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  �ع6ناتكم على موقع الدواجن يرجى مراسلة الموقع على البريد ا�لكتروني للموقع
  

info@thepoultry.net 

  

 
 موقع الدواجن

 
 

يمكنك زيارة موقع الدواجن على ا�نترنت لتجد العديد من 
.المواضيع القيمة عن الدواجن  

 
جميع المواضيع المطروحة بالموقع موثقة بأخر واحدث 

جع العالمية بعلم الدواجن ومنقحة على يد نخبة من المرا
والمھندسين الزراعيين  ا&ساتذة وا&طباء البيطريين

.الحاصلين على شھادات عليا بعلم الدواجن  
 
 

 تنبيه
 

جميع الحقوق العلمية مسجلة باسم موقع الدواجن ويمنع 
موقع أخر بدون إذن خطي من  أينقلھا او نسخھا من 
مخالفة ستعرض الموقع المخالف  إدارة الموقع وأي

للمحاسبة القانونية المنصوص عليھا بقانون حماية 
.الملكيات  

  
يسمح بوضع ملخص بسيط للموضوع مع رابط للمقالة 

 ا&صلية على موقع الدواجن
 

www.thepoultry.net 
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طرق تشخيص الحا�ت المرضية و المشاكل الحقلية في 

 قطاع الدواجن
 

 
 

 موقع الدواجن
 

  

  المقدمة

تعترض مربية الدواجن العديد من المشاكل و ا�مراض الحقلية التي 
  .يصعب تشخيصھا او تحديد اسبابھا

ھنالك العديد من المشاكل الحقلية التي تحتاج الى معارف مسبقة و 
  .وصا فيما يتعلق بانتاج و تفريخ بيض الدواجنخص

و بشكل يحتاج العمل في قطاع الدواجن الى خبرات خاصة فيما يتعلق 
بقصي الحا�ت المرضية و من اجل الوصول الى خبرة كافية في ھذا المجال �بد من وضع مخطط تشخيصي 

  .يساعد في استبعاد او زياده احتمال وجود حالة مرضية عن اخرى

يتم التطرق في ھذا المقال الى نقاط اساسية و جوھرية في طرق التشخيص و تقصي للحا�ت و المشاكل سوف 
  الحقلية المرضية بما فيھا 

  .تشخيص الحالة المرضية و تقصي مصدرھا في حال ارتفاع نسب النفوق. او�

  .تشخيص اسباب انخفاض انتاج البيض. ثانيا

  .س في البيض المخصص للفقستشخيص اسباب انخفاض نسب الفق. ثالثا

 

  أوجه ا�ستثمار في صناعة الدواجن

 
 جدود التسمين  -1
 جدود البياض  -2
 أمھات التسمين والبلدي   -3
  أمھات البياض والبلدي اPعOف  -4
 قطاع بدارى التسمين   -5
 بدارى التسمين البلدي  قطاع  -6
                                                                                                                                 المفرخات قطاع -8التجاري  دجاج إنتاج البيض -7
                                                                                                      قطاع مجازر الدواجن  -9

                                                                                                                  ع إنتاج اPعOفقطا -10
                                                                                                 وإضافات قطاع اPدوية والتحصينات -11
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                                                                                                                     قطاع ميكنة الدواجن -12
                                                                                                  الصناعات المغذية لصناعة الدواجن -13
                             باقي أنواع التربية في مختلف أنواع الطيور واPرانب -14

  
 خصائص الدواجن في مختلف قطاعات ا�ستثمار

 
  دجاج التسمين 

  
  .جم50يصل وزن الكتكوت عمر يوم  - 
  .يوم 32جم على عمر  1900 يصل متوسط وزن دجاجة التسمين - 
   المستثمر عشرة مرات Oل ذلك تربية أكثر من عشر دورات تسمين في العام أي إدارة رأس المالمن خيمكن - 

 .كاملة
 
  دجاج البياض التجاري 

  
  .كجم 2أسبوع في نھاية مدة اYنتاج تبلغ  74متوسط وزن الدجاجة عمر  -
  .كجم 22متوسط وزن البيض المنتج طول فترة اYنتاج حوالي  -
 .وبذلك يتضح حجم اYنتاج مقارنة بحجم الدجاجة المنتجة كجم 50بيضة  330ھلكة Yنتاج كمية العلف المست -
 

  دجاج أمھات التسمين
  
   2.75أسبوع في حالة ھجين أمھات التسمين القزمية  66متوسط وزن الدجاجة في النھاية موسم اYنتاج عند  - 

  .كجم
  .بيضة 184تنتج الدجاجة طوال فترة اYنتاج  -
  .كتكوت 144 – 135ينتج % 80بيضة مع نسبة فقس  172الصالح للتفريخ بعد استبعاد المعيب البيض  -
  .كجم Yنتاج البيض 52كمية العلف المستھلكة  -
  كجم يكون إسھام الدجاجة  1.5كتكوت عمر يوم إذا ما تم تربيتھا لتصل إلى  140تسھم الدجاجة الواحدة بإنتاج  -

 .واجن تسمين لOستھOك المحلي وبذلك يتضح غزارة إنتاجھاكجم لحوم د 200الواحدة حوالي 
 
  

  المشاكل الحقلية التي تھدد صناعة الدواجن
  
  .ارتفاع النفوق في أي من أنواع الدواجن السابق ذكرھا* 
  .انخفاض إنتاج البيض* 
 .انخفاض نسبة الفقس في البيض المنتج* 
  

  اIساليب المستعملة لفحص المشاكل الحلقية
  

وصف العOج بناء على الخبرة التشخيصية وھو يجدي  الفحص الذي يعتمد على إجراء الصفة التشريحية و  .او�
  .في حالة بدارى التسمين

الفحص الدقيق للبحث عن أمور فنية غامضة ناتجة عن سوء اYدارة أو أي تداخل للعوامل الرعائية بطريقة  . ثانيا
  .لةