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املقدمة
هناك طلب متزايد على حلوم الدواجن من قبل امل�ستهلكني  ،فاللحوم البي�ضاء للدواجن مرغوبة
ويقبل على �شرائها اجلميع وامل�شاريع الإقت�صادية لإنتاج حلوم الدواجن يجب �أن تعنى مبعايري
اجلودة قبل الإهتمام بالكمية الكبرية التى تنتجها املزارع .وهذه اجلودة التي هي ال�شغل
ال�شاغل للمنتجني قبل امل�ستهلكني عملية متكاملة ومتداخلة يجب ان يتبعها املنتجون بعناية
تامة و�صو ًال للإنتاج الوفري باجلودة العالية .
وقد حاولنا يف هذا الإ�صدار �أن ن�ضع النقاط على احلروف وان جنمع �شتات املعلومات اخلا�صة
برتبية وت�سويق دجاج اللحم وقد راعينا يف هذا الإ�صدار تب�سيط �أهم العوامل التي ت�ؤدي الى
التو�سع يف الإنتاج واحل�صول على اق�صى عائد ممكن مل�شاريع �إنتاج دجاج اللحم مع الأخذ يف
الإعتبار عوامل اجلودة والوقاية التى جتنب مزارع الدواجن خمتلف الأمرا�ض التى رمبا
تنت�شر وت�ؤثر �سلب ًا على مثل هذه امل�شاريع .
مع متنياتنا ملنتجي حلوم الدواجن كل التوفيق يف م�شاريعهم التى نتمنى لها النجاح دائم ًا .
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ما هي الدواجن الالحمة :
 -1هي �ساللة ذات قدرة عالية يف اال�ستفادة من العليقة وحتويلها الى حلم حي وي�صل معامل
التحويل الغــذائي عن  1:2اي ان �إ�ستهالك الدجاج لـ  2كيــلو جرام علف تنتج كيلوجرام واحد
حلم وميكن �أن تقــل هذه الن�سبة لت�صل ( )1:١.٧وهــذا يتـــوقف على نوعية ال�ساللة والإدارة
اجليدة ونوعية العلف وموا�صفاته اجليده.

فوائد تربية الدواجن الالحمة:
 قدرتها علي حتويل الأعالف النباتية املركزة لربوتني حيواين. دورة ر�أ�س املــال فيها �سريعــة نتيجــة ق�صر فرتة الرتبية فيها حيث ميكن ت�سويقها بعد  ٣٠يوم ًاوهناك فرتة من 15-10يوم تنظيف وتطهري �إ�ستعداد ًا للدورة اجلديدة وعليه ميكن �أن يتم عمل
 7-6دورات يف ال�سنة .
 مزارع تربية الدواجن ال حتتاج ايل ر�أ�س مال كبري مقارنة مب�شاريع �أخرى . تربية الدواجن ت�ساعد على �إ�ستقرار �سكان القرى . خملفــات الدورة الواحدة من الزرق مع الفر�شــة يعترب �سمـاد ًا كام ًال وخم�صب للأر�ض �إذ ميدهابالعنا�صر ال�ضروريةمثل االزوت  ،الف�سفور  ،البوتا�سيوم وهو يعترب من �أف�ضل الأ�سمدة الع�ضوية
وكذلك يتميز ب�سرعة حتلله و�إمت�صا�صة من الرتبة .
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الإ�شرتاطات الفنية الواجب توافرها لإقامة املزارع :
 -1الموقــع :

� -١أن يكون بعيد عن جمرى الوديان وبعيد عن ال�سكن وال�شارع العام مب�سافة كافية طبقا للطاقة
الإنتاجية للمزرعة .
 -٢مكان قريب من مراكز الإ�ستهالك والتوزيع لت�سهيل ت�صريف املنتجــات.
� -٣سهولة املوا�صالت حيث يف�ضل �أن تكون املزرعة يف مكان قريب من الطرق الرئي�سيـة .
٤ـ� -سهولة و�سائل ال�صرف لت�سهيل نظافة املباين والأر�ضيات والأدوات .
 -٥البعد عن ال�ضو�ضاء وو�سائل الإزعاج لت�أثريها املبا�شر على النمو والإنتاج .
� -٦أن يكون املكان جاف غري رطب ل�ضمان عدم �إنت�شار عدوى الأمرا�ض .
� -٧أن تكون املباين يف الإجتاه الغربي �أو ال�شمايل من الطرق الرتابية ملنـع �إثــارة الغبـــار.
 -٨البعد عن م�صادر هبوب الرياح .
 -٩البعد عن �أماكن ت�صريف املخلفات لتجنب التلوث بالروائح الكريهة .
 -١٠البعد عن مواقع املحاجر والك�سارات وامل�شاريع ال�صناعية.
-2المبانى:
أـ الحظائر :

