الدهنية القابلة لله�صم. وب�صفة عامة 

فــاإن اأ�صمــاك البلـــطي حتى وزن 25 جرام حتــتاج اإىل ن�صبـــة دهون  8 – 12%، اأما االأ�صماك االأكرب 

من ذلك فاإنها حتتاج اإىل ن�صبة دهون 6 – 8%. وحتتاج �صمكة البلطي اأ�صا�صًا اإىل اأحما�س دهنية من 

 Linolenic )3-n  وبدرجة اأقل اإىل اأحما�س دهنية من نوع ،)Linoleic fatty acid)6-n  نوع

fatty acid( ، بحيث حتتوي الدهون على 1% من االأحما�س الدهنية n-6 على االأقل. ويجب االهتمام 
التاأك�صد تكون �صامة وتوؤثر على جودة حلوم  اأك�صدة االأحما�س الدهنية غري  امل�صبعة الأن نواجت  مبنع 

االأ�صماك.

اإحتياجات �سمك البلطي من الكربوهيدرات:

اإ�صافة املواد الكربوهيدراتية اإىل العليقة �صرورى الأنها م�صدر رخي�س للطاقة مقارنة بالربوتني كما 

م�صتويات من  بكفاءة  ت�صتهلك  اأن  البلطي  اأ�صماك  وت�صتطيع  العلف.  اأنها حت�صن من خوا�س حبيبات 

الكربوهيدرات حتى 30 – %40.
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االحتيــاجـــات

) جمم / كجم علف (

حجم ال�سمكة 

) جم (
نــوع الفيتامني

4 -

B1  فيتــامني

)Thiamine ثيامني (

50 4٫5 - 0٫56 C فيتامني

Ascorbic acid240 18 - 1

10 7٫8 - 0٫49 E فيتــامني

)Tocopherol(

50 اأمهــــــــــــات

احتياجات البلطي من االألياف:

نظرًا الأن اأج�صام �صمك البلطي ال تفرز االإنزميات الالزمة له�صم  االألياف، لذلك يلزم للح�صول على 

اأعلى منو الأ�صماك البلطي على اأال تزيد ن�صبة االألياف اخلام عن 5% من  العليقة.

احتياجات �سمك البلطي من الطاقة:

الربوتني  من  اال�صتفادة  لتعظيم  والطاقة  العليقة  يف  الربوتني  حمتوى  بني  العالقة  تتوازن  اأن  يجب 

لغر�س النمو، ويتحقق ذلك بتزويد العليقة بالكميات املثلى من الطاقة على �صكل كربوهيدرات ودهون. 

وتختلف الن�صبة بني الربوتني والطاقة )P:E; mg/Kcal( باختالف عمر وحجم االأ�صماك، والن�صبة 

املثلى لنمو البلطي هى 68 – 125 ح�صب النوع واحلجم.

احتياجات �سمك البلطي من الفيتامينات واالأمالح املعدنية:

اإ�صافة  ال�صروري  ومن  البلطي.  الأ�صماك  الغذائى  للتمثيل  �صرورية  املعدنية  واالأمالح  الفيتامينات 

 )Premix( 0٫07% من العليقة فى �صورة برميك�س 0٫05% واالأمالح بن�صبة  الفيتامينات بن�صبة 

نظم  يف  االأحوا�س  يف  طبيعيًا  تتوافر  االحتياجات  هذه  الأن  املكثف،  اال�صتزراع  اأنظمة  يف  خ�صو�صًا 

اال�صتزراع املمتد و ن�صف املكثف. واحتياجات البلطي الفعلية من كل الفيتامينات واالأمالح �صواء لكل 

نوع من اأنواع البلطي اأو كل مرحلة عمرية غري معروفة بال�صبط، اجلدولني رقم )4( و )5( يو�صحان 

احتياجات �صمكة البلطي النيلى من بع�س الفيتامينات واالأمالح يف بع�س مراحلها العمرية.

جدول )4(: احتياجات بع�س مراحــل �سمك البلطي النيلى من بع�س الفيتامينات: 
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نــوع االأمـــالح
حجم ال�سمكة 

) جم (

االحتياجات

) جمم/ كجم علف (

20٫00٫59 – 54٫0املاغني�صيـوم

3٫120 – 22٫1الزنــــــك

الن�سبـــة% املكونـــــــات

8علف �صمك

52٫75فول ال�صويا

29٫1دقيق الذرة ال�صفراء

5دقيق القمح

1٫925زيت الذرة

1٫925زيت ال�صمك

1داى كال�صيوم فو�صفات

0٫07*خليط اأمالح معدنية 

0٫05*خليط فيتامينات

0٫15ميثيونني

0٫03فيتامني �س

100املجموع

kcal/kg  ) 3211الطاقة امله�صومة ) �صعرات حرارية

جدول )5(: احتياجات بع�س مراحل �سمك البلطي النيلى من بع�س االأمالح: 

جدول )6(: تركيبة عليقة حتتوى على 40% بروتني وميكن تركيبها مبعرفة امل�ستزرع

                        لتغذيــة البلطي

- كل 100 جم من الفيتامينات واالأمالح املعدنية حتتوى على:

- االأمــــالح املعدنيــة: زنــــــك: 2٫5 جمم ، منجنيــز : 16٫0 جمم ، حديـــد: 31٫5 جمم ، نحـــا�س: 

5٫5 جمم ، كال�صيوم: 1٫15 جم ، فو�صفـور : 0٫45 جمم. 

 2٫5  B
12

B 150  جمم ، 
6

B 500  جمم ، 
3

B 100  جمم ، 
1

- الفيتامينات:  A 750000  وحدة دولية ، 

جمم ، E   100  جمم ،  حم�س  البانتوثنـك  Pantothnic  acid 275   جمم ، حم�س الفوليــك 

D 7500 وحدة دوليــــة.
3

Folic acid  100 جمم ، 

ت�سنيع الغــذاء يف املزرعـة )اأنظر ال�سكل رقم 4(:

الن�صبة  الغذاء والتي ورد ذكرها يف اجلدول رقم )6(، يتم احت�صاب  القيام بتوفري مكونات  1- بعد 

املئوية لكل مكون بحيث يتم موازنة مكونات العليقة )خليط العلف( ب�صكل جيد.

2- ي�صاف زيت ال�صمك اأو احلبار اأو الزيوت النباتية واملاء اإىل م�صحوق ال�صمك اأو م�صحوق فول ال�صويا. 
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3- ت�صاف بقية املكونات والتي ورد ذكرها يف اجلدول رقم )6( كدقيق القمح اأو الذرة والفيتامينات 

واملكونات االأخرى وي�صاف املاء الدافئ للخلطة من اأجل تكوينها ب�صكل عجينة ولت�صهيل خروجها 

من جهاز الفرم ومتا�صكها.

4- يتم اإ�صافة ن�صاأ الذرة اإىل اخلــليط كــمادة ال�صـقة )Binder( لتــ�صــــيف تــما�صك اأكرب لالأعالف 

ومنع انحالل املواد املغذية عند و�صع الغذاء يف املاء. 

         طريقة حت�سري املادة الال�سقة الطبيعية من ن�ساأ الذرة:

 - اإ�صافة ن�صاأ الذرة للماء وت�صخينه مع التحريك حتى يتغري لون الن�صاأ من اللون االأبي�س اإىل االأبي�س 

املائل لل�صفافية وي�صبح عجينة اأكرث لزوجة.

 - يتم اإ�صافــة املاء اأثـــنـــاء الت�صخني عند احلاجــة ون�صوب املاء نتيجــة للتبخر. 

 - يتم اإ�صافة عجينة ن�صاأ الذرة )املادة الال�صقة( اإلــى بــاقي املكونات وخلطها بــخالط العجني جيــدًا 

وت�صمى خليط الن�صاأ.

�صحون         على  مت�صاوي  ب�صكل  وتوزع  اخليوط  وت�صحب  حلم  فرامة  يف  النهائي  اخلليط  يو�صع   -5

التجفيف من اأجل اأن جتف ب�صكل متجان�س. 

طبقًا       oم   80–  60 حرارة  بدرجة  التجفيف  فرن  يف  العليقة  على  حتتوي  التي  ال�صحون  تو�صع   -6

لن�صبة الرطوبة. 

     ميكن ت�صنيع فرن جتفيف العــــليقة من احلديد اأو اخل�صب ال�صــلب ويبــطن من الداخل ب�صفائح 

االأملنيوم وتوزع به م�صــابيح اإنارة ب�صكل متــ�صاوي يف القاعدة واجلـــوانب. كما يتم تركيب مروحـة 

اأو الـــرطوبة التي قد تنتج عن عملية التجفيف.  �صفط �صغيــرة يف االأعلى من اأجل �صفط البخار 

كما ميكن  باخلليط.  املوجودة  الرطوبة  درجة  �صاعة ح�صب   48 اىل   24 التجفيف من  تكون فرتة 

جتفيف العليقة يف الهواء الطلق كطريقة بديلة للتـــجفيف بعــيدًا عن اأ�صعة ال�صم�س املبا�صرة ويف 

هذه احلالة يجب اأخذ احليطة لتجنب التلف والتلوث املبا�صر وغري املبا�صر للعليقة والذي قد يحدث 

وقت التجـفيف عـــن طريق الفئران والقطط والطيور وتكون  فرتة التجــــفيف من 24 اىل 48 �صاعة 

اأو اأكرث حـــــ�صب الفــ�صول ال�صــنـوية وتقـلبات الطق�س.

اأو اأي اأداة اأخــرى وتفرز بوا�صطة   7- تفتت خيوط العليقــة بعد اأن جتف اإىل قطع بــوا�صـــطـــــة اليد 

امل�صخل. 

 8- يتم حفظ العليقة يف اأكيا�س مغلقة باإحكام و حتفظ يف مكان بارد وجاف بعيدًا عن �صوء ال�صم�س 

املبا�صر. كما يجب تاأمني مكان تخزين العليقة �صد القوار�س واحل�صرات.
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اأ: مكونات العليقة ) كما يف جدول رقم 6 (. 

ج: توزيع خيوط العليقة على �سحن التجفيف.

ت: اإ�سافة دقيق القمح اأو الذرة والفيتامينات 

واملكونات االأخرى اإىل م�سحوق ال�سمك وخلطها. 

ب: اإ�سافة زيت ال�سمك اأو زيت احلبار واملاء اإىل 

م�سحوق ال�سمك وعجينة الن�ساأ.

ث: و�سع خليط العليقة يف جهاز الفرم.
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ح: �سف ال�سحون يف فرن التجفيف.

د: م�سابيح االإنارة هي م�سدر احلرارة .

خ: اإ�ستكمال و�سع العليقة يف فرن التجفيف. 

ذ: تركب مروحة �سفط ل�سحب الرطوبة من الفرن.

ز: تفتت خيوط العليقة بعد التجفيف باليد وتفرز ر: جتفيف خيوط العليقة يف الهواء الطلق .

بوا�سطة امل�سخل .

                                      �سكل رقم )4(: خطوات  ت�سنيع الغذاء يف املزرعة.
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         �سكل )5(: العلف وجهاز  جتهيز العلف.

حجم حبيبات العلف  و معدالت التغذية  )اأنظر ال�سكل  رقم 5(:

تقوم م�صانع االأعالف بت�صنيع عالئق االأ�صماك بكميات كبرية باإ�صتخدام اأجهزة متخ�ص�صة )ال�صكل 

رقم 5( .على م�صتوى اإنتاج كميات �صغريه من االأعالف ميكن اإ�صتخدام مفارم اللحم .

للبلطي  يقدم  الذى  رقم )10(  التغذية  اجلدول  و معدالت  رقم )7(  العلف اجلدول  حجم حبيبات 

ينبغي اأن تكون منا�صبة حلجم ال�صمكة يف مراحلها العمرية املختلفة .

�سكل )6(: حبيبات العلف املختلفة االأحجام.
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حجم احلبيبات )مم(وزن اجل�سم )جم(

0٫5  –  0٫2   0٫59 -0٫42

1٫5 – 0٫5  0٫84 – 0٫59

20 – 1٫51٫5 – 1٫0

100 – 202

250 – 100    3

4   اأكرب من 250

جدول )7(: حجم حبيبات العلف التي تنا�سب الوزن فى كل مرحلة عمرية من

                    مراحل �سمك لبلطي:

اإدارة اأمهات اأ�سماك البلطي للتفريخ:

مــن عمر  البي�س  واإنتاج  التكاثر  لغر�س  وت�صتخدم  وذكور  اإناث  البلطي  اأمهات  من  اإعداد قطيع  يتم 

قبل  منف�صلة  اأحوا�س  يف  الذكور  عن  االإناث  تف�صل  جم.   300 –  150 من  وبحجم  �صهرًا   18 –  6

يومي  تغذية  32% ومبعدل  بن�صبة  الربوتني  من  عالية  ن�صبة  على  يحتوي  بغذاء  تغذيتها  ويتم  التفريخ 

5% من وزن الكتلة احليوية لالأ�صماك تق�صم على ثالث مرات يف اليوم. وعند التفريخ تو�صع االإناث 

التكاثر مبعدل  بحو�س  �صبكية  املتزاوجة( يف حتويطة  )املجموعة  ذكر   1 اإناث:   3 بن�صبة  الذكور  مع 

التحويطة كما يف �صكل )11-ب(. تتغذى االأمهات يف  جمموعة متزاوجة واحدة لكل مرت مكعب من 

هذه الفرتة وملدة اأ�صبوع بنف�س املعدل اليومي ال�صابق ثم يقل املعدل يف االأ�صبوع الثاين حتى ي�صبح 0٫6 

% من الكتلة احليوية حيث تقل �صهية االأمهات يف هذه الفرتة ب�صبب حت�صينها للبي�س يف الفم.  تفرز 

االأمهات خالل 10 -12 يوم لفح�س فم االإناث عن وجود البي�س املخ�صب والريقات. يتم تفريغ البي�س 

والريقات من فم االإناث احلا�صنة يف اأطباق بال�صتيك حتتوي علي ماء نظيف .

تفريغ و حت�سني بي�س ويرقات �سمكة البلطي ) اأنظر ال�سكل رقم 7(:

اإناء يحتوي على ماء نظيف مع  الفم يف  ال�صمكة بحر�س ثم غمر  االإناث بفتح فم  البي�س من  يجمع 

اآن  للبي�س والريقات يف  االأنثى حاملة  اأو الريقات، وقد تكون  البي�س  التقليب عدة مرات حتى يخرج 

واحد عندها يتم ف�صل الريقات عن البي�س الأن الريقات تطفو اإىل االأعلى يف اإناء التجميع ب�صبب كثافة 

كي�س املح وكذلك الأنها تطفو ب�صكل عمودي حيث يعد ذلك من �صلوكياتها البيولوجية  يف  هذا العمر،  

يبقى البي�س يف قاع االإناء. 

يتم و�صع الريقــــات يف �صحون رعايــــة الريقــات. اأما البي�س فيطهر بربمنجنات البوتا�صيوم 

)يخفف 2 جم/م3 ماء نقى ( ملدة 30 – 60 دقيقة اأو ماء مالح بن�صبة 3 جزء يف االألف لنف�س املدة 

وذلك للحد من اأ�صرار الطفيليات والبكرتيا وغريها، ثم يح�صن. 
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اأ : اأنثى حا�سنة للبي�س.

