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Rearing Stepsخطــــوات التربیـــة

:تحدید عدد علب البیض-١
:تطھیر مكان وأدوات التربیة -٢
:استالم البیــض أو الیــرقات-٣

:ملحوظة مھمــة             
إذا لم تحصل على فقس كامل خالل الیوم األول فیعاد جمع الیرقات الفاقسة فى الیوم التالى ، ویوضع 
فقس كل یوم بمفرده على صینیة حتى تحصل على یرقات ذات عمر واحد معًا مما یسھل عملیات رعایة الیرقات 

.بمعامالت متماثلة
:رعایـة الیرقـات الصغیرة-٤

.الجدول التالى یوضح مدة كل عمر بالتقریب والمساحة الالزمة لكل عمر، وكمیة الورق الالزم لكل عمر

العمر اليرقى
فترة التغذية 

)يوم(
فترة االنسالخ 

)يوم(
)يوم(المجموع 

المساحة فى بداية 
)٢م(العمر 

المساحة فى نهاية 
العمر اليرقى 

)٢م(

كمية األوراق 
الالزمة 

)كجم(
القسم

مساحة أجزاء ورق 
٢التوت سم

٢-٥١٦٠.٢٠.٨١األول

األعمار الصغيرة

٠.٥

٢.٥-٦١.٥-٣.٥١٤.٥١٢٥الثانى

٤-٢٥٣-٥١.٥٦.٥٢٤.٥٢٠الثالث

٣٣-١٣.٥٣.٥١٧٢٦المجموع



تغذیة األعمار الصغیرة



٥-رعایة الیرقــات الكبیــرة:

العمر اليرقى
فترة التغذية 

)يوم(
فترة االنسالخ 

)يوم(
)يوم(المجموع 

)كيلو جرام(كمية األوراق الالزمة )متر مربع(المساحة فى نهاية كل عمر 
أفرع حديثةأوراق تقليديةتربية حديثة باألفرعتربية تقليدية باألوراق

٥٢٧١٠٨٩٠١٢٠الرابـع
١٠٢٢١٨.٤٤٧٥٦٠٠-١٠الخامس

١٥٢١٧٥٦٥٧٢٠المجموع

.المساحة الالزمة لكل عمــر-        .مدة كل عمــر بالتقريــب-
.كمية الورق الالزمة لكل عمر-

:الطریقــة التقلیدیـة:                         عند بدایة نضج الیرقات-٦
الیرقات لغزل الفرشة تغییر عملیة تجرى الوقت ھذا وفى الشرنقة لغزل مكان عن بحثًا التسلق فى الیرقات تبدأ

.التعشیش عملیة تجرى ثم منعزلة أماكن فى فصلھا یتم حتى بعد تنضج لم التى
النخیل سعف أو القطن أو الذرة حطب أو الكازورینا أشجار أفرع باستخدام التعشیش عملیة تجرى ما وعادة

بسھولة تسلقھا من الیرقات تتمكن حتى متشابكة أو متقابلة األفرع تكون بحیث وسطھا فى أو الصوانى حافة على وتوضع
.الخامس العمر من الثامن الیوم من ابتداًء التعشیش عملیة وتعمل شرانقھا لنسج

:الطرق الحدیثة* 
تستخدم( نظیفة بأوراق فرشھا بعد النظیفة الصوانى على المموجة الشبكة على وتوضع ، الناضجة الیرقات تجمع

الدیدان جمع من ساعة ٢٤ بعد التسلق فتراقب ، المبكرة للیرقات التشرنق نسبة على للتعرف )الصغیرة األعمار صوانى
.النضج المبكرة

.التوت بورق التغذیة المتأخرة للیرقات تسمح والتى التشرنق شوكة للدیدان فیوضع %٧٥ من أقل التسلق نسبة كانت وإذا-
.التغذیة ومنع الشبك تركیب فیتم %٧٥ من أكثر التسلق نسبة كانت إذا-

إزالة مالحظة مع ، كبس بدون القماش من أكیاس فى وتوضع التشرنق من الخامس الیوم بعد الشرانق تجمع ثم
.عیوب بھا التى الشرانق لفصل الشرانق وفرز المشاق الحریر



تغذیة األعمار الكبیرة



یرقات فراشة الحریر
تقوم بالتغذیة



یرقات فراشة الحریر 
فى العمر الرابع

یرقة فراشة الحریر 
فى العمر الخامس



:خطــوات التربیــة

تنقل الیرقات إلیھ مع عدم لمسھا ، وتقدم أول وجبة من ) ورق جرائد(بعد فرش مھاد التربیة بالورق الجدید -١
).وجبات یومیًا خالل العمر الرابع والخامس٣أو على شكل (أوراق التوت الصحیة 