� -١إ�ستخدام مواد بنــاء عازلـــة للرطوبـــة واحلــرارة .
 -٢جدران ناعمه مل�ساء خالية من ال�شقوق لتجنب �إيواء احل�شرات و�سهولة التنظيف.
 -٣الإرتفاع يرتاوح ما بني  3 - 2٫7مرت ل�ضمان جودة و�إنتظام التهوية .
 -٤يف حالة امل�ساكـــن املغلقة يكون العر�ض يف حدود  12الى  16مرت ويف�ضل �أال يتجاوز طول
امل�سكن 100- 80مرت وذلك ل�سهولـــة الرتبيــــة والإ�شــــراف وكفاءة نظام التهويــة والتربيد .
 -٥يحــدد طــــول العنبـر على عدد الدواجـن املـراد تربيتها على �إعتبـــار �أن املتـر املربـــع ي�شغله
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من  12-10طائر يف البيـــوت املفتوحـــة وت�صـــل الى  ١٦-١٤طائر /م � 2أو  30-25طائر يف البيوت
املغلقة دجاج ت�سمني �أو � 5أمهات لإنتــــاج البي�ض املخ�صب .
� -٦ضمان توفري الظروف املنا�سبة من تهوية  -حرارة  -رطوبة � -ضوء .
 -٧تركيب مراوح �شفط للتخل�ص من الغازات ال�ضارة .
 -٨يراعي �أن تكون امل�سافة بني كل عنرب  20 -١٥مرت .
 -٩عمـــل �أحوا�ض �أ�سمنتيــة على مداخـــل احلظرية متلى باملطهـر للتعقيم قبــل الدخول
للحظيـرة.
 -١٠يجب �أن تكون �أر�ضية احلظرية مائله ل�ضمان ت�صريف املياه عند التنظيف .
ب -وحدات سكنية ( سكن العمال ) :
ت -وحدات مرافق ( كالمخازن  -وغرفة األدوات ) .
ث -معزل لعزل الطيور المريضة .
ج -مكان حرق النفايات .
 -٣الخدمات :

وهي م�صدر املياه اجليد وم�صدر الكهرباء .
 -٤األدوات والمعدات :

تتحدد امل�ساقي واملعـــالف ح�سب الن�شــــاط والكميــــات املربــــاه داخل احلظائر � ،أما
املعدات فهي :
� -1أدوات النظافــــة .
� -2أدوات تطهري وعالج .
� -3آالت توزيع الأعالف .
 -4مالب�س العمــــــال .
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الإن�شاءات الالزمة للرتبية:
يف�ضل تربيــة دجــاج اللحم يف بيــوت مقفلة �أو مفتوحة .ويجب �أن تزود العنابر املقفلة مبراوح
توفر من � 7-5أمتار مكعبة من الهواء لكل كيلو جرام واحد من الوزن احلي للطيور  ،فمث ًال �إذا كان
الوزن امل�ستهدف ت�سويقة هو  1٫5كجم للطائر ف�إنه يجب توافر املراوح من �10-7أمتار مكعبة من
الهواء املتجدد لكل طائر يف ال�ساعة .
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�أما يف فرتة احل�ضانة فيلزم الإحتفاظ بالهواء الدافئ داخل العنرب وذلك بتقليل فتحات التهوية
يف هذه العنابر �أو تقليل �سرعة املراوح  ،وبعد �إنتهاء فرتة احل�ضانة ف�إن ال�صي�صان تنمو ب�سرعة
وحتتاج الى معدالت كبرية من الهواء تتنا�سب مع درجة منوها ال�سريع ويلزم لذلك تزويد العنرب
بالتهوية الالزمة  ،كما يجب �أن ت�ضبط �سرعة املراوح وقوتها بحيث ت�صل الى معدل ( )7-5مرت
مكعب من الهواء لكل كيلو جرام واحد من الوزن احلي للدجاج يف ف�صل ال�صيف �أو 1٫5-1مرت
مكعب من الهواء لكل كيلو جرام واحد من الوزن احلي للدجاج يف ف�صل ال�شتاء  ،ويجب �أن تكفي
التهوية ل�سحب الرطوبة والغازات ال�ضارة من العنرب و�أكرث هذه الغازات �ضرار ًا هو غاز الن�شادر
الذي يزداد ظهورة ب�إزدياد الرطوبة بالفر�شة وزيادة كمية الزرق الناجت من الطيور .

عمل املراوح لتوفري التهوية الالزمة
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الإ�ستعدادات املطلوبة قبل بداية الرتبية :
 -1خطة التربية :

يجب على املربي و�ضع خطة تربية يراعي فيها عدد الطيور املمكن تربيتها وت�سويقها مع حتديد
ميعاد الإ�ستالم والت�سويق(.دخول الكل /خروج الكل).
 -2إختيار نوع الصيصان :

�إختيار �أف�ضل �أنواع ال�صي�صان و�إذا توفرت �سالالت عديدة يختار �أف�ضلها طبق ًا ملعدالت النمو
ومعامل التحويل الغذائي كما يجب �أن يختار �أف�ضل املعامل �إنتاج ًا لل�صي�صان ويت�أكد من �أ�صل
قطعان الأمهات املنتجة لل�صي�صان .
 -3تاريخ فقس موحد :

يف�ضل �أن يكون القطيع له تاريخ فق�س موحد ويف�ضل �أن يكون كل عنرب حمتوى على �صي�صان ذات
تاريخ فق�س موحد .
 -4توفير األعالف :

