
الدرس العملي السادس
إعداد المزرعة وتجھیزھا 

الستقبال الدورات االنتاجیة للكتاكیت

    -:العملیة ھذه لنجاح مراعاتھا الواجب النقاط ألھم مبسط عرض یلي فیما
 جدیدة دورة وبدایة دورة كل نھایة عند وذلك المزرعة وتطھیر تنظیف -١

 جمیع من العنبر اخالء ھنا ویتم الجدید للقطیع العدوي إنتشار لمنع وذلك
والمیاه العلف وباقى المستلزمات

 المتبقى والغبار األتربة من العنبر وتنظیف منھا والتخلص الفرشة ازالة -٢
.الكنس طرق عن وذلك الفرشة ازالة بعد
 أحد مع العادي بالماء ثم أوال بالماء والسقف الجدران بغسل القیام -٣

.الصناعیة المنظفات



.والمنظف الماء ثم بالماء غسلھا ثم األرضیة  على المتبقي الماء ازالة -٥
 وتركھا والمنظف بالماء ثم بالماء والمعدات المستلزمات جمیع غسل -٦

.التطھیر عملیة قبل لتجف
 الفورمالین مثل المطھرات أحد باستخدام والمعدات المزرعة تطھیر -٧

 عملیة في المواتیر وتستخدم للماء % ٣ حوإلي بمعدل یضاف والذى
.عالیة بدقة تتم حتى التطھیر

 مع الفورمالین باستخدام وذلك والمستلزمات والمعدات المزرعة تبخیر -٨
 فراغ من ٣م/مل ٣٥ :جم١٨: مل ٣٥( الدافئ الماء مع البرمنجنات
 ویغلق العنبر داخل وتوضع المزرعة لحجم تبعا الكمیة وتحسب )الحجرة
 مرة وتغلق الفورمالدھید غاز من والتخلص للتھویة یفتح ثم أیام ثالثة لمدة

.الكتاكیت الستقبال التجھیز لحین أخرى
 صالحیتھا من والتأكد المستلزمات جمیع فحص یتم أن یراعى -٩

.لإلستخدام
 والكھرباء التدفئة مثل المزرعة داخل األنظمة جمیع فحص یتم أن یراعى
 ورود قبل اصالحھ یتم عطل أي تواجد واذا االضاءة معدالت على للحفاظ
.للمزرعة الكتاكیت



  ویراعى مرضیة مسببات أي من وخلوھا الفرشة نظافة من التأكد-١٠
 ویراعى العنبر إلي دخولھا قبل المخزن في الفرشة مادة تبخیر یتم أن
.السنة لفصل تبعا الفرشة سمك

  إلي الكتاكیت ورود قبل والمساقى المعالف من الكافي العدد وضع-١١
. العنبر

  مع الكتاكیت تحضین فیة یتم الذى العنبر من الجزء تجھیز -١٢
  الدفایات وتشغیل الكتاكیت ورود قبل بالمیاه المساقى تملئ أن مراعاة
 حرارة بدرجة الوصول ذلك من والھدف تقریبا ساعة ٢٤ بحوإلي
.التحضین الالزمة الحرارة لدرجة العنبر



الدرس العملي السابع
استقبال الكتاكیت وتحضینھا وعوامل نجاح الحضانة



  التي التحضین بفترة أوًال تمر التسمین عنبر إلي الكتاكیت ورود بعد
  إلي التسمین فترة تمتد ثم الطائر عمر من أسابیع ٣ حوالي تستمر

  برنامج ولنجاح للتسویق المالئم الوزن إلي لیصل أسبوع ٨-٧
-:األتي إتباع المربي علي یجب التربیة
  مفقس من ناتجة التفریخ معمل من والواردة الفاقسة الكتاكیت -١

  إلي وصولھ بعد یحتاج الكتكوت فإن ولذلك ٥م٣٧.٥ حرارتھ درجة
  في وتكون الدرجة ھذه من قریبة حرارة درجة إلي التحضین عنبر
.بحیاتھ تودي برد لنزلة الطیور تتعرض ال حتى ٥م٣٥ إلي ٥م٣٢



  لتحضین الدفایات تستعمل التي المفتوحة العنابر في -٢
 من %٢٥-٢٠ حدود في العنبر من جزء یخصص الكتاكیت
  نھایة في یكون أن ویفضل للتحضین كمكان لیستعمل مساحتھ
  التیل من بستارة العنبر باقي عن الجزء ھذا ویفصل العنبر
.الطیور علي مباشرة ھوائیة تیارات أي منع علي تعمل السمیك



ف  ي األی  ام األول  ي للتحض  ین یفض  ل خف  ض ال  دفایات إل  ي أدن  ي     -٣
مستوي بحیث تك ون درج ة الح رارة ف ي مح یط الدفای ة ال یق ل ع ن         

وبالتالي تك ون درج ة الح رارة عن د مرك ز الدفای ة أكث ر م ن          ٥م٣٤
ذلك وفي المنطقة الخارجی ة المحیط ة بالدفای ة أق ل م ن ذل ك وعل ي        

.ذلك یجب أن تكون الدفایات موزعة بنظام متناسق



إذا وصلت الكتاكیت م ن معم ل التف ریخ مرھق ة أو ض عیفة أو بھ ا        -٤
ع  دد كبی  ر ب  ھ التھ  اب الس  رة أو انس  داد فتح  ة المجم  ع بقش  رة م  ن         
اإلف  رازات الجاف  ة ف  إن ھ  ذه الدفع  ة تحت  اج م  ن المرب  ي إل  ي عنای  ة         
إضافیة مثل وضع المض ادات الحیوی ة بجرع ات عالی ة مض اعفة كم ا       
یلزم رفع درجة الحرارة أكثر قلیًال من المعدل نظ رًا ألنھ ا تك ون أكث ر     

ویتم تع دیل برن امج التحص ین حی ث     . تاثیرًا بالتیارات الھوائیة الباردة
.أنھ ال جدوي من تحصین كتاكیت مریضة



 قطعان مع إتباعها يمكن التي التحصينات ألهم مختصر وصف يلي وفيما
.التحضين عملية بداية منذ البيض إلنتاج التجارية القطعان أو التسمين

القطعان البياضة بداري التسمين العمر

مارك مارك بعد (يوم  ١
)الفقس

٧-٥ IB+ هتشنر  IB+ هتشنر 

جمبورو عترة ضعيفة جمبورو عترة ضعيفة ١٤-١٢ 
يوم

السوتا السوتا ٢١-١٨

جمبورو عترة قوية جمبورو عترة قوية ٢٨-٢٥

السوتا السوتا ٣٥-٣١

يتم كـذا التحصـين شـهريا    
بالسوتا وقبل بداية اإلنتاج 

يـوم يـتم    ١١٠عند عمر 
التحصين باللقاح الزيتي

يتم التحصين كل شهر بالسوتا وبعد ذلك



ھل من أسئلة؟ -:انتھي الدرس العملي
Thanks