ت : ف�سل الريقات عن البي�س وو�سعها يف �سحون 

التح�سني.

ب : تفريغ فم ال�سمكة من البي�س والريقات.

ث : و�سع البي�س يف اأواين متهيدًا لتطريه.

ح : منظر للبي�س بعد عملية التطهري.ج : تطهري البي�س قبل حت�سينه.

                          �سكل )7(: مراحل تفريخ وحت�سني بي�س ويرقات �سمك البلطي.
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 ب: وحدة حا�سنات البي�س البال�ستيكية. اأ: حا�سنة بي�س البلطي البال�ستيكية.

ت: وحده متكاملة حل�سن البي�س، ويالحظ حا�سنات 

البي�س و�سحون جتميع الريقات ونظام املوا�سري  املائي .

ث: �سحون حت�سني يرقات البلطي.

خطوات ح�سن البي�س حتى فق�سه وخروج الزريعة )اأنظر ال�سكل  رقم 8(:

يتم حت�صني بي�س �صمكة البلطي مبعدل 2000 بي�صة / لرت ماء )10 جم بي�س / لرت( يف حا�صنة على 

�صكل دلو م�صنوعة من مادة البال�صتيك مليئة باملاء. يقلب البي�س يف احلا�صنة بلطف بوا�صطة تيار 

– 0٫7 لرت/دقيقة . درجة حرارة املاء املثلى لو�صع البي�س وحت�صينه   0٫5 م�صتمر من املاء مبعدل 

م. يفق�س البي�س يف خالل 2-3 يوم ح�صب درجة احلرارة. وتتجه الريقات 
o

وفق�س البي�س 26 – 29 

بعد الفق�س مع تيار املاء اإىل اأعلى ثم تندفع اإىل �صحون جتميع الريقات. هذه ال�صحون مثقبة ت�صمح 

مبرور املاء من خاللها وال ت�صمح مبرور الريقات الفاق�صة. وحتتفظ بعمود من املاء ي�صمح باالإبقاء على 

الريقات حية حلني نقلها اإىل مرحلة التح�صني يف وحدة حت�صني الريقات حتى امت�صا�س كي�س املح.

تنقل يرقات البلطي بعد متام فق�س البي�س يف فرتة امت�صا�س املح من �صحون جتميع الريقات اإىل 

وحدات حت�صني الريقات مبعدل كثافة 50 -80  األف  يرقة /م3، هذه الوحدات مزودة بتيار م�صتمر 

من املاء لتقليب الريقات بلطف. تظل الريقات مدة 2-4 اأيام ح�صب درجة احلرارة يف وحدات حت�صني 

الريقات بدون تغذية الأنها تعتمد على كي�س املح يف التغذية اأثناء هذه الفرتة.
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ج: يرقات اأ�سماك البلطي بعد الفق�س.

نقل الزريعة من املفرخ اىل املزرعة: 

اأ- جتهيز الزريعة يف املفرخ لنقلها اىل املزرعة )اأنظر ال�سكل  رقم 9(:

يتم جتميع الزريعة املراد نقلها بكثافات اآمنة  يف حتويطة �صبكية من�صوبة يف احلو�س ويتم توفري املناخ 

اإيقاف  مع  النظيف  املاء  وكذلك  بوفرة  الذائب  االأك�صجني  كتوفري  تعبئتها  يتم  للزريعة حتى  املنا�صب 

التغذية ملدة ال تقل عن 12 �صاعة. يتم نقل الزريعة بوا�صطة االأكيا�س البال�صتيكية حيث ي�صاف ن�صف 

لرت من املاء النظيف لكل كي�س ويتم و�صع الزريعة مبعدل )1000 زريعة/لرت ماء( بحيث ال يزيد حجم 

الزريعة عن 0٫3 غرام، وكلما زاد حجم الزريعة املنقولة كلما قللنا من كثافتها يف الكي�س لكل لرت ماء 

، ويتم تعبئة الكي�س باالأك�صجني النقي، وعند امتالئه يتم اإغالقه باإحكام بوا�صطة �صريط مطاطي.

ب- نقل الزريعة من املفرخ اىل املزرعة )اأنظر ال�سكل رقم )10(:

تو�صع بعد ذلك االأكيا�س يف �صناديق البولي�صرت العازلة للحرارة اأو يف اأي و�صيلة اأخرى كنقلها مبا�صرة 

بوا�صطة املركبة بحيث يتم و�صع طبقة عازلة حتت االأكيا�س وفوقها وتبليلها باملاء لتحفظها عند درجة 

حرارة ال تزيد عن 27° م، ويف�صل نقل الزريعة يف الليل جتنبًا للتاأثر باحلرارة باإ�صتخدام و�صيلة اأكيا�س 

البال�صتيك لنقل الزريعة فاإن زمن نقل الزريعة ينبغى اأال يزيد عن ثالث �صاعات . 

 عند و�صول الزريعة اإىل املزرعة يجب اأن يتم اأقلمتها على طبيعة مياه االأحوا�س اأو التحويطات ال�صبكية 

اأكيا�س  بو�صع  الزريعة  اأقلمة  ويتم  اأقلمتها،  بعد  الزريعة  اإليها  �صتنقل  والتي  االأحوا�س  يف  املن�صوبة 

الزريعة كما هي ملدة ربع �صاعة اأو اأكرث يف ماء احلو�س الذي �صتنتقل اإليه الزريعة حتى تت�صاوى احلرارة 

يف الداخل واخلارج قبل فتح الكي�س واإطالق الزريعة يف احلو�س.

                  �سكل )8(: وحدات جتميع وحت�سني البي�س والريقات ل�سمكة البلطي.
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 اأ: جتميع الزريعة يف احوا�س ا�ستعدادًا للتعبئة 

والتغليف.

 ب: عد الزريعة.

ت: و�سع الزريعة يف كي�س بال�ستيكي  مزدوج كثيف 

يحتوي على ماء.

ث: تفريغ الكي�س املحتوي على املاء والزريعة من 

الهواء اجلوي.

ج: تعبئة الكي�س املحتوي على املاء والزريعة 

باالأك�سجني النقي.

ح: ربط االأكيا�س التي حتتوي على الزريعة لو�سعها يف  

�سناديق النقل.

    �سكل )9(: مراحل التجهيز لنقل الزريعة من املفرخ اىل املزرعة.
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ت: ر�س غطاء االأكيا�س يف املركبة باملاء من وقت 

اىل اآخر بهدف التربيد.

ب: الطريقة الثانية: �سف االأكيا�س يف مركبة 

النقل على اأر�سية عازلة منا�سبة وتغطيتها 

بالقما�س العازل.

اأ: الطريقة االأوىل: �سف االأكيا�س يف البولي�سرت 

العازلة للحرارة.

                                 �سكل )10(: مراحل نقل الزريعة من املفرخ اىل املزرعة.

مرحلة الرعاية االأوىل للزريعة حتى مرحلة االإ�سبعيات )انظر ال�سكل رقم 11(:

االأحوا�س  يف  من�صوبة  �صبكية  حتويطة  حاويات  اأو  اإ�صمنتية  اأحوا�س  اإىل  البلطي  �صمكة  زريعة  تنقل 

يتم  االإ�صبعيات،   مرحلة  حتى  الزريعة  رعاية  مرحلة  لتبداأ  ماء  زريعة/م3   2000 مبعدل  االأ�صمنتية 

بعدها ت�صمني االأ�صماك اإىل مرحلة الت�صويق يف اأحوا�س وا�صعة و يف�صل وجود مظلة فوق االأحوا�س ملنع 

تعر�س مياه االأحوا�س الأ�صعة ال�صم�س املبا�صرة والتي حتدث اأ�صرارًا بالغة ملياه احلو�س واإرتفاع درجة 

حرارتها.
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اأ: اأقلمة الزريعة بوا�سطة و�سع االأكيا�س  يف حو�س 

الرعاية.

