
جمھوریة مصر العربیة 
وزارة الزراعة واستصالح االراضى
الھیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة 
اإلدارة العامة للتطویر واإلرشاد 



  

                                                                                        

سلسلة النشرات اإلرشادیة 

٢٠١٢ م 












PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٣٣

عزيزى مزارع األسماك :-
الثروة  لقطاع  الرئيسية  األنشطة  أحد  هو  األسماك  واستزراع  إنتاج  إن 

السمكية ، وحاليًا تحظى أسماك القراميط باهتمام محلى ودولي خاصة القراميط 

األفريقية لما تتميز به من ارتفاع في معدالت النمو مقارنة باألنواع األخرى، 

والنشرة التي بين يديك تلخص لك المعلومات األساسية والنواحي الفنية لتربية 

وتفريخ ورعاية وتغذية أسماك القراميط .

أخي مزارع األسماك  :-
إن تنفيذك لهذه اإلرشادات التي تحتويها هذه النشرة يصل بك إلى موسم 

إنتاج ناجح لهذه السمكة الواعدة ، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ترحب 

بتلبية رغباتك واإلجابة على استفساراتك لتنفيذ هذا النشاط الحيوي .

آملين التوفيق والسداد من اهللا سبحانه وتعالى ،،،

                                    مع تحيات 
                                     أ . د / محمد فتحي عثمان 

                                      رئيس مجلس إدارة 
                                    الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية 
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تتبع أسماك القرامیط عائلة السلور Siluridae والتي یطلق علیھا عائلة الجري 
نوع تعیش   ١٢٠٠ من  أكثر  تضم   ، الموطن  عالمیة  وھذه األسماك   ، الشلق  أو 
على  فى الماء المالح وتحتوى  في الماء العذب باستثناء نوعین فقط تعیش  كلھا 
شوارب حول  باألسماك القطیھ Catsh لوجود  تسمیتھا  ، یرجع  سامة  أشواك 
باإلضافة  آلخر  نوع  من  وطولھا  عددھا  یختلف  والتي  شوارب القطة  تشبھ  الفم 

لشكل الزعنفة الذیلیة وتنظیم األسنان  .


 

  The American Catsh or Channel Catsh  وأھم أنواعھا القرامیط األمریكیة

 

  The European Catsh or Wel or Sheat sh وأھم أنواعھا القرامیط األوروبیة

 

وأھم أنواعھا Clarias Spp وتشمل :- 

  The African Catfish or Nile Catfish القراميط األفريقية أو القراميط النيلية•

  The Asian Catfish or Walking Catfish القراميط األسيوية•
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تتبع جنس الكالریس Genus clarias وھو أحد أھم أجناس عائلة السلور ، 
یضم تحتھ حوالي ١٠٠ نوع من القرامیط المنتشرة في أفریقیا وجنوب شرق آسیا 
والھند والشرق األوسط ، لھا رأس مفلطحة ومزودة بأربعة أزواج من الشوارب 
لھا   ، صغیرة  العین   ، وخلفي)  أمامي  سفلیان  وزوجان  فكي  وآخر  أنفى  (زوج 
یساعدھا  والرابع  الثاني  الخیشومي  القوس  على  یلتصق  تنفسى  إسفنجي  عضو 
على المكوث خارج الماء مدة طویلة بحثًا عن الغذاء والھواء ، تستوطن جمیع 
إلى  الطول  فى  تصل   ، وتانا  وإدوارد  وألبرت  فیكتوریا  وبحیرة  النیل  أجزاء 
١٣٠سم ووزن ١٢٫٨ كجم ، بدأ االھتمام بھا في بدایة السبعینات كأسماك واعدة 
في العدید من الدول األفریقیة خاصة نیجیریا ، وفى مصر تمثل المرتبة الثالثة من 

حیث اإلنتاج بعد البلطي والمبروك ، أھم أنواعھا :- 

C. lazera(gariepinus) , C. anguilaris ( senegalensis) , C. moorii 
, C. robechii , C. isanensis , C. carsonii , C. alludi ,  C. werneri 
, C. mossambicus . 

