
الدرس العملي التاسع
رعایة الدجاج البیاض في األقفاص

-:الدرس من الھدف
 لرعایة إتباعھا الواجب الخطوات علي التعرف في الطالب مھارة تنمیة ھو 

.والنمو الحضانة فترتى في بطاریات في المربى المائدة بیض دجاج

cagesGrowing-Brooding: والرعایة التحضین فترة أقفاص
-:التالي النحو على وذلك الفترة ھذه في إتباعھا یتم طرق أربع ھناك

.الفرشة على الرعایة ثم أسابیع ٦ عمر حتى األقفاص على التحضین-١
.السلك على الرعایة ثم أسابیع ٦ عمر حتى الفرشة على التحضین-٢
.البطاریات وبھما للنمو واألخر للتحضین أحدھما عنبرین توفیر-٣
القفص نفس في والرعایة التحضین-٤



Brooding-: مواصفات القفص الخاص بالتحضین و النمو
Growing cages Specifications 

:التحضین فترة في
 عمق، سم ٦١ مع عرض سم ٦١ أو سم ٦١ وعمق سم ٥٥.٩ القفص عرض-

.عمق سم ٩١.٤ مع عرض سم ٦١ یكون وقد
  :النمو فترة في

 مراعاة مع التحضین مرحلة مثل األبعاد مواصفات تكون الحاالت أغلب في     
 مرحلة في توفیرھا یجب التي المساحة ضعف تكون النمو فترة في المساحة أن

.طائر لكل التحضین



  :للنمو واألخر للتحضین أحدھما عنبرین توفیر
 یخصص أوسع یكون واألخر التحضین لمرحلة عنبر یخصص النظام ھذا في

 وھذا نمو عنبرین على واحد تحضین عنبر یخدم وقد النمو فترة في للرعایة
:والعیوب الممیزات من العدید لھ النظام
-:الممیزات أوال
 الوحدات استخدام عند خاصة أرضیة أقل مساحة إلي النظام ھذا یحتاج-١

.الطوابق متعددة
المستخدمة الطیور ألعمار والمعدات البیوت أفضل موائمة-٢
.التحضین مرحلة في الطیور كثافة لزیادة نظرا التحضین تكالیف تقلیل -٣
:العیوب :ثانیا 

 التربیة لدورة تبعا النقل یستلزمھا التي العنابر استغالل عدم فترة طول   
  الرعایة فترة تكلفة زیادة غالبا ذلك ویتبع
 وقت توفیر صعوبة عنة تنتج أن یمكن االنتفاع عدم فترات تقلیل محاولة عند
  المتعاقبة الدورات بین العنابر لتنظیف كافي
أخر إلي عنبر من الطیور نقل عن الناتجة والتكلفة اإلجھاد زیادة



Growing–Brooding القفص نفس في والرعایة التحضین
cages

 العمر حتى یوم عمر من العنبر نفس في الطیور تربى النظام ھذا في       
  )أسبوع ١٨-١٦( البیاض عنابر إلي عنده ینقل الذى

:الممیزات
.ینخفض النقل عن الناشئ اإلجھاد فان الطیور نقل لعدم نتیجة -١
المعدات أو بالعنابر االنتفاع عدم فترة قلة -٢
  عند یتم المنقار قص وكذلك التحصینات بعض أن حیث العمالة تكلفة تقلیل -٣
  .الجھد یوفر النظام ھذا فان وبالتالي األوسع األقفاص إلي الطیور نقل -٤

:العیوب
.المنفصلین العنبرین نظام عن النظام ھذا في المعدات ثمن ارتفاع -١
 لزیادة نظرا وذلك التحضین مرحلة خالل التدفئة تكالیف وارتفاع صعوبة -٢

.العنبر حجم
 نظامى أن إلي باإلضافة ھذا النمو مرحلة خالل التدفئة بنظام االنتفاع عدم -٣

  عمر حتى یوم عمر من استخدامھا یسھل بحیث توفیرھما یتم والعلف الشرب
.أسبوع ١٨



- :النمو مرحلة في األقفاص على البیاض رعایةالدجاج
  إلي ١٦ بین ما وتتراوح أسبوع ١٤ عمر عند المرحلة ھذه تبدأ      
  :المرحلة بھذه الخاصة لالحتیاجات وصف یلى وفیما أسبوع ٢٢

  :النمو مرحلة في الشرب أجھزة
.الحلمات –األكواب -الجاریة المیاه مجارى

  أوتوماتیكیا أو یدویا التغذیة وتستخدم   :النمو مرحلة في الغذایات 
  استخداما األكثر النظام التغذیة مجارى وتمثل التربیة لنظام وفقا

.أوتوماتیكیا األحواض إلي العلف لدفع والنواقل األوجار ویستخدم
  یجب التي الھامة العوامل من الیومى الضوء طول     :الضوء 

 في الدجاجات تبدأ حتى ضبطھا ویجب النمو مرحلة في مراعاتھا
 تعتمد لإلضاءة عامة نظم وھناك المرغوب العمر في البیض وضع
اإلسكان ونظم والساللة التربیة من الغرض على



هل من أسئلة؟. انتهي الدرس العملي التاسع
Thanks  