ب: منوذج الأحوا�س رعاية الزريعة ن�سف مظللة.

ث: الزريعة بعد رعايتها ملدة �سهــر.ت: حاويات )حتويطة( �سبكية لرعاية الزريعة.

ج: )م�سخل ( لف�سل زريعة خمتلفة االأحجام عن 

بع�سها.

ح: عملية ف�سل الزريعة ذات االأحجام املختلفة 

بوا�سطة امل�سخل.

                               �سكل )11(: مراحل الرعاية االأولية لزريعة اأ�سماك البلطى.
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كثافة التخزيناملرحلة
معدل النمو

)جم/ يوم(

املدة

)يوم(

مرحلة امت�صا�س املـــح
3

 3 – 4-50٫000 – 80٫000/م

0٫02 – 1 جم  
3

30-8000/ م

1 – 5 جم
3

30-3200 / م

5 – 20 جم
3

16000٫530 / م

20 – 50 جم
3

6001٫030 / م

50 – 100 جم
3

2001٫530 - 300 / م

100 – 250 جم
3

1002٫530 - 150 / م

250 – 450 جم
3

403٫075 – 70 / م

حت�سني ورعاية الزريعة حتى مرحلة الت�سويق:

لعدة  املاء(  بتدوير  املكثف  املكثف ون�صف  اال�صتزراع  الزريعة )خ�صو�صًا يف حالة نظم  يتم حت�صني 

دورات حت�صينية متتالية مع التغذية مبعدل كثافة حت�صني يقل من دورة اإىل اأخرى، كما هو وارد يف 

اجلدول رقم )8(.

جدول )8(: كثافات التخزين ومعدالت النمو يف مراحل النمو املختلفة ل�سمك البلطي يف 

                        نظم اال�ستزراع املكثف مع تدوير  املاء 

مالحظة: تختلف كثافة تخزين الزريعة يف اأحوا�س التح�صني طبقا لنظام اإدارة االأحوا�س، ففي

                 اأنظمة اال�صتزراع العادية بدون تدوير ماء تقل كثريا كثافات التخزين. 

�سكل )12(: اأ�سماك البلطي النيلى باأحجامه املختلفة من الزريعة حتى اأحجام الت�سويق.

ومتر  الريقات اأثناء منوها بثالثة مراحل حتى ت�ضل اإىل مرحلة الت�ضويق هي : مرحلة الزريعة 

ثم مرحلة االإ�صبعيات ثم مرحلة احلجم الت�صويقي. يف املرحلة االأوىل يتم تغذية الريقات بعد فرتة 
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معدل التغذية % من وزن جل�سموزن اجل�سم )جم(

36

65

154

253

503

1002

2001٫7

3001٫5  اأو اأكرث

جدول )9(: تغذيــــة الريقات حتي مرحلة الزريعة يف اأحوا�س رعايـــة الزريعة بعد اليوم 

                        الثـــالث اأو الرابع )بعد فرتة امت�سا�س املح( 

مالحظة: تق�صم كمية العلف املخ�ص�صة لتغذية الزريعة يف اليوم اإىل 5 -6 اأجزاء توزع بالت�صاوى

                  يف اأوقات خمتلفة على مدار اليوم بحيث تكون اآخر وجبة قبل غروب ال�صم�س.

جدول )10(: معدل التغذية اليومي من مرحلة الزريعة حتى مرحلة االإ�سبعيات ثم حجم

                         الت�سويق

اأحوا�س رعاية الزريعة حتى مرحلة الت�سويق )اأنظر ال�سكل رقم13(

يتم ا�صتخدام اأمناط خمتلفة من االأحوا�س لغر�س رعاية الزريعة حتى مرحلة الت�صويق٫فمنها امل�صتدير 

ون�صف  التقليدية  اال�صتزراع  نظم  يف  مبظالت  االأحوا�س  تغطية  اأي�صًا  يتم  كما  وامل�صتطيل.  واملربع 

املكثف. اأما يف نظم اال�صتزراع املكثف فيتم تغطية االأحوا�س ببيوت حممية وخ�صو�صًا يف املناطق التي 

تتغري فيها درجات احلرارة ب�صكل كبري. ت�صاعد البيوت املحمية على التحكم بدرجة حرارة املاء يف 

اأحوا�س الرتبية مما يعني منو اأ�صرع واأف�صل لالأ�صماك امل�صتزرعة، كما اأن معدل تخزين االأ�صماك يف 

املرت املكعب الواحد من املاء اأعلى من االأنظمة االأخرى.

ن�سبة التغذية من وزن اجل�سم )الكتلة احليوية(عمر الريقة )يوم(

7 – 3% 40-35

13 –  7% 30

17 –13%25

22 – 17%20

37 –22% 15

الت�صويقي  اإىل مرحلة االإ�صبعيات ثم احلجم  اأي�صا  معدالت تغذية الزريعة تدريجيا حتى ت�صل  تقل 

طبقا للجدول رقم )10(

امت�صا�س كي�س املح حتى مرحلة الزريعة مبعدالت تغذية تقل تدريجيا من مرحلة عمرية اإىل اأخرى 

كما يف اجلدول رقم )9(. 
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)ا(

)ت(

اأ.ت اأحوا�س ت�سمني البلطي مظللة ومع نظام تهوية .

ا: حو�س ت�سمني البلطي غري مظلل وبدون نظام 

تهوية، )كثافة تخزين منخف�سة جدًا(.

)ب(

                       �سكل )13(: اأحوا�س رعاية زريعة البلطي حتى مرحلة الت�سويق

ح�ساد ا�سماك البلطي واإعدادها للت�سويق )اأنظر ال�سكل رقم 14(:

- يبداأ �صيد اأ�صماك البلطي من اأحوا�س الت�صمني عند و�صولها حجم الت�صويق بوا�صطة فرز االأ�صماك 

تباعًا وو�صعها حية يف حو�س يحتوي على ماء نظيف ملدة 24 �صاعة دون تقديـم غذاء لها من اأجــل 

تنظيف اأح�صاء وج�صم ال�صمكـــة. 
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اأ: فرز االأ�سماك ال�سليمة للت�سويق.
ب: عزل االأ�سماك للت�سويق يف حو�س يحتوي على 

ماء نظيف ملدة 24  �ساعة بدون تغذية.

ث: نقل االأ�سماك من احلو�س البارد اإىل �سناديق ت: و�سع اأ�سماك البلطي يف حو�س املاء اأو الثلج .

النقل.

- يتم التخل�س من االأ�صماك ال�صغرية اأو املتقزمة التي مل تنمو ب�صكل جيد كذلك تلك االأ�صماك املتاأثرة 

بعيوب ج�صمانية جتنبًا الإهدار الوقت والرعاية، . 

- عند اكتمال فرتة تنظيف االأ�صماك التي �صيتم ت�صويقها لال�صتهالك االآدمي يتم مرة اأخرى ح�صـــاد 

االأ�صمــاك وو�صعها يف خــزان يحتـوي على ثــلج ومــاء من اأجــل جتهيــزها وتعبئتـها للت�صويق ب�صكل 

جيد ولتجنب تـــردي جودة املنتــج ب�صبب ظهــور البكترييا اأو ما �صابه خالل عمليـــة ال�صـيد والتعبئــة. 

- يتم و�صع طبقة ثــلج )رقائق اأو ناعـم( يف اأر�صية �صنـاديق التعبئــة و�صف االأ�صماك ب�صكل متنا�صق 

وتغطيتها بطبقــة اأخــرى من الثـــلج الناعم. ويف حالـــة و�صع اأكثــر من طبقــة من االأ�صماك يجب 

ف�صلها بطبقــة من الثــلج للحفاظ عليـها مربدة خالل النقل من املزرعة اىل منطقة الت�صويق.
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ج: تن�سيق االأ�سماك و�سفها يف �سندوق النقل مع 

و�سع طبقة من الثلج باأ�سفلها.