 
.Kingdom :Animalia
.Phylum :Chordata
.Class :Osteichthyes
.Order :Siluriformes
.Sub order :Siluroidei
.Family :Clariidae
.Genus :Clarias

 .Species :Gariepinus
Scientific name : Clarias gariepinus
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ارتفاع معدل النمو ومعامل التحویل الغذائي .• 
تحملھا للظروف البیئیة الصعبة خاصة انخفاض األوكسجین والحرارة .• 
المادة المخاطیة على الجلد تزید من مقاومتھا لألمراض .• 
سھولة تفریخھا تحت ظروف األسر طبیعیًا وصناعیًا . • 
خصوبتھا النسبیة عالیة ( ٧٠ بیضة / جم من وزن الجسم ) .• 
یمكن تربیتھا بكثافات عالیة تفوق معظم األسماك األخرى .• 
یمكن تغذیتھا في األعمار الكبیرة على أغذیة منخفضة التكالیف .• 
تتقبل العالئق الصناعیة في جمیع مراحل حیاتھا .• 
یقبل علیھا المستھلك لطعمھا الجید وخلو لحمھا من السفا وجلدھا من القشور .• 
تستخدم كوسیلة مقاومة بیولوجیة للسیطرة على التفریخ العشوائي للبلطي .• 
تربیة القرامیط تساعد في التخلص من مشكلة استخدام الھرمونات الجنسیة بصورة • 

عشوائیة في إنتاج البلطي وحید الجنس وتوفر من نفقات استیراد الھرمون .



الزریعة •  بافتراس  تقوم   (  Jumpers بالـ  تعرف  والتي   ) النمو  فائقة  الزریعة 
األصغر حجمًا .

ینخفض •  وبالتالي  بالسلبیة  توصف   Parental care لألمھات  األبویة  الرعایة 
معدل اإلعاشة .

األمھات ھي أیضًا تعتبر مفترسات Predators لبیضھا ویرقاتھا .• 
عزوف بعض المستھلكین عنھا نظرًا لتناولھا الجیف .• 
إقبال المستھلكین علیھا في شھور الشتاء الباردة فقط .• 
انخفاض السعر التسویقي لھا مقارنة باألسماك األخرى .• 
تحتاج لعلیقھ مرتفعة من البروتین خاصة في االستزراع المكثف .• 
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القرامیط من أسماك المیاه العذبة الدافئة .• 

درجـــة الحـــرارة Water temperature : من ٢٤ – ٣٢م٥ ، واألمثل ٢٩م٥ • 

، وتتحمل حتى ٥م٥  ، واألمثل للتفریخ وتطور الجنین من ٢٥ – ٢٧م٥ .

األوكســـجـین الذائـــب DO : من ٤ – ٥ مجم/ لتر خالل عمق ٦ بوصة من • 

سطح الماء ، تحتاج الزریعة حوالي ٦ مجم / لتر نظرًا لعدم إكتمال عضو التنفس 

الكبیرة  األسماك  بینما  لتر   / مجم   ٠٫١ عند  قصیر  وقت  فى  وتموت  اإلضافي 

تتحمل اإلنخفاض الحاد حتى ٤٠ ساعة خارج الماء ولكنھا تحتاج مصدر تھویة 

جید فى التربیة المكثفة والحد الممیت من األوكسجین ٠٫٢ – ٠٫٨ مجم / لتر ،  . 

الملوحـــة Salinity : القرامیط من أكثر أسماك المیاه العذبة حساسیة للملوحة • 

، تنمو جیدًا في المیاه العذبة وتتحمل المیاه الشروب حتى ٨ – ١٠ جم / لتر وقد 

دون نمو أو تكاثر، واألمثل أال تزید  تصل إلى ٢٩ جم / لتر  تعیش في ملوحة 

الملوحة عن ٥ جم/لتر . 

pH : األمثل من ٧ – ٨٫٥ أو من ٦٫٥ – ٩ .• 

العسر Hardness : من ٥٠ – ١٠٠ مجم /لتر .• 
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تصل القرامیط لمرحلة البلوغ الجنسي في الطبیعة عند عمر من ٢ – ٣ سنوات ، • 
وطول یبدأ من ٣٢ سم (٥٠ ٪ من األمھات فقط) ، بینما عند طول أكبر من ٤٠ 
سم تصل األمھات ذكور وإناث كلھا للنضج الجنسي ، أما تحت ظروف األسر 
( األحواض ) تصل للبلوغ الجنسي عند عمر ٧ أشھر ووزن من ٢٠٠ – ٣٠٠ 
جم ، ویصل دلیل المناسل GSI إلى أقصى قیمة لھ في شھر مایو ویكون  ١٫٩٪  

للذكور ، ١٥٫٤ ٪ في اإلناث . 
تتم ھذه الطریقة بشكل طبیعي حسب الظروف الطبیعیة بدون تدخل اإلنسان .• 

والشكل التالي یوضح ذكور وإناث القرامیط الناضجة جنسیًا
     

  ذكر القرموط ♂                                أنثى القرموط ♀ 

یختلف موسم التفریخ حسب اإلقلیم ، ففي مصر ودول أفریقیا الوسطى یكون من • 
شھر (یولیو – سبتمبر) بینما في دول غرب أفریقیا من شھر (أبریل – مایو) . 

تضع القرامیط البیض مرة واحدة في السنة خالل موسم األمطار والفیضانات وزیادة • 
عمود الماء في األنھار حیث تحفز ھذه الظروف األمھات على التبویض واإلخصاب . 

النباتات •  على  یلتصق  الذي  دفعة )   ٥٠  –  ١٥ دفعات (  على  البیض  وضع  یتم 
المائیة والحشائش الموجودة على بعد ٢٥ – ٣٠ سم من سطح الماء أو في حفر 

بالجسور على نفس العمق ثم یقوم الذكر بإخصاب البیض. 
لخاصیة •  نظرًا   ٪  ١٫٢ لمعدل  یصل  حیث  جدا  منخفض  یكون  اإلعاشة  معدل 

.  Jumpers لدى األمھات والزریعة فائقة النمو الـ ( Cannibalism االفتراس)
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تتم في موسم التفریخ الطبیعي حیث درجة حرارة التقل عن ٢٦م٥ تحت سیطرة • 
اإلنسان .

یتم تخزین األمھات ذكور وإناث منفصلة عن بعضھا حتى ال یحدث تفریخ عشوائي .• 
تجھز أحواض ترابیة أو خرسانیة یوضع بھا أواني فخاریة أو إطارات أو مواسیر • 

أو ھابات  . 
یتم ضبط عمود المیاه من ٢٠ – ٣٠ سم .• 
بمتوسط وزن •  م٢  ومعدل تسكین سمكة /   ١  : ١ بنسبة جنسیة  األمھات  توضع 

كجم / سمكة .
یفضل تغییر المیاه لتحفیز األمھات على التبویض كما فى الظروف الطبیعیة .• 
یتم التبویض بعد وضع األمھات بـ ٢٤ ساعة (تحت ضغط أو إجھاد) .• 
البیض •  ویترك  البیض  افتراس  لمنع  األمھات  رفع  یتم  البیض  وضع  من  التأكد  بعد 

الالصق حتى یفقس .
بعد ٣٦ ساعة یتم فقس البیض عن یرقات طولھا ٠٫٥ سم تحمل كیس مح یمتص • 

خالل ٣-٤ أیام . 
معدل اإلعاشة Survival rate منخفض أیضاًً ولكن یصل لمعدل من ٣٧ – ٥١ ٪ .• 
یتم عمل تدریج Grading للزریعة كل  ٨ – ١٠ أیام لتقلیل ظاھرة االفتراس حیث • 

یتم استبعاد الـ Jumpers ، وفى دراسة حدیثة ٢٠١١م یتم الفرز كل ٣ أیام أو ٧ 
أیام لتحقیق أفضل معدل إعاشة .

     

        هابه لتزاوج األمهات                       بيض مخصب في قاع الهابة 
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صورة توضح الـ Jumpers بعد فتح بطنھا 
واستخراج زریعة صغیرة فى مثل عمرھا بعد افتراسھا 
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خمسینیات •  Hormonal Induction في  بدأ تفریخ القرامیط بالحث الھرموني 
القرن العشرین . 

یتم اختیار أمھات بالغة جنسیًا بوزن من ١٧٥- ١٦٠٠ جم وطول من ٤٠ – ٦٥ سم • 
 . Relative fecundity ویفضل األحجام الكبیرة لزیادة الخصوبة النسبیة لألمھات

تخزن األمھات بدون تغذیة في تنكات خاصة لمدة ٢٤ ساعة لتفریغ محتویات القناة • 
الھضمیة مع مراعاة معدل تغیر المیاه والتھویة ، ویجب عزل الذكور عن اإلناث . 

جیدًا فالبیض •  بالضغط الخفیف ویفحص  أو  باألسترة  اإلناث  بیض من  عینة  تؤخذ 
الناضج یكون لونھ بنى محمر بینما األخضر أو المدمم یستبعد .

یتم الحقن بمستخلص الغدة النخامیة للمبروك العادى أو مركب إرجنت التجاري أو • 
غدة القرامیط أو الھرمون البشرى HCG أو الھرمون الصناعي Ovaprim حیث 
یتم الحقن أسفل الزعنفة الظھریة فى عضالت الظھر في اتجاه الذیل بزاویة میل ٤٥ 
درجة لمسافة ٢٫٥ سم  أو فى الغشاء البریتونى في البطن بسرنجة أنسولین بمعدل 
غدة نخامیة / كجم من وزن األمھات بما یعادل (٤مجم /كجم ) مرة واحدة أو مرتین 

تفصل بینھما ٨ ساعات وجرعة واحدة للذكر (وقد ال یحقن الذكر) .

    

  

      إستخالص الغدة النخامية من القرموط           الحقن الهرموني في عضالت الظهر
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اإلناث •  تجرید  یتم  الحرارة)  درجة  (حسب  الحقن  من  ساعة   ١٦  –  ١٠ بعد 
Stripping من البیض الذي یصل ( قطره ٠٫١٩ مم ) في وعاء جاف والذي 

یصل وزنھ إلى حوالي ١٠٪ من وزن األنثى .
ذبحھا •  یتم  لذا  المنوي  السائل  على  الحصول  في  صعوبة  فتوجد  الذكور  أما 

واستخراج الخصیتین ثم تقطع وتعصر برفق بقطعة شاش أو في ھون سحق الغدة 
بمحلول فسیولوجي  یخفف  أو  مباشرة  إما  یستخدم  الذي  المنوي  السائل  لخروج 
(كلورید صودیوم ٠٫٩٪ ) بنسبة ١ : ١٠ أو محلول رنجر أو یحفظ في الثالجة 

على درجة ٥م٥ لحین اإلستخدام .

     

   عملية التبويض                             استخالص الخصية 
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خصية القرموط                              عملية اإلخصاب 

یضاف السائل المنوي للبیض ویتم التقلیب جیدًا بریشة طائر ثم یضاف الماء لتنشیط • 
الحیوانات المنویة .

بعد تمام اإلخصاب یتم نثر البیض على شباك نیلون فى صواني خشبیة أو إطارات • 
التھویة  ضبط  مع  البیض  علیھا  یلتصق  حیث  الماء  سطح  تحت  مغمورة  سلكیة 

ومعدل تغیر الماء ودرجة الحرارة بحیث ال تقل عن ٢٥م٥ وال تزید عن ٣٠م٥ .
أو یعامل البیض المخصب بمحلول الكاربامید أى محلول اإلخصاب (٤٠ جم ملح • 

طعام + ٣٠ یوریا + ١٠ لتر ماء) ومحلول حمض التنیك  (٥ جم حمض تنیك + 
١٠ لتر ماء) ثم یحضن في مفقسات خاصة لحین الفقس ، ولتجنب العدوى الفطریة 
یعامل البیض بأخضر مالكیت بمعدل ٠٫٢ ppm أو أزرق مثیلین بمعدل من ١ 
– ٢ ppm ، وتصل نسبة الفقس من ٧٠ – ٨٠ ٪  ،وینصح بالتخلص من البیض 
یصیب  ال  النموات الفطریة حتى  لمنع  الغیر مخصب (یعرف من لونھ األبیض) 

البیض السلیم . 
وبعد حوالي ٣٥ ساعة یفقس البیض عن یرقات وزنھا حوالي (٠٫٣ مجم) تتحرك • 

حركة تذبذبیة بالذیل حتى امتصاص كیس المح تبدأ تتحرك طبیعیًا .
بعد ذلك تتم عملیة الرعایة المبكرة لیرقات القرامیط حیث تبدأ في التغذیة الخارجیة • 

بعد امتصاص كیس المح مباشرة على أرتیمیا أو مسحوق سمك لمدة ١٥ یوم داخل 
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إلى  نقلھا  لحین  الھضمي  الجھاز  تكوین  اكتمال  حتى  التفریخ  صالة  أو  الصوبة 
الحضانات الخارجیة الستكمال فترة الحضانة الثانیة .