يجب �أن يعتمد املربي على م�صدر ثابت وم�ضمون للأعالف امل�ستخدمة يف فرتة الت�سمني وين�صح
�أن يتم توريد العلف على فرتات ال تزيد عن ا�سبوعني حتى يكون العلف طازج ًا ب�صفة م�ستمرة
ويجب �أن يكون العلف متوفر ًا باملزرعة قبل قدوم ال�صي�صان مبدة ال تقل عن يومني �أو ثالثة
ويجب �أن يتم تخزين العلف مبكان نظيف ومرتفع وتتوفر به التهوية اجليده .
 -5توفير األدوية واللقاحات :

يجب على املربي عمل معدالت �إ�ستهالك الأدوية تبع ًا لعدد الطيور التي تربى داخل العنرب وتبع ًا
للأمرا�ض املتوقع الإ�صابة بها .
ويجب توفري جميع الأدوية واللقاحات املنا�سبة يف ثالجة خا�صة قبل �إ�ستالم ال�صي�صان على �أن
يعتمد املربي على �إ�ست�شارة طبيب بيطري .
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�سجالت الرتبية :
يف�ضل عمل �سجل لكل دفعة يف كل عنرب يبني فيها تاريخ �إ�ستالم الدفعة ورقم الدفعة والنفوق
اليومي ومواعيد التح�صني و�إعطاء الأدوية الوقائية كما يتم ت�سجيل الوزن الأ�سبوعي والوزن
عند الت�سويق ومعامل التحويل الغذائي  ،كما تفتح �سجالت للم�صروفات والإيرادات وذلك
لتحديد الو�ضع الإقت�صادي للم�شروع �أو ًال ب�أول .
عدد
رقم
تاريخ الإ�ستالم
الدفعة ال�صي�صان

النفوق

كمية معامل
العلف التحويل

التح�صينات الأدوية

الوزن

ا�ستقبال ال�صي�صان وح�ضانتها :
بعد ورود ال�صي�صان الى عنرب الت�سمني متر
�أو ًال بفرتة احل�ضانة التي ت�ستمر من يوم الى 3
�أ�سابيــــع يف ال�شتـــــاء و�أ�سبـــــوعني يف ال�صيف
من عمر الطائر ثم متتد فرتة الت�سمــني �5أ�سابيع
لي�صل الطري الى الوزن املنا�سب للت�سويق .

عملية حت�ضني ال�صي�صان
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ولنجاح التربية يجب إتباع اآلتي :

 -1ال�صي�صان الفاق�سة الواردة من معمل التفريخ ناجتة من مفق�س درجة حرارتة  37٫5درجة
مئوية ولذلك ف�إن ال�صو�ص يحتاج بعد و�صوله الى عنرب احل�ضانة الى درجة قريبة من هذه
الدرجة وهي  36-35درجة مئوية حتى ال يتعر�ض لنزلة برد فيتم خف�ضها تدريجي ًا حتى
ت�صل لدرجة احلرارة املنا�سبة  26-24درجة مئوية.
 -2يف العنابر املفتوحة �أو املغلقة التي ت�ستعمل الدفايات حل�ضانة الكتاكيت يخ�ص�ص جزء من
العنربيف حدود  ٪25من م�ساحتة ي�ستعمل كمكان للح�ضانة ويف�ضل �أن يكون يف نهاية العنرب
ويف�صل عن باقي العنرب ب�ستارة من البال�ستيك ملنع �أي تيارات هوائية وتوزع الدفايات يف هذا
اجلزء اخلا�ص باحل�ضانة لتدفئة اجلو العام ملكان احل�ضانة ويكون عددالدفايات امل�ستعملة
متنا�سب ًا مع عدد ال�صي�صان فالدفايات الكبريه ذات املظلة الوا�سعة تكفي حل�ضانة 1000
�صو�ص .
 -3يف الأيام الأولى يف�ضل خف�ض الدفاية �إلى �أدنى م�ستوى بحيث تكون درجة احلرارة يف
حميط الدفاية ال تقل عن  36درجة مئوية وبالتايل تكون درجة احلرارة يف مركز الدفاية
�أكرث قلي ًال من ذلك ويجب �أن تكون الدفايات موزعة ب�إنتظام بحيث ال تكون هناك مناطق ال
ت�شملها التدفئة املنبعثة من الدفايات ويف �شهور ال�شتاء يظل م�ستوى الدفايات منخف�ض ًا ب�ضعة
�أيام طاملا كان اجلو بارد ًا حتى تتوفر احلرارة الالزمة لل�صي�صان ثم يتم رفع م�ستوى الدفايات
تدريجي ًا بعد � 5-4أيام لتخف�ض درجة احلرارة الى املعدل املطلوب .
 -4ل�ضمان و�صول احلرارة يف الأيام الأولى للح�ضانة الى م�ستوى ال�صي�صان ب�إنتظام وخوف ًا من
�إبتعاد بع�ضها عن م�صدر التدفئة يف�ضل عمل حلقات من الكرتون يبعد حميطها عن حميط
الدفاية  1٫5مرت لتعمل على حجز ال�صي�صان يف هذا املحيط ويف�ضل عملها يف ال�شتاء ب�سبب
�إنخفا�ض درجات احلرارة التي تنخف�ض لي ًال فبذلك ن�ضمن وجود ال�صي�صان يف هذا املحيط
وهذا امل�ستوى من التدفئة .
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 -5يجب تدفئة مكان احل�ضانة وت�شغيل الدفايات قبل و�صول ال�صي�صان ملدة � 25ساعة على
الأقل خ�صو�ص ًا يف الأيام الباردة حتى ميكن الت�أكد من عمل الدفايات بكفاءة  ،و�إنتظام درجة
احلرارة داخل العنرب مما �سي�ؤدي الى �سحب الرطوبة الزائدة يف الفر�شة وحول العنرب .
 -6ملء امل�ساقي مبياه ال�شرب قبل و�صول ال�صي�صان بحوايل ثالث �ساعات حتى تكت�سب املياه
درجة حرارة املحيط بها كما يف�ضل �إ�ضافة �سكر للماء يف الأيام الأولى ربع كيلو لكل  ١٠لرت
ماء.
 -7عند و�صول ال�صي�صان الى العنرب يجب �إفراغها على الأر�ض ب�سرعة  ،بطريقة الأبعد
فالأقرب مبعنى انه يبد�أ يف تفريغ ال�صي�صان من الداخل الى اخلارج حتى ال يت�سبب يف نفوق
بع�ض ال�صي�صان وده�سها بالأقدام .
 -8بعد �إفراغ ال�صي�صان يجب على املربي الإنتظار من �ساعة الى �ساعتني ف�إذا كانت �أ�صوات
ال�صي�صان مرتفعة دل ذلك على �أن درجة احلرارة غري منتظمة ويلزم تعديلها الى �أن تهد�أ
�أ�صوات ال�صي�صان .

�إنت�شار ال�صي�صان يف امل�ساحة املخ�ص�صة للتح�ضني
ﺗــﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﺟﺎج اﻟﻼﺣﻢ
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 -9يقوم املربي مبالحظة �سلوك ال�صي�صان مع املتابعة يف الأيام التالية وطوال مدة احل�ضانة
ملالحظة ت�أثر ال�صي�صان بدرجة احلرارة كما مو�ضح بالر�سم التايل :

مدفأه

الو�ضع ال�صحيح يف احل�ضانة

تيارات هوائية �شديدة

مدفأه

حار جد ًا
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بارد جد ًا

 -10يجب التدرج يف درجات احلرارة التي تتعر�ض لها ال�صي�صان حلني الو�صول الى العمر
الذي تتحمل فيه درجة احلرارة الطبيعية مع مراعاة و�ضع ترموميرت على م�ستوى قريب من
ال�صي�صان لقيا�س درجة احلرارة .
واجلدول التايل يو�ضح ذلك :
العمـــــــــــــــــــــــــر

درجة احلرارة ( مئوية )
ه

� 3 - 1أيام

34م

� 7 - 4أيام

ه

32م

الأ�سبوع الثاين

ه

الأ�سبوع الثالث

ه

الأ�سبوع الرابع

30م
28م

25مه حتى نهاية فرتة الت�سمني

 -11مع الزيادة يف العمر يقل �إحتياج ال�صي�صان للحرارة ويزداد �إحتياجها للتهوية لذلك
يجب تو�سيع املكان املحجوزة فيه ال�صي�صان للح�ضانة تدريجي ًا .
وبعد مدة احل�ضانة يتم �إطالق ال�صي�صان يف العنرب تدريجي ًا حتى جتد الطيور ما يكفيها من
التهوية واملكان واملعالف وامل�ساقي حيث يتم بعد تقدم العمر توزيع الطيور مبعدل ( 20-15
طائر /م ) 2وكذلك �صيف ًا �أو �شتاء ًا.
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مالحظـــات هامــــــة :
�أ -املبالغة ال�شديدة يف �إحكام ال�ستائر والنوافذ �أثناء عملية احل�ضانة ملدة طويلة ي�ؤدي الى
�إف�ساد جو احل�ضانة ولذا ين�صح بفتح ال�ستائر وال�شبابيك �إذا كان اجلو خارج عنرب احل�ضانة
دافئ ًا وذلك ملدة �ساعة الى �ساعتني وتزاد تدريجي ًا طوال مدة احل�ضانة .
ب -يف نهاية فرتة احل�ضانة يجب مراعاة التهوية اجليدة وذلك لأن غاز الن�شادر يزداد مع
التقدم يف العمر مما يعر�ض الطيور للأمرا�ض التنف�سية لذا يجب تركيز اجلهود يف الأ�سابيع
الأولى من فرتة احل�ضانة لتوفري درجة احلرارة املنا�سبة والتهوية اجليدة .
ج� -إذا و�صلت ال�صي�صان جمهدة من معمل التفريخ يجب و�ضع قلي ًال من ال�سكر يف ماء ال�شرب
ف�إذا كانت هناك �إ�صابات بالتهاب ال�سرة �أو �إن�سداد املجمع بالإفرازات فيجب اعطاء امل�ضادات
احليوية املنا�سبة بجرعات كافية ورفع درجة احلرارة ن�سبي ًا .
د -يجب مراعاة برنامج التح�صني ومراعاة عدم حت�صني ال�صي�صان املري�ضة .