ح: تغطية طبقة االأ�سماك العليا يف �سندوق 

النقل بطبقة من الثلج.

                               �سكل )14(: �سيد واإعداد اأ�سماك البلطي للت�سويق.
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الأمرا�ض التى ت�سيب اأ�سماك البلطي 

اأوال: االأمرا�س البكتريية 

مر�س الكوملناري�س ) العدوى العمودية(

تعد البكترييا امل�صببة ملر�س  الكوملناري�س من اأهم اأنواع البكترييا التي ت�صيب اأ�صماك البلطي امل�صتزرعة 

كما اأنها قد تكون م�صكلة الأ�صماك البلطي يف االأحوا�س املائية الزجاجية. ويعترب مر�س الكوملناري�س 

من االأمرا�س ال�صديدة العدوى خا�صة يف اأطوار االإ�صبعيات و�صغار االأ�صماك حيث ميكن اأن تت�صبب يف 

نفوق هذه االأ�صماك. و بالرغم من انت�صار هذا املر�س يف املفرخات فان مر�س الكوملناري�س قد يتف�صى 

طريق  عن  ال�صمكة  ج�صم  الكوملناري�س  ملر�س  امل�صببة  البكترييا  تدخل  و  اأي�صًا.  البالغة  االأ�صماك  يف 

اخليا�صيم اأو الفم اأو اأي جروح اأو خدو�س �صطحية على ج�صم ال�صمكة. و من اأول اأعرا�س االإ�صابة بهذا 

املر�س ظهور متزقات اأو قروح على �صطح زعانف ال�صمكة امل�صابة. وحتدث التقرحات خالل يومني 

من حدوث العدوى و قد متوت ال�صمكة امل�صابة خالل 48-72 �صاعة بعد االإ�صابة اإذا مل يتم معاجلتها. 

و من اجلدير بالذكر اأن اأ�صماك البلطي ت�صتطيع النجاة من هذه العدوى و لكن ن�صبة النفوق عادة ما 

تكون مرتفعة.

ما هو العامل امل�شبب ملر�ض الكوملناري�ض: 

يعرف  كان  والذي  كوملوناري،  فالفوبكتريمي  نوع  من  بكترييا  هو  الكوملناري�س  ملر�س  امل�صبب  العامل 

باأكرث من م�صمى يف ال�صابق من بينهم ميك�صوبكتريمي كوملوناري، �صيتوبكتريمي كوملناري و فليك�صيباكرت 

كوملناري�س. تعرف بكترييا فالفوبكتريمي كوملوناري باأنها من نوع �صالبة اجلرام، وهي ع�صويه رفيعة 

على  مياه  نقطة  و�صع  جمهريًا)بعد  فح�صها  عند  مرنة  عموديه  اأ�صكااًل  تاأخذ  و  ن�صبيًا  طويلة  مرنة، 

ال�صريحة التى عليها امل�صتعمرات( وعند ترك ال�صريحة تاأخذ امل�صتعمرات �صكل اأكوام الق�س.

اأعرا�ض املر�ض و طرق ت�شخي�شه:

 زعانف ممزقة و متقرحة مع ظهور حواف رمادية عليها.

 وجود بقــع بنيـــة اأو �صفــراء مائــلة للون البني على �صطح جلد ال�صمكة والفم واخليا�صيم  والزعانف. 

تتواجد معظم هذه البقع على ظهر ال�صمكة اأو جانب اجل�صم، وت�صكل هذه البقع اأو التقرحات ما 

يعرف ب)منط ال�صرج: اأي تكون طبقة باهتة تفتقد للزوجة( على الفم. اأما التقرحــات التي ت�صيب 

اخليا�صيـــم فاإنها عــادة ما تكون تقرحـات نخرية ت�صبب تف�صخاأو انحالل الأن�صجــة اخليا�صيم حيث 

يتغري لون اخليا�صيــم الطبيعي اإىل اللون البني الفاحت اأو الغامق. وب�صبب هذه التغريات يف اأن�صجة 

اخليا�صيم فاإن االأ�صماك امل�صابة عادة ما تواجه �صعوبــة يف امت�صا�س االأك�صجني ب�صكل كايف مما 

ي�صبب اإجهــاد لل�صمكة و �صرعة يف التنف�س فتقوم ال�صمكـــة امل�صابــة مبحاولــة التنف�س عن طريق 

االقرتاب من �صطح املاء و ا�صتن�صاق الهــواء.
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 االإ�صابـــة بعدوى وبائيـة عامة يف حالة و�صول املر�س اأو البكترييا امل�صببة للمر�س ملجرى   

     الـــدم.

 االإ�صابة بعدوى ثنائية ب�صبب ال�صعف العام لل�صمكة امل�صابة ) فطريات ال�صابروليجنيا من   

    اأهم م�صببات االأمرا�س التي ت�صيب اأ�صماك البلطي امل�صابة مبر�س الكوملناري�س(.

 ميكن م�صاهدة البكترييا امل�صببة ملر�س الكوملناري�س تتحرك حركة �صبيهة باالنزالق مكونة ما يعــرف 

باأكوام الق�س و هي �صبب ت�صمية البكترييا بهذا اال�صم. ) يتم معاينــة البكترييــا حتت املجهر ال�صوئي 

با�صتخدام العد�صة املكربة بقوة 400x و خا�صية التباين ال�صوئي. وللح�صول على ت�صخي�س حمــدد 

لهــذا النــوع يجب زرع امل�صتعمرات با�صتخـدام و�صط قليـل الغذاء  مثل )�صيتوفاجا(.

كيف نحول دون اإ�شابة الأ�شماك بهذه العدوى ؟

 تقليــــل تعر�س االأ�صمــاك لالإجهــاد و التوتــر من خالل ا�صتخدام الطرق ال�صليمة لتداول اال�صمــاك.

املاء و درجة حرارة  املياه، ون�صبة االك�صجني يف  العامة و جودة و نظافة  النظافــة   املحافظــة على 

املــاء.

 احلر�س على تغذية االأ�صماك بغذاء جيد و منا�صب.

 عدم تكد�س عدد كبري من االأ�صماك يف حو�س واحد.

 اخذ احليطـــة و احلــذر من التغيـــرات املفاجــئة حلرارة امليــاه يف االأحــوا�س )خا�صــة يف املفرخات( 

حيث اأن مثل هذه التغريات قد توؤدي اإىل ت�صارع منو و تكاثر بكترييا الكوملناري�س.

 مراعاة ف�صل املعدات امل�صتخدمة يف جميع وحدات النمو يف املـزارع حيث اأن هذه البكترييـا 

    معدية و قد تنتقل ب�صكل �صريع من البيئة املحيطة اإىل االأ�صماك. 

 يجب التاأكد من تعقيــم جميـع املعــدات امل�صتخدمــة يف مــزارع االأ�صــماك بعد كل ا�صتعمال 

    ملنع انتقال هذا املر�س، علمًا باأن بكترييا الفالفوبكتريمي كوملوناري ت�صتطيع البقاء يف مياه 

    االأحوا�س ملدة ت�صل اإىل 32 يومــًا.

االأ�صماك  مربي  من  العديد  ي�صتخدمها  كطريقة  االألف(  يف  جزء   10-5( مبعدل  امللح  ا�صتخدام   

للتغلب على بكترييــا الفالفوبكتريمي كوملونـاري و لكن يجب التنبيه باأن ا�صتخـدام امللوحـة قد يوؤدي 

اإىل تكاثــر الطفيليات التي تعي�س يف امليـــاه املاحلة.