طریق •  عن  تنمیتھ  یتم  الذي  الطبیعي  الغذاء  على  الثانیة  التحضین  مرحلة  تعتمد 
انخفاض  أو  األمونیا  ارتفاع  عدم  ومراعاة   ، وكیماوي  عضوي  تسمید  برنامج 
األوكسجین لیًال نظرًا لعدم اكتمال عضو التنفس اإلضافي للزریعة عند ھذا العمر ، 
ثم یتم اإلمداد بالغذاء الصناعي ٤٠٪ بروتین بمعدل ١٥ – ٢٠٪ من وزنھا ثم تقل 

بالتدریج إلى ١٥ – ١٠ ٪ عند حجم ٢ جم ثم یتم التسویق . 

   

           

تحضين البيض على إطارات سلكية                       زريعة القراميط
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١٦١٦


 

في  تعتمد  حیث  فدان   / قرامیط  زریعة   ٨٠٠٠  –  ٤٠٠٠ عدد  تحضین  یتم 
مراحلھا األولى على الغذاء الطبیعي خاصة الزوبالنكتون حتى حجم ٧ – ٨ جم 
نقلھا إلى  عملیة افتراس الزریعة االصغر حجمًا لذا یتم  بعد ھذا الحجم تبدأ فى 
أحواض التربیة Rearing ponds ، وقد نجحت مواقع الھیئة في تحضین زریعة 
األسماك لمدة عام حیث أظھرت ھذه الزریعة نموًا تعویضیًا في أحواض التربیة 
یفوق مثیلتھا في نفس الحجم ، وقد وجد أن أعلى معدل نمو للقرامیط یكون خالل 
الثالثة أشھر األولى من عمرھا حتى عمر سنة بعدھا یقل معدل النمو بالتدریج .  

 
یتم تربیة القرامیط في دول أفریقیا الوسطى بشكل منفرد حیث تخزن بمعدل 
على التسمید العضوي بجانب األغذیة  م٢ في أحواض ترابیة تعتمد  ٢ سمكة / 
٢٠٠ یومًا تصل األسماك خاللھا نحو ٦٠٠ جم ومعدل إنتاج ٥  اإلضافیة لمدة 

طن / فدان / سنة .
 

التركیبة  ضمن  تدخل  حیث   ثانوي  منتج  مصر  فى  القرامیط  إنتاج  یعتبر 
بالحوض  الكلى  العدد  من   ٪  ١٠  –  ٨ بمعدل  المختلطة  التربیة  في  المحصولیة 
وبأحجام كبیرة تصل إلى (٥٠٠ جم / سمكة) بغرض التخلص من زریعة البلطي 
التربیة  أحواض  في  القرامیط  تخزین  یتم  حیث   ، العشوائي  التفریخ  من  الناتجة 
بمدة ال تقل عن ثالثة أشھر من تخزین أسماك البلطي ، وفى دراسة أخرى وجد 
أن أفضل معدل تسكین بین البلطي النیلي والقرامیط ھو ١ : ٤ بالترتیب ، وفى 
دراسة ثالثة تم وضع (إصباعیات القرامیط بحجم ٨ – ١٠ جم بمعدل ١ سمكة / 
م٢) عند تسكین (أسماك البلطي المخزن بمعدل ٢٫٢ سمكة / م٢ ووزن ٢٠ – ٣٠ 
جم) كما في الكونغو برازافیل للتخلص من زریعة البلطي والتي وصلت لـ ٢٣٪ 

من إنتاج البلطي الكلى بدون القرامیط .
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١٧١٧

 

فیھا  یتم  والتي  السمكي  االستزراع  في  تقلیدیة  الغیر  النظم  من  تعتبر  وھى 
 ،  Pig / Fish farming إنتاج مزدوج مثل السمك والخنازیر على  الحصول 
خنزیر   ٢٦ كل  أن  وجد  حیث   ، الخنازیر  روث  على  القرامیط  تربیة  یتم  حیث 
یعطى حوالي ٤٢ كجم مادة جافة تغذى علیھا القرامیط ، إذ تخزن القرامیط بمعدل 
خاللھا إلى  تصل  ٤٫٥ شھر  جم لمدة   ٩٥ ووزن إبتدائى حوالي  م٢  ١ سمكة / 

٣٨٠ جم / سمكة وإنتاج كلى ٣ طن / فدان . 