التغذي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
جرت العادة على تقدمي نوعية واحدة من العالئق فقط وهي العليقة البادئة والتي حتتوي
على  ٪23-22بروتني وطاقة متمثلة يف حدود  3200-3100كيلو كالوري/كجم وت�ستخدم
هذه العليقة ملدة الثالثة �أ�سابيع الأولى من تاريخ الفق�س  ،والعليقة الناهية التي حتتوي على
إبتداء
 ٪19-18بروتني وطاقة ممثلة يف حدود  3000الى  3100كيلو كالوري/كجم  ،وذلك �
ً
من اال�سبوع الرابع حتى نهاية فرتة الت�سمني ونظر ًا لتغري نوع العليقة من بادئة الى ناهية
يعترب جمهد ًا للطيور وكثري ًا ما ي�صاحبه بع�ض امل�شاكل ال�صحية ولذا يجب التدرج يف تقدمي
العليقة علي النحو التايل :
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العمـــــر ( اليوم )

عليقة بادئة (  )Starterعليقة ناهية ( Finsher

19

 34كجم

 1كجم
4

20

 12كجم

 12كجم

21

 14كجم

22

-

 34كجم
عليقة ناهية

)

ويراعى تقدمي الفيتامني يف ماء ال�شرب خالل فرتة تدرج التغذية لتاليف امل�شاكل املر�ضية التي
قد تنتج عن تغري العليقة.

مالحظات هامـــــــــــة :
� -1إذا لوحظ �أن �إ�ستهالك العليقة �إزداد عن معدله الطبيعي خ�صو�ص ًا يف �شهور ال�شتاء كان ذلك
دا ًال على �أن الطاقة املمثلة �أقل من املعدل املطلوب ولهذا يجب رفعها حتى ال يكون ا�ستهالك
العليقة من اجل تدفئة اجل�سم بل يجب ان يوجه لتكوين اللحم .
 -2كما �أن زيادة ا�ستهالك الأعالف قد يكون لنق�ص يف الربوتني وهذا ما يجعل الدجاج ينب�ش
مبنقارة بحث ًا عن م�صادر بروتينية مما ي�ؤدي الى تبعرث العليقة على �أر�ض احلظرية  ،لذلك
ف�إن العليقة املتوازنة لدجاج اللحم لها �أهمية كبرية يف الو�صول ايل املعدالت املثالية للأوزان .

�إ�ستهالك العليقة ومعدل النمو :
دجاج اللحم بطبيعته ذو �شهيه عاليه للطعام وله القدرة الكبريه على حتويل الغذاء الى
حلم وتزداد هذه القدرة كلما كانت العليقة متوازنة ومزودة بكل املواد الغذائية اخلا�صة
ب�إحتياجات دجاج اللحم �إن معامــــل التحويـــل الغـــذائي عنــد عمر � 5-4أ�سابيع هو -1٫77
ﺗــﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﺟﺎج اﻟﻼﺣﻢ
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 2و يوزن  1٫5-1٫3كجم وهذا املعدل ميكن الو�صول اليه حتت ظروف خا�صة بالن�سبة للم�سكن
ذي التهوية املثالية والعليقة ذات املكونات امل�ضبوطة وال�ساللة املمتازة والرعاية اجليدة و�أف�ضل
تو�ضيح لهذه العالقة بني ا�ستهالك العليقة والزيادة يف الوزن هو معامل التحويل الغذائي ناجت
ق�سمة وزن العلف امل�ستهلك على وزن الطائر .
وجند من اخلربة �أن هناك زيادة �أ�سبوعية م�ضطردة يف معامل التحويل الغذائي قد ت�صل الى
مداها الإقت�صادي عند اال�سبوع الرابع واخلام�س  2-1٫77و�إذا مل يتم ت�سويق الطائر عند هذا
العمر ف�إن معامل التحويل الغذائي يقل فت�صبح الرتبية غري �إقت�صادية نظر ًا لإ�ستهالك الطائر
كمية �أكرب من العلف نتيجة لزيادة حجمة فت�صبح الزيادة يف الوزن حمدودة ال تتنا�سب مع كمية
العلف التي ي�ستهلكها الطائر .

املعالف وامل�ساقي ومعدالت مياه ال�شرب :
 -1يف فرتة احل�ضانة ت�ستعمل لتغذية ال�صي�صان �أطباق بال�ستيك مفلطحة وحمدبة من الداخل
ويف بع�ض الأحيان ت�ستعمل كراتني ال�صي�صان التي وردت بها ايل املزرعة منع ًا لفقدان كميات من
العلف على �أر�ضية العنرب .
إبتداء من � 3-2أ�سابيع ت�ستعمل املعالف العادية باملعدالت العادية ويكون �إرتفاعها مب�ستوي
� -2
ً
ظهر الطائر وكلما زاد الطائر يف احلجم ترفع املعالف الى م�ستوى ظهره حتى يكون �سه ًال عليه
تناول العلف مع عدم فقد كميات كبرية على �أر�ضية العنرب .
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معدالت المعالف :

املعالف امل�ستديرة ( عادية � -أتوماتيكية ) معلفة واحدة لكل 40طائر ًا .
مثال � :إذا كانت احلظرية حتتوى على 1000طائر ف�إن ذلك يعني توفري  25معلف ًا م�ستدير ًا �أو
 59معلف ًا طوي ًال.
�أو  59 = 17 00 1000تقريب ًا .