 اإذا انت�صر املر�س يف االأ�صماك واأ�صيبت اخليا�صيم بالتحلل اأو ال�صرر فاإنه ميكن زيادة ن�صبة 

    االأك�صجني الذائب من خالل زيادة التهوية يف االأحوا�س من اأجل خف�س ن�صبة النفوق.
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هل ميكن ا�شتخدام امل�شادات احليوية يف هذه احلالة؟

فاإن  احلاالت  معظم  يف  لكن  و  الكوملناري�س  مر�س  من  للتخل�س  احليوية  امل�صادات  ا�صتخدام  ميكن 

ا�صتخدام امل�صادات احليوية قد ي�صبب عدد من امل�صاكل حيث اأن االأ�صماك امل�صابة بهذا املر�س تفقد 

�صهيتها لالأكل و مبا اأن امل�صادات احليوية عادة ما تعطي عن طريق الغذاء فاإن االأ�صماك امل�صابة لن 

تتناولها. باالإ�صافة اإىل ذلك فاإن امل�صادات احليوية تعمل على منع العدوى من التاأزم و لكنها لن متنع 

حدوثها نهائيًا. لذا وجب احلر�س على التقليل من التوتر يف بيئة االأ�صماك و العمل على خلق بيئة مثالية 

البعيد.  املدى  على  باالأمرا�س  االإ�صابة  خماطر  من  للحد  املثالية  الطريقة  الأنها  اال�صماك  ال�صتزراع 

ومن اجلدير بالذكر باأن معاجلة االأ�صماك با�صتخدام امل�صادات احليوية قد ينتج عنه بكترييا مقاومة 

للم�صادات احليوية كما اأن القيمة اال�صتهالكية لالأ�صماك قد تتاأثر ب�صبب متبقيات امل�صادات احليوية. 

مر�س ال�سرتيبتوكوكو�س

انت�صر مر�س ال�صرتيبتوكوك�س انت�صارًا كبريًا يف مزارع اأ�صماك البلطي م�صببًا الكثري من امل�صاكل ملربي 

هذه االأ�صماك يف جميع انحاء العامل. تكمن خطورة هذا املر�س ب�صبب عدم توفر اأي لقاح لتح�صني 

االأ�صماك يف جميع مراحل منوها خا�صة  ت�صيب  البكترييا  اأن هذه  كما  البكترييا  االأ�صماك من هذه 

الفئة  لهذه  كبرية  وفيات  م�صببة  اأواملر�س  لالإجهاد  اثر  اأي  عليها  يظهر  ال  والتي  الكبرية  االأ�صماك 

خا�صة االأ�صماك التي تزن اأكرث من 100 جم. و ب�صبب خطورة هذا املر�س يتوجب على مربي اأ�صماك 

البلطي توخي احلذر والعمل على الوقاية من املر�س ومنع انت�صاره يف مزارعهم ،الأنه يف معظم احلاالت 

يتف�صى هذا املر�س عندما تتعر�س االأ�صماك لعوامل التوتر مثل التكد�س يف االأحوا�س، تغري مفاجئ يف 

كيميائية اأو درجات حرارة املاء. كما يجب اأي�صًا االأهتمام بو�صع االأ�صماك يف بيئة منا�صبة مع توفري 

غذاء منا�صب حيث ان هذا املر�س قد ينتقل لالأ�صماك من البيئة املحيطة. 

ميكن تق�صيم مر�س ال�صرتيبتوكوك�س اإىل نوعني وهما احلاد و املزمن، يحدث النوع احلاد لهذا املر�س  

كبرية يف  وفيات  اال�صابة  تنتج عن هذه  و  عالية  املاء  درجة حرارة  تكون  الدافئة عندما  املوا�صم  يف 

فرتة زمنية ق�صرية ترتاوح ما بني 2-3 اأ�صابيع. بالن�صبة للنوع املزمن فان املر�س يحدث عندما تكون 

درجات احلرارة اأقل ارتفاعًا و ال ي�صبب هذا النوع وفيات كثرية حيث تبقى ن�صب الوفيات قليلة ن�صبيًا 

ولكنها قد تكون ملحوظة على املدى البعيد.

ما هو العامل امل�شبب ملر�ض ال�شرتيبتوكوكو�ض؟

 بكترييا ال�صرتيبتوكوك�س اأجاالكتيا )اأ�صد تاثريًا على االأ�صماك(.

من       خطورة  اقل  ولكنها  ال�صرتيبتوكوكو�س  مر�س  ت�صبب  )قد  اأنيا  ال�صرتيبتوكوك�س  بكترييا   

ال�صرتيبتوكوك�س اجاالكتيا(. كل اأنواع بكترييا  ال�صرتيبتوكوك�س هي بكترييا كروية  من نوع املوجب 

اإنزمي    و موجبة  االأك�صدة  ، موجبة  و غري متحركة  فا�صت  االأ�صيد  ب�صبغة  و هي التت�صبغ  اجلرام 

الكاتالي�صت.
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اأعرا�ض املر�ض اخلارجية:

 ظهور اآفات يف العني مع احمرار ب�صبب نزيف اأن�صجة العني و ظهور طبقة بي�صاء على العني.

 ظهور عالمـــات نزيف دمــوي يف عدة منــاطق من جلــد ال�صمكـــة امل�صابـة قريبــًا من الفــم، 

     والزعانف. كما يالحظ يف بع�س احلاالت  احمرار منطقـة ال�صــرج اأو فتحــة التنــا�صــل.

 تكون خراجات قطرها 2-3 مم يف االأ�صماك امل�صابة يف الفــك الداخلي لل�صمكــة و تتحول 

     هذه اخلراجات اإىل بقع نـزيف متقرحـة، كما تتعر�س منطقة الذيل والزعنفة ال�صدرية 

     اإىل تكون خراجات كبرية عــادة ما تبقى اآثارها حتى بعد انتهاء املـر�س.

 يوؤثر مر�س ال�صرتيبتوكوكو�س على اجلهـــاز الع�صبي لل�صمكــة فتظهــر عليها ت�صرفات غري 

     طبيعية مثل ال�صبــات وقلة احلــركة، التــوهان و التــخبط يف احلــركة داخل االأحــوا�س، 

     الدوران واالإلتفاف اأثناء ال�صباحة وتقو�س اجل�صم.

 يف حاالت املر�س احلــادة يحدث ا�صت�صقـاء جل�صـم ال�صمكــة امل�صابــة يف التجويــف البطني 

      ي�صاحبه بروز لفتحــة ال�صــرج.

اأعرا�ض املــر�ض الداخليــة:

 فقدان ال�صهية ينتج عنه ت�صخم يف حجم املرارة و املثانـــــة.

 ت�صمم الدم عند و�صول البكترييا ملجرى الدم ي�صاحبه نزيف والتهابات يف العني و الطحال 

     والكبد والكلى و االأمعاء  والقلب و الدماغ مع ت�صخم ملحوظ للكلى و الطحال.

 الت�صاق االأع�صاء الداخلية ببع�صها و بغ�صاء جتويف البطن.

 تكون اأن�صجة ليفية داخل الغ�صاء البطني.

 حدوث عدوى ثنائية لبكترييا اأخرى مثل االأرينومونا�س و الفيربيو.

ثانيا: االأمرا�س الطفيلية للبلطي 

اأو  ال�سمكي  اال�ستزراع  اأو  الطبيعة  يف  كان  �سواء  مكان  كل  يف  البلطي  تهاجم  الطفيلية  االأمرا�س 

االأحوا�س ال�سمكية  ولتقليل خماطر هذه الطفيليات ين�سح باالآتي:

1- املحافظة على البيئة املعتدلة للبلطي عن طريق مراقبة معايري املاء.