یجب مراعاة مظاھر االنسالخ والعنایة بالیرقات ویمكن االستدالل على االقتراب من الصیام بزیادة النمو وتصبح   -٢
أجسامھا سمینة والمعة وتبدو الرأس صغیرة بالنسبة لحجم الجسم ویبدو لون الرأس داكنا وتقل شھیة 

من الدیدان % ٨٠الدیدان مع سكونھا ورفع الرأس فتغذى ببعض األوراق المخروطة حتى دخول حوالى 
.فى الصیام

یرش مسحوق التجفیف لتقلیل نسبة الرطوبة فى صوانى التربیة وكذلك للحصول على انسالخ متجانس أو استخدام -٣
.قشر األرز كما سبق شرحھ

من الیرقات دخلوا الصیام % ٩٠وعند الدخول فى الصیام یوقف تقدیم الغذاء بعد التأكد من أن أكثر من 
من الیرقات قد % ٩٠، كما یراعى عدم تقدیم الغذاء فى حالة الخروج من الصیام إالٍ بعد التأكد من أن 

خرجت من الصیام وذلك لتوحید األعمار وتجنب تفاوت النمو بین الیرقات حتى ال تحدث مشاكل أثناء ا
.لتربیة

بعد تمام الخروج من االنسالخ وبدایة العمر الخامس ترش الدیدان بالمطھرات ثم بعد نصف ساعة یتم تقدیم أول -٤
.وجبة من أوراق التوت فتصعد الیرقات المنسلخة إلى أوراق التوت للتغذیة

یتم تغییر الفرشھ بنقل الیرقات باألفرع أو عن طریق استخدام شبكة تغییر الفرشھ فى حالة التربیة التقلیدیة إلى -٥
مع إزالة المخلفات الناتجة من العمر الرابع  ) أدوار ٤(صوانى نظیفة وتفرد على مساحة أكبر 

.مرات فى أثناء العمر الخامس٣وفرش أوراق جرائد نظیفة مع تقدیم الغذاء لھا 
یجب رش الدیدان فى وسط العمر الخامس ببعض المركبات الھرمونیة والتى تعمل على زیادة الوزن ، كما ترش -٦

یمكن االتصال بقسم الحریر  (فى نھایة العمر لتتسلق الدیدان وتبدأ فى نسج الشرانق دفعة واحدة 
).للحصول على ھذه المركبات



شكل یوضح عملیة 
تغییر الفرشة





شرانق مختلفة األحجام 
واأللوان

شكل یوضح فتح الشرانق



شكل یوضح طبخ الشرانق



شكل یوضح حل الحریر



خیط الحریر



مع الشرانقج -٧
قتل العذارى أو خنق الشرانق-٨
حفظ الشرانق-٩

:الجدوى االقتصادیة لمشروع الحریر
شرانق جافة ) لتر ٢٠سعة (صفائح  ١٠-٧جرام تنتج فى المتوسط ما بین ١٢إن تربیة علبة بیض واحدة زنة -

ویرجع ھذا لخبرة المربى والتزامھ بالتعلیمات الفنیة للتربیة ، والشرانق الجافة ھى التى تم خنق العذارى بھا أى بعد 
.التجفیف فى الشمس المباشر بینما الشرانق الطازجة ھى الشرانق التى تحتوى على عذارى حیة أى قبل التجفیف

-٧(جنیھ أى أن ثمن إنتاج علبة بیض واحدة  ٦٠-٤٠من ) ٢٠٠٤(یتراوح ثمن الصفیحة من الشرانق ھذا العام -
.جنیھًا ٦٠٠-٤٢٠جنیھا ،  ٤٠٠-٢٨٠یتراوح من ) صفائح شرانق جافة ١٠

:بحساب تكلفة تربیة علبة واحدة نجدھا كاآلتى-
.جنیھ ٤٠= جرام  ١٢ثمن علبة البیــض زنة 

ـــــ= ثمن أوراق التوت المطلوبة للتغذیة 
.ـــــ حیث یقوم المربى بالتربیة وأوالده=  العمــــالــة 

)٢م٢٢-٢٠بمساحة (جنیھ  ٢٠) = صوانى سدد(أدوات التربیـــة 
.جنیھًا ٦٠= إجمالــى التكلـفة تقریبـــًا   

 ٥٤٠-٣٦٠(أو ) جنیھ ٣٤٠-٢٢٠(مما سبق یتضح أن العائد من تربیة علبة واحدة یتراوح بین 
).جنیھًا