25 = 40 00 1000

 -3يجب توزيع املعالف على م�سافات منتظمة يف �أنحاء العنرب بحيث ال تبتعد معلفة عن

الأخرى ب�أكرث من مرتين .
 -4يجب �أن تكون املعالف مملوءة لي ًال ونهار ًا كما يجب �أن تقدم العليقة على فرتات متباعدة
�أو حمدودة .
 -5يجب عدم ملئ املعالف الى حافتها حتى ال يزداد الفاقد من العليقة ويف حالة وجود معالف
بدون حواف تو�ضع اجلواين �أ�سفلها حتى ال تتناثر العليقة وتختلط بالفر�شة امللوثة بالزرق .

الو�ضع ال�صحيح للمعالف وامل�ساقى
ﺗــﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﺟﺎج اﻟﻼﺣﻢ
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معدالت إستهالك العليقة :
الأ�سبوع

املعدل اليومي ( جرام )

املعدل الإ�سبوعي ( جرام )/لكل طائر

الأول

15

105 = 7 ×15

الثاين

30

210 = 7 × 30

الثالث

45

315 = 7 × 45

الرابع

60

240 = 7 ×60

اخلام�س

75

525 = 7 × 75

ال�ساد�س

90

630 = 7 × 90

المعدالت من المساقى :

 -1يف فرتة احل�ضانة ت�ستعمل امل�ساقى البال�ستيكية ال�صغرية املقلوبة �سعة  5لرتات مبعدل
م�سقى واحد لكل �100صو�ص .
 -2يجب ملئ امل�ساقى قبل ورود ال�صي�صان بعدة �ساعات حتى تكت�سب املياه درجة حرارة العنرب
الدافئة مع التنبيه على �أن ال يقدم ماء بارد لل�صي�صان يف الأيام الأولى من فرتة احل�ضانة
�أما يف �شهور ال�شتاء فيجب �أن حتفظ املياه يف براميل داخل العنرب وي�سحب منها عند احلاجه
ل�ضمان درجة حرارة منا�سبة للمياه .
� -3أما يف فرتة الرتبية فت�ستخدم امل�ساقى
الأوتوماتيكية �أو الكبرية لبقية الفرتة حتى
البيع و�إذا ا�ستخدمت امل�ساقى امل�ستديرة املعلقة
يخ�ص�ص لكل م�سقى عدد  100 - 80طائر و�إذا
ا�ستخدمت امل�ساقى الطويلة الأوتوماتيكية
الأر�ضية يخ�ص�ص �2سم من طول امل�سقى من
ناحية واحدة �أو �1سم من الناحيتني .
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�أنواع خمتلفة من امل�ساقى واملعالف

 -4يجب �أن يكون �إرتفاع امل�سقى يف م�ستوى ظهر الطائر وعلى ذلك يجب رفع م�ستوى امل�ساقى كل
�أ�سبوع مبا يتنا�سب مع عمر الطائر .

م�سقى م�ستدير ( عادي )

م�ساقى ومعالف اوتوماتيكية

 -5يجب �أن ال تزيد امل�سافة بني امل�سقى واملعلف �أو امل�ساقى والأخرى عن مرتين .
 -6يجب �أن تكون املياه متوفره �أمام الطيور لي ًال ونهار ًا و�أن كان امل�ستعمل هو ال�سقايات
الأوتوماتيكية فيجب �ضبط �ضغط املياه ل�ضمان و�صولها الى �أخر العنرب و�أن تو�ضع خزانات
مياه فوق �سطح العنرب .
 -7يف �شهور ال�صيف يجب تغطية خزانات العنرب حتى ال ت�ؤثر عليها حرارة ال�شم�س ومن
الأف�ضل �أن تكون اخلزانات داخل العنرب وب�إرتفاعه .
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� -8إذا كانت امل�ساقى الأوتوماتيكية بها خلل �أو عيب يخ�شى منه ت�سرب املياه لي ًال فتبتل �أر�ضية
العنرب يراعى قفل حمب�س مياه احلو�ض لي ًال ويكتفى باملياه املوجودة يف اخلزان فقط .
� -9أن ا�ستهالك املياه �صيف ًا �أكرث منه �شتاء ًا ويف الأيام ال�شديدة احلرارة ف�إن الطيور تف�ضل مياه
ال�شرب عن العليقة ولذا يجب توفري �أعداد كبرية كافية من امل�ساقي �صيف ًا ملواجهة الإ�ستهالك
الكبري للمياه .
مع ـ ــدالت إستهالك المي ـ ـ ـ ـ ــاه :
الأ�سبوع

�شتاء ًا ( �سم) 3

�صيف ًا ( �سم) 3

الأول

15

15

الثاين

25

30

الثالث

40

50

الرابع

55

75

اخلام�س

70

100

ال�ساد�س

80

140

يجب مراعاة احلالة اجلوية التي حتيط بالعنابر وداخلها يف زيادة �أو نق�صان هذه املعدالت
وهذا ال ي�أتي �إال باملتابعة اجليدة والإدارة املزرعية الواعية خ�صو�ص ًا �إذا كانت العنابر
امل�ستعملة يف الرتبية من النوع املقفل املجهز جتهيز ًا حديث ًا من نظام التربيد ونظام التهوية
الأوتوماتيكى .
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الفرشـ ــة
حتتاج تربية دجاج اللحم الى فر�ش �أر�ضية العنابر بن�شارة اخل�شب ب�شكل م�ستوي يغطي
�أر�ضية العنرب بكاملها وفيما يلي الإ�شرتاطات الفنية لتجهيز الفر�شة .