2- جتنب اكتظاظ وتكد�س االأ�صماك يف االأحوا�س.

3- تزويد االأ�صماك بغذاء يحتوي على املواد الغذائية ال�صرورية  التي من �صاأنها اأن حتافظ على قوة 

مناعة االأ�صماك ملحاربة الطفيليات .

4- ا�صتخدام اأدوات منف�صلة للتعامل مع  االأ�صماك وجتنب انتقال املاء من حو�س اإىل اآخر.

5- التنظيف امل�صتمر لالأحوا�س والتعقيم لالأدوات واالأجهزة امل�صتخدمة لالأ�صماك.

6- الفح�س الدوري لالأ�صماك الذي من �صانه اأن  يجعل املزارع ملما بطبيعتها ويزيد قابلية املزارع 

لك�صف االأ�صماك وتعر�صها للطفيليات.

7- املعاجلة الوقائية للطفيليات عند ا�صتقبال اأي زريعة اأواأ�صماك جديدة .

8- االنتبـاه للطيــور والزاحــف التي تقــوم بنقـــل الطفيليــات ومنعها من االقرتاب الأحوا�س 

      االأ�صماك. 
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املعاجلـــة: 

هناك العديد من املواد الكيميائية التي ت�ستخدم ملعاجلة الطفيليات مثل الفو�سفات الع�سوية -ماء 

االأك�سجني - برمنغنات البوتا�سيوم -الفور مالني وامللح. املاء العذب اأي�سًا له دور كبري يف املعاجلة. 

يوجد لكل طرق املعاجلة حيثيات يحبذ مراعاتها بجدية وهي كاالآتي:

 حتديد نوع الطفيليات حيث اأن كل نوع منها يحتاج اإىل نوع حمدد من طرق املعاجلة.

 اأقلمة نوع املعاجلة لل�صمكة بحيث ت�صاعد على تعجيل �صفائها.

 مراعاة حجم الوحدة اأو االأحوا�س امل�صتخدمة للبلطي حيث اأن تركيز املعاجلة للطفيليات 

       يختلف  تنا�صبًا مع امل�صاحة امل�صتخدمة لالأ�صماك.

 لتقليل خماطر املعاجلة ين�صح بزيادة كمية االأك�صجني الذائب يف الو�صط املائي لالأ�صماك 

      حيث اأن املواد الكيمائية امل�صتخدمة  تعمل على تقليل ن�صبة االك�صجني مثل الفور مالني.

 مراعاة النتائج الثانوية وتقييم خماطرها قبل اأن تتم طرق املعاجلة حيث اأن بع�صها قد  

      يوؤثر �صلبا على االأ�صماك.

اأهم االأمرا�س الطفيلية التي  ت�سيب اأ�سماك البلطي 

املخرمات املفلطحة 

كلينو�ستومام ) املخرمات الثنائية العائل(: 

مك�صوفة  تكون  التي  و  املياه  برك  يف  امل�صتزرعة  البلطي  اأ�صماك  على  خطرًا  الطفيليات  هذه  ت�صكل   

للحلزونيات و الطيور.

اأعرا�ض املر�ض :

وجود حوي�صالت �صفراء اأو بي�صاء على جلد ال�صمكة و يف حاالت العدوى احلادة ت�صبب هذه الطفيليات 

نزيف حاد يف اجللد و نفوق يف االأ�صماك.

طريقة العالج :

الو�صيط  )العائل  الطيور  و  احللزونيات  انتقال  منع  هي  الطفيليات  هذه  من  للتخل�س  طريقة  اأف�صل 

والعمل على  البلطي  اأ�صماك  امل�صتخدمة لرتبية  املياه  برك  اإىل  الطفيليات(  النوع من  لهذا  والنهائي 

التخل�س من احللزونيات ب�صكل دوري عن طريق تنظيف االأحوا�س.

داكتيلوجاير�س ) املخرمات الوحيدة العائل( 

اأ�صماك البلطي حيث اأن هذه االأطوار اأكرث قابلية للتعر�س  ت�صيب هذه الطفيليات �صغار واإ�صبعيات 

لهذه الطفيليات.

اأعرا�ض املر�ض:

تغري لون جلد ال�صمكة اإىل اللون الغامق و تاآكل الزعانف و ظهور طبقة كثيفة من املخاط على �صطح 

اجللد، و �صعوبة التنف�س ويظهرذلك يف �صكل حركة �صريعة و م�صتمرة لغطاء اخليا�صيم.

طريقة العالج:
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تغطي�س اأو غم�س االأ�صماك امل�صابة يف حملول فورمالني خمفف اأو حملول الهيدروجني بريوك�صيد.

اأرجول�س 

اأ�صماك البلطي حيث اأن هذه االأطواراأكرث قابلية للتعر�س  اإ�صبعيات  ت�صيب هذه الطفيليات �صغار و 

لهذه الطفيليات.

اأعرا�ض املر�ض:

ي�صبب هذا الطفيلي تهيجا جللد ال�صمكة امل�صابة و �صعف عام لل�صمــكة و نظرا لل�صعف العام والتهيج 

الذي ي�صيب ال�صمكة فاإن ال�صمكة عادة ما تكون اأكرث عر�صة لعدوى بكتريية م�صببة عدوى ثنائية.

طريقة العالج

يتم عالج هذه اال�صابة با�صتخدام حملول االأورجانوفو�صفات.

اكثيوفثرييا�س ملتيفيلي�س  ) الهدبييات الوحيدة اخللية (  

مر�س  وهو  اأال  االأ�صماك  مربي  لدى  عليها   املتعارف  االأمرا�س  اأكرث  من  واحد  الطفيلي  هذا  ي�صبب 

النقطة البي�صاء و ينت�صر ب�صكل حاد يف �صغار اأ�صماك البلطي.

اأعرا�ض املر�ض: 

اأن االأ�صماك امل�صابة حتك  تواجد حوي�صالت بي�صاء على جلد ال�صمكة ب�صكل حبات امللح و يالحظ 

ج�صدها بجدران االأحوا�س كطريقة للتخل�س من هذه الطفيليات. و توؤدي االإ�صابة بهذا املر�س اإىل 

�صمور يف االأ�صماك و نفوقها.

طريقة العالج:

اأهمها الغم�س ب�صكل متكرر يف حملول  تتوافر العديد من العالجات للتخل�س من هذا الطفيلي ومن 

الفورمالني املخفف اأو زيادة ن�صبة امللوحة يف االأحوا�س. 

طفيليات الرتيكودينا

ي�صيب هذا الطفيلي طور �صغار اأ�صماك البلطي م�صببًا ن�صب عالية من نفوق االأ�صماك يف املفرخات و 

احلا�صنات.

اأعرا�ض ال�شابــــة:

ال�صباحة ب�صكل غري طبيعي )غري منظم(، و االحتكاك بجدار االأحوا�س، القفز من �صطح املاء، تاآكل 

الزعانف ، ت�صخم اأو منو متزايد الأن�صجة اخليا�صيم و ظهور تقرحات على جلد ال�صمكة.

طريقة العالج:

الغم�س يف مياه ماحلة اأو حملول الفورمالني املخفف، اأو حملول البريوك�صيد الهيدروجني. اأو حملول 

برمنجنـــات البوتا�صيــم. يقـــوم بعــ�س مـــربي اأ�صمــاك البــلطي باالحتفــاظ باالأ�صمــاك يف ملوحة ما 

بني 5-10 جزء من االألف كاإجراء احرتازي ملنع انت�صار طفيليات الرتيكودينا.
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اميلودينيو ) ال�سوطيات الوحيدة اخللية(

تتواجد هذه الطفيليات يف املياه الراكدة والتي تكون ن�صبة ملوحتها ما بني 10-15 جزء من االألف. 