 

وفیھا یتم تخزین القرامیط بمعدل ٦٠ وحدة / م٢ في أحواض خرسا نیة أو 
أقفاص ، وفى دراسة تم تخزین ١٠٠ قرموط / م٣ بوزن إبتدائى ٧٠ جم / سمكة 
وتمت التغذیة على علیقھ ٢٥ ٪ بروتین و ٦ ٪ دھون لمدة ٣ أشھر ، حیث وصل 
یومي  نمو  ومعدل  سمكة   / جم   ٤٠٠ وزن  بمتوسط  م٣   / كجم   ١٧ إلى  اإلنتاج 
٣ – ٤ جم ومعدل إعاشة ٩٥ – ١٠٠ ٪ ، وحالیًا توجد مستویات عالیة جدًا من 
االستزراع المكثف Hyper intensive culture  والتي تحقق إنتاج یصل إلى 

٤٥٠ – ٨٥٠ كجم / م٣ كما في ھولندا وغیرھا . 

االستزراع المكثــــف للقرامــيط 
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١٨١٨


تحتوى عالئق الزریعة على ٤٥ – ٥٠ ٪ بروتین وتكون على ھیئة مسحوق ناعم • 

، وفى التغذیة العملیة تغذى على علیقھ متزنة ٣٦ – ٤٠ ٪ بروتین حتى طول 
٢ – ٣ سم . 

أما اإلصباعیات تغذى على الفتات أي حبیبات مكسرة ( ٣ مم ) ٣٥ ٪ بروتین • 
بمعدل ١٠ ٪ من وزنھا حتى طول ١٥ – ٢٠ سم وتقل بالتدریج حتى سن الحصاد 

لتصل من ٢ – ٣ ٪ من وزن الجسم . 
أما األمھات  تغذى على علیقھ ٢٨ – ٣٢ ٪ بروتین بحجم  ( ٥ مم ) وتفضل • 

العالئق الغاطسة Sinking pellets حیث أنھا تھاب التغذیة من على السطح 
عالوة أنھا تفضل التغذیة ببطء .

الظھر •  بعد  أو   ، صیفًا  الظھر  وبعد  الصباح  في  یومیًا  مرتین  القرامیط  وتغذى 
وعند الغروب في الربیع والخریف حیث أنھا لیلیة النشاط Nocturnal ، تتقبل 
مستویات عالیة من الكربوھیدرات ٢٥ ٪ ، ٦ ٪ ألیاف ربما لقدرتھا على إفراز 
إنزیم األمیلیز فى األمعاء بنسبة عالیة ، أما الدھون فتكون من ٥ – ٦ ٪ وتفضل 

 .  N-3 األحماض الدھنیة الغیر مشبعة

نماذج لبعض عالئق القرامیط فى مراحل نمو مختلفة

مادة العلف
نســـبة البروتــــين ٪

أمهات ٢٥ ٪أطوار نامية ٣٠٪ إصباعيات ٤٥٪يرقات ٥٠ ٪

٥٧٤٣٢٥١٥مسحوق سمك
٢٣٢٣٢٣٢٥كسب فول صويا
١٤٢٩٤٥٥٢ذرة صفراء
٤٣٥٦زيت ذرة

١١١١مخلوط فيتامينات
١١١١مخلوط أمالح
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مقـدمــة .• 
األنواع الرئيسية ألسـماك القراميـط .• 
القراميط النيلية أو األفريقية .• 
التقسيم العلمي للقراميط األفريقية .• 
أهميتها ومميزاتها فى اإلستزراع .• 
أهم العيوب والمشكالت .• 
اإلحتياجات البيئيـة (الحرارة ، الملوحة ،DO ،pH ،العسر ) .• 
التـكاثر (البرى ، الطبيعي المسيطر ، الصناعي) .• 
،التربية •  المختلطة  التربية   ، المنفردة  ،التربية  (التحضين  التربيــة 

المتكاملة ، التربية المكثفة) .
التغـذيـة . • 
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