فر�ش �أر�ضية العنرب بن�شارة اخل�شب

 -1يف فرتة احل�ضانة تو�ضع فر�شة ن�شارة اخل�شب داخل احللقة املعدة للح�ضانة كما �سبق
ذكره بعمق من �7-5سم ويف�ضل تخزين كمية من ن�شارة اخل�شب الالزمة لبقية العنرب يف احدى
جوانبه حلفظها من التلوث حلني �إنتهاء فرتة احل�ضانة فتفر�ش ن�شارة اخل�شب يف جميع �أرجاء
العنرب بعمق ( �5-4سم ) �صيف ًا و ( �7-6سم ) �شتاء ًا.
 -2يجب �أن تكون الفر�شة امل�ستعملة تامة اجلفاف وخالية من الرطوبة والفطريات وبعد
الإ�ستعمال يجب اال تزيد الرطوبة عن  ٪30وميكن معرفة ذلك مبدى متا�سكها ف�إن كانت
متما�سكة وه�شة فهذا يعني انها مل ت�صل يف درجة رطوبتها الى � ٪30أما �إذا كانت متما�سكة
ومتعجنة فهذا يعني انها زادت يف الرطوبة عن احلد املطلوب وفور ًا يجب القيام بتغيريها
وذلك حتى الي�صاب الدجاج بالأمرا�ض وخ�صو�ص ًا الكوك�سيديا  ،وميكن تقليب الفر�شة و�إ�ضافة
(النورة ) اجلري املطفىء مبعدل 0٫5كجم�10/أمتار مربعة من �أر�ضية العنرب .
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25

� -3إذا حدث لأي �سبب ما بلل لبع�ض �أجزاء الفر�شة مثل  ( :ت�سربات من م�ساقي تالفة � ،إنقالب
م�سقي ،مياه امطار ) فيجب �إزالة الأجزاء املبلولة يف اقرب وقت وا�ستبدالها بفر�شة جديدة
جافة .
 -4يف ا�شهر ال�صيف يجب �أال تكون الفر�شة �شديدة اجلفاف حتى ال تتطاير منها ذرات الغبار
فت�ؤدي الى م�شاكل تنف�سية وعندما تكون الفر�شة �شديدة اجلفاف يحذر من تقليبها وميكن ر�ش
اجلدران اخلارجية والداخلية للعنرب باملياه لزيادة معدل الرطوبة وذلك �إذا كان اجلو جاف ًا
ا�ص ًال مع مراعاة عدم بلل الفر�شة وخ�صو�ص ًا يف املناطق ال�ساحلية لأن الرطوبة تكون عالية
وال يحتاج الجراء ما �سبق ذكره �إال يف الأماكن اجلافة كاملنطقة الداخلية مث ًال .
 -5بعد الإنتهاء من كل دورة يجب �إزالة الفر�شة فور التخل�ص من القطيع بالبيع مبا�شرة وتتخذ
�إجراءات التطهري املنا�سبة متهيد ًا لإ�ستقبال الدفعة اجلديدة  ،مع مراعاة عدم تناثر مكونات
الفر�شة القدمية خ�صو�ص ًا �إذا كانت الطيور املرباة عليها م�صابة ببع�ض الأمرا�ض الوبائية
خوف ًا من �إنتقالها للدفعة اجلديدة من ال�صي�صان وعلى ذلك ف�إن عملية التطهري يجب �أن ت�شمل
املنطقة املحيطة بالعنرب عالوة على تطهري املعالف وامل�ساقي وي�ستعمل يف ذلك الفورمالني ٪2
والفنايل � ٪3أو �إحدى املطهرات التي حتتوي على اليود �أو الكلور �أو الأمونيوم مبعدل  0٫5الى
. ٪1

�إزالة الفر�شة القدمية
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تطهري �أر�ضية العنرب