اأعرا�ض املر�ض:

فقدان ال�صهية، ازدياد يف اإنتاج الغ�صاء املخاطي لل�صمكة امل�صابة.

طريقـــة العـــالج:

غم�س االأ�صماك يف مياه قليلة امللوحة.

الق�سريـــات املجدافيـــة االأقـــدام  )ليـرنيـــا( 

ي�صبب هذا النوع من الطفيليات �صررا كبريا الأ�صماك البلطي احلا�صنات للبي�س بالفم.

اأعـــرا�ض املر�ض:

 بقع بي�صاء على �صطح اجللد ب�صبب تواجد هذه الطفيليات على اجللد، و عادة ما حتاول االأ�صماك 

امل�صابة التخل�س من هذه الطفيليات عن طريق االإحتكاك بجدار االأحوا�س .

طريقة العالج:

ميكن معاجلة االأ�صماك امل�صابة بهذا الطفيلي با�صتخدام مادة االأورجانوفو�صفات.

الديـــــدان الطفيليــــة )دودة العلق(

ت�صبب ديدان العلق م�صكلة الأ�صماك البلطي امل�صابة بعدوى طفيلية اأو التي تعي�س يف بيئة غري مالئمة.

اأعرا�ض املر�ض: 

يف  كبرية  باأعداد  الديدان  هذه  تواجدت  اإذا  خا�صة  باأنيميا  الديدان  بهذه  امل�صابة  االأ�صماك  تعاين 

ال�صمكة الواحدة، كما يجب االإ�صارة باأن �صغار االأ�صماك هي االأكرث تاأثرا بهذه الديدان.

طريقة العالج:

ميكن معاجلة االأ�صماك امل�صابة بهذا الطفيلي با�صتخدام مادة االأورجانوفو�صفات.
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بع�س االإر�ســادات الفنيــة

1- يجب االلتزام بالئحة ا�صتزراع االأحياء املائيـــــة و�صبط جودتها.

املفرخــــات         )اأقـــرب  بــــه  موثوق  م�صـــدر  من  االإ�صبعيـــات  اأو  الزريعــة  على  احل�صول  يجب   -2

اأن  على   ، املنتقلـة  االأمرا�س  م�صاكل  لتقليل  الوزارة(  مبعرفة  املرخ�صة  اأو  احلكوميــة  ال�صمكيــة 

يتم النقل يف امل�صاء ، ويجب عدم نقلها يف االأوقات �صديدة احلــرارة ل�صمان عدم نفــوق الزريعة 

وبطريقة جيدة متنع تعر�صها للتلف واأ�صعة ال�صم�س املبا�صرة. ويراعى عدم نقــل اأمهات البلطي من 

مزرعـة اإىل اأخرى دون الرجوع اإىل املخت�صني جتنبًا لنقل �صفات وراثية غري مرغـوب بها.

الكتلــة  وكثافة  وزن  متابعـــة  واالإ�صبعيات  الزريعـــة  وتخزين  االإنتــــاج  مو�صم  بدايــة  منذ  يراعى    -3

احليويـة لهذه االأ�صماك دوريًا كل اأ�صبوع لتحديد كمية العلف التي ينبغي تقدميها وتعديلها دوريًا.

4- املراقبة الب�صريــة ملتابعــة حركـة االأ�صماك وحيويتها )خ�صو�صًا عند الفجر( �صرورية، حيث تكون 

كميــة االأك�صيجني الذائب يف املاء اأقــل ما تكون يوميــًا يف هذا الوقت حتى يف حالـــة وجود مهويـــــات.

5- التاأكيد على اأن تكون الزريعة اأو االإ�صبعيات اأو االأ�صماك التي يف احلو�س موحدة احلجم ومن نف�س 

دفعة التفريخ حتى يتجنب امل�صتزرع حدوث ن�صبة نفوق عالية ب�صبب االفرتا�س الذى يحدث نتيجة 

للتبايـن يف اأحجام االأ�صمـــاك. ي�صتخدم لذلك م�صخل لف�صل االأحجام املختلفـــة عن بع�صها قبــل 

اإ�صتزراع االأحوا�س.  

6- يجب عدم ا�صتخدام عليقة غري مطابقة للموا�صفات ال�صحية كما يراعى �صروط التخزين اجليــد 

للعــلف.

7- يجب اأن تكون االأعالف املقدمة على �صورة حبيبات متما�صكة ال تتفكك ب�صرعة يف املاء ويتنــا�صب 

حجمها مع وزن االأ�صمــــاك املربـــــــاة )ات�صـــــاع فتحــــة الفم( لتقليل الفاقــد جدول رقم )7( .

اأن تق�صم العليقة املقررة على عدة مرات يف اليوم الواحد وحتت�صب كمية العليقة كن�صبة  8- يراعى  

اأو  اأ�صبوع  كل  ووزنـها  احلو�س  من  عينــــة  باأخذ  معرفتــه  ميكن  والذي  اجل�صم  وزن  من  مئويـــة 

ا�صبوعني ، )جدول رقم 10(.

بالطلب         التغذية  نظــام  اأجهزة  ا�صتخدام  ويف�صــل  مواعيــدها  يف  العليقـــة  تقديـــم  يراعى   -9

امليــاه  يف  العلف  من  الفاقد  لتقليل  واالإلكرتونية  امليكانيكية  االأجهزة  اأو   )Demand Feeders(

وعــدم زيادة احلمل الع�صوي داخل االأحوا�س، كما يجب مراقبة حيوية االأ�صماك اأثناء التغذية. 

االأك�صجني، معدل  تركيز  درجة احلرارة،  دورية   باالأحوا�س ب�صفة  امليــاه  متابعــة جودة  10- يجب 

التدخل  ميكــن  بحيث  والعكــارة     ) النيرتوجني  )اأمـالح  نيرتيت   ، االأمونيــا   ،  PH احلمو�صة 

ال�صريع عند حدوث اأي تغريات غري طبيعيـة يف جودة املياه، كما يجب عمل دفاتر منتظمة ملتابعة 

التغريات يف خوا�س املياه. 
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11- يراعى االحتفاظ ب�صجالت لكل حو�س ت�صتمل على كل االأن�صطة التي يتم ممار�صتها خالل املو�صم 

االإنتاجي الإمكان املتابعة اجليدة )انظر مرفق1(.

12- يجب توفيــر العمالــــة الفنيـــة املدربـــة.

ال�صباك        هذه  فتحــات  تكــون  اأن  على  باحلو�س  ال�صــرف  فتحـــات  على  �صبـــاك  و�صع  يجب   -13

منا�صبــة ملنع هــروب االأ�صمــاك من احلو�س للمحافظة على اأعداد الزريعة، ويراعى عدم ان�صـداد 

التاأكــد يوميــًا من �صالمـــة هذه  اأو ا�صتبـدالها  ب�صكـل دوري ، كما يجب  هذه ال�صبـــاك بتنظيفها 

ال�صبـــاك ل�صمان مو�صم تربيــــة ناجـح. 

بني  ملوثات  اأي  لنقل  جتنبًا  بها  اخلا�صة  اأدواتـها  ت�صمني  اأو  زريعـة  اإنتــاج  وحدة  لكل  تخ�ص�س   -14

االأحوا�س.

15- يراعى تطهيـر  وحـدات حت�صني البيـ�س والريقــات )احلا�صنــات البال�صتيكيــة و�صحـون جتميـع 

وحت�صني الريقــات( والتحويطـات ال�صبكيــة بعد كل دفعــة تفريــخ.

اأحوا�س الرتبية و�صباك ال�صيد وجميع االأدوات امل�صتخدمة يف عملية االإنتاج خـالل  16- يتم تطهري 

فرتة الرتبيــة عند نهاية مو�صــم احل�صــاد.
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