
تربیة كیفیة في خبرة الطالب إكساب ھو الدرس من الھدف
 األمھات قطیع ورعایة 

الدرس العملي الثامن
رعایة قطعان األمھات

 المنتجة األمھات قطیع فان فقط أسابیع ٨- ٦ لمدة یربى التسمین قطیع كان إذا
:فترتین إلي مقسمة سنة١.٥ إلي یحتاج
 أسبوع ٢٣-٢٠ من عمر وحتى یوم عمر من وتمتد :النمو فترة

.االستبدال بداري قطعان تربیة فترة وھى )شھور ٥ حوالي( 
وتمتد أسبوع ٢٣-٢٠ عمر في البیض وضع بدایة عند وتبدأ :اإلنتاج فترة

.شھور ١٠ إلي تصل لفترة 
التطھیر إلجراء القطیع من التخلص بعد أسابیع ٥-٣ إلي فترة كل وتحتاج

.التالي القطیع الستقبال الالزمة والتجھیزات 



التربیة نظام
:وتحضینھا الكتاكیت استقبال-١
الستقبال ذكره سبق ما األمھات قطیع كتاكیت وتحضین استقبال في تتبع

.التسمین بداري كتاكیت وتحضین 
:للطائر المخصصة المساحة-٢
أن یمكن التي الطیور عدد وھى العنبر في تربیتھا یمكن التي الطیور عدد

.النمو فترة نھایة في لھا وزن أقصى الطیور بلوغ عند العنبر یستوعبھا 

 حوالي وھو لھ وزن أقصى الطائر بلوغ أساس على التھویة معدالت تحسب :التھویة - ٣
٣.٥
  الھواء من ساعة /٣م ٧- ٥ إلي یحتاج الحي الوزن من جرام الكیلو بأن وعلما ..كجم

 المقفولة المزارع في الھواء من ساعة /٣م ٢٠-١٥ حوالي یحتاج الطائر فإن المتجدد
.المفتوحة المزارع في األرضیة مساحة من %٣٠-٢٥حدود في للتھویة وفتحات

               
:الفرشة - ٤

 .الخشب ونشارة التبن مثل للرطوبة االمتصاص شدیدة فرشة استعمال یفضل        



:الحواجز -٥
عن تزید ال مجموعات في اإلنتاج فترة في الطیور تربیة األفضل من        

مساحة إلي یحتاجون وھؤالء الالزمة الدیوك إلي باإلضافة دجاجة ٧٠٠ 
تقسیمھا وجب كبیرة العنبر مساحة كانت فإذا ٢م ٢٠٠ حدود في أرضیة 
 .الحدود ھذه في الطیور من عدد منھا كل في تحجز بحواجز 

 ومنع صحیحة بنسب الفرخات على الدیوك توزیع ھو ذلك من والغرض
اآلخر الجانب في الموجودة  اإلناث خصوبة فتقل العنبر جوانب أحد في تركیزھم

:المساقى -٦ 
لتر ٦ سعة المقلوبة المساقى تستعمل أسابیع ٣ إلي یوم سن من            

المساقى استعمال یمكن أسابیع ٣ من وابتداء .كتكوت ١٠٠ لكل مسقى بمعدل 
 المعلقة المساقي مثل .واإلنتاج النمو فترة الطائر منھا یشرب التي 

الطولیة المساقي أو أقفاص في التربیة كانت إن الحلمات أو األتوماتیكیة
النمو تمام عند للطیور كافیا أعدادھا یكون أن یجب ذلك وعلى األرضیة 



:المعالف-٧
،واإلنتاج النمو فترة طوال مختلفة وأنظمة برامج  األمھات لقطیع بالنسبة یتبع
لما طبقا األنظمة ھذه لجمیع یصلح المعالف من واحد نوع تھیئة الصعب ومن
:یأتى

:التحضین فترة في )أ(
.البالستیكیة األطباق على التغذیة یتم ..األولى الثالثة األسابیع في

النمو فترة في ستستخدم التي المعالف في العلیقة تقدم أسبوعین عمر من ابتداء
.علیھا التعود یتم حتى األطباق بجانب

المحددة العلیقة فترة في )ب(
األسبوع من ابتداء )الطیور تسمن ال حتى( المحددة العلیقة برنامج یبدأ       
.العادیة المعالف في العلیقة تقدیم یمكن وعندئذ الرابع



:اإلنتاج فترة في )ج(
 ذات األرضیة األتوماتیكیة المعالف أو العادیة المعالف استعمال یمكن

 للعلیقة المحدد المقیاس ذات األنبوبیة المعالف أو الحركة السریع الجنزیر
 تغذیة في تستعمل التي العادیة األتوماتیكیة المعالف باستعمال ینصح وال

 یمكن وال تنقلھا التي الكمیات في التحكم الصعب من ألنھ التسمین بداري
 فتؤدى ،معدلھا من أكثر العلف من كمیات التھام من الشرھة الطیور منع
البیض إنتاج معدالت في انخفاض وبالتالي سمنتھا زیادة إلي
-:قص المنقار -٨

المنقار ھو الجزء البارز من الجمجمة ویحتوى على بعض عظامھا كما انھ
یحتوى على بعض األوعیة الدمویة واألعصاب ولذلك فان عملیة قص المنقار 
تعتبر عملیة جراحیة یجب أن تأخذ من المربى كثیرا من االھتمام والحیطة 
.حتى ال یحدث أضرار من عملیة القص قد تفوق أضرار ترك المنقار بدون قص 



- :المھماز قص -٩
 أظافرھا أن حیث الوزن الثقیلة اللحم سالالت دیوك في العملیة ھذه تتم    
 وھذه )مھماز( حادة أظافر ذات خلفیة أصابع للدیوك أن كما وتشتد، تكبر

 األنثى جوانب تھتك أنھا حیث التزاوج عملیة عند خطورتھا تظھر األظافر
 في الفقس یوم وذلك للمھماز المجاورة العقلة إلي إضافة قصھا یتم ولذلك
 ھذه تتم لم وإذا حیاتھ طیلة األظافر ھذه الدیك یفقد وبذلك التفریخ معامل
 یكون حیث أسبوع ١٢ – ١٠عمر عند تكون للقص فرصة أخر فإن العملیة
  .أساسھ من إزالتھ ویمكن ظاھر المھماز



هل من أسئلة؟. أنتهي الدرس العملي الثامن
Thanks