اإلضاءة
 -1حتتاج �صي�صان دجاج اللحم الى الإ�ضاءة لي ًال ونهار ًا لأن فرتة الت�سمني حمدودة ويجب
�أن تتم التغذية لي ًال ونهار ًا �إخت�صار ًا لوقت الت�سمني وعند �إهمال برنامج الإ�ضاءة امل�ستمرة
تت�أخر الطيور يف النمو وتطول فرتة الت�سمني .
 -2يف�ضل الإ�ضاءة ملدة �23-22ساعة وتطف�أ الأنوار من �ساعة الى �ساعتني ظهر ًا ويتبع هذا
الربنامج من الأ�سبوع الثاين من العمر حتى تتعود ال�صي�صان على الظالم خ�صو�ص ًا �إذا حدث
�أثناء الليل �إنقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي منع ًا لتكد�س الطيور والذي ينتج عنه نفوق كبري
خ�صو�ص ًا يف الأعمار الكبرية .
-3معدل الإ�ضاءة املطلوبة هو  3٫5وات لكل واحد مرت مربع يف فرتة احل�ضانة ومن  1٫5-1وات
لكل واحد مرت مربع يف فرتة النمو وعلى ذلك يجب م�ضاعفة قوة الإ�ضاءة يف املكان املخ�ص�ص
للح�ضانة حتى تتعرف ال�صي�صان على امل�ساقي واملعالف ب�سهولة �أما يف فرتة الت�سمني الباقية
ف�إنه يلزم خف�ض قوة الإ�ضاءة الى �أقل ما ميكن يف البيوت �أواحلظائر املقفلة امل�ستعمل فيها
خاف�ض للإ�ضاءة ف�إنه من ال�سهل التحكم يف خف�ض ورفع قوة الإ�ضاءة يف فرتة احل�ضانــة وفرتة
الت�سمني � ،أما يف البيـــوت املفتوحـــة ف�إنـه ي�صعب التحكم يف الإ�ضاءة نظر ًا لأنها طبيعية
ويت�سرب �ضوء النهار القوي الى داخل العنرب ولذا ميكن تزويد النوافذ ب�ستائر داكنة على
جانبي العنرب لتقليل قوة ال�ضوء الذي قد ي�ؤثر على الدجاج وي�صيبه بداء الإفرتا�س .
 -4ميكن �إ�ستعمال م�صابيح النيون الأنبوبية بد ًال من امل�صابيح العادية الكمرثية ال�شكل مع
مراعاة معدل الإ�ضاءة نظر ًا لأن �أ�شعة م�صابيح النيون �أقل فائدة من �أ�شعة امل�صابيح العادية
والتى حتتوي على الأ�شعة احلمراء ولكن يجب �إ�ستخدام م�صابيح النيون لطول عمرها .
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معاملة الدجاج الالحم عند التسويق
عندما ي�صل الدجاج الى الوزن الذي يتقبله امل�ستهلك وهو حدود  1٫25الى  1٫5كيلوجرام ًا وزن
حي يبد�أ التخل�ص من القطيع بالذبح يف امل�سالخ .
يجب مراعاة الآتي عند �إم�ساك الدجاج وو�ضعه يف الأقفا�ص للنقل خارج املزرعة حتى
الي�صاب بكدمات وك�سور تقلل من قيمتها الت�سويقية :
 -1يف�ضل �أن يتم التحميل يف ال�صباح الباكر �أو يف امل�ساء مع جتنب التحميل وقت الظهرية حتى
ال تت�أثر الطيور بحرارة ال�شم�س .
 -2يف البيوت املقفلة تخف�ض درجة الإ�ضاءة الى �أقل ما ميكن حتى يتمكن العمال من م�سك
الطيور التي تهد�أ عند الظالم .
 -3نظر ًا لأن عملية م�سك الطيور ت�ؤدي الى �إثارة الغبار داخل العنرب ف�إنه يف�ضل ت�شغيل املراوح
ب�أق�صى طاقتها خ�صو�ص ًا يف البيوت املقفلة �أو فتح النوافذ جميعها يف احلظائر املفتوحة .
 -4مت�سك الطيور من �أرجلها ويجب �أن ال يزيد عدد الطيور يف اليد عن �أربعة طيــور .
� -5ضرورة �إدخال الأقفا�ص الى العنابر قبل م�سك الطيور ويجب �أن تكون يف م�ستوى يد العامل
ويتم �إدخال الطيور الى الأقفا�ص بحذر �شديد ويكون عددها بالقف�ص ح�سب �سعته .
 -6عند و�ضع الأقفا�ص يف ال�سيارة يراعى ترك امل�سافات الكافية بني الأقفا�ص لتوفري التهوية
اللأزمة و�أال يزيد �إرتفاع الأقفا�ص عن �أربعة على �أن تكون ال�سيارة مغطاة ب�أكيا�س البال�ستيك
حتى ال تتعر�ض الأقفا�ص الى تيارات هوائية �ضارة �أو درجة حرارة مميتـة �أثناء النقــل .
 -٧يجب احلذر من توقف ال�سيارة لأي �سبب من الأ�سباب �أثناء نقل الدجاج وخ�صو�ص ًا وقت
الظهرية و�إذا حدث عطل يف ال�سيارة ت�ستدعى �سيارة �أخرى على �أن يتم �إنزال الأقفا�ص الى
ال�سيارة االخرى ب�سرعه لتجنب اجهاد الطيور مما ي�ؤدي �إلى تقليل قيمتها الت�سويقية.
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وزن الدجاج بعد الذبح ( نسبة التصافي )
عند ذبح الدجاج يالحظ �أن هناك فقد يف الوزن ف�إذا وزنت قبل الذبح ووزنت بعده يت�ضح �أن
الدجاجــة بعد ذبحها تفقد ما ي�أتي :
الدم  ٪5-4الري�ش  ٪ 8-7الأقدام  ٪5-4الأمعاء  ٪9-8وباقي الأح�شاء التي ميكن �أكلها ،
القوان�ص  ٪3الكبد  ٪2القلب  ٪1بجملة قدرها .٪30-28
وعلى ذلك يكون وزن الدجاجة املجهزة يف حدود  ٪ 73-70من الوزن احلي  ،منها  ٪54حلم
�صايف و ٪12عظم ( القوان�ص  +الكبد  +القلب  ) ٪6ليكون جمموع ما ميكن �أكله حوايل 60
  ٪58وميكن �أن تزداد هذه الكمية ح�سب كفاءة الت�سمني وزيادة كمية احلجم يف ال�صدروالفخـذ .
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http://www.facebook.com/agrifishoman
http://www.twitter.com/@agrifishoman
http://www.instagram.com/@agrifishoman
http://www.youtube.com/moaoman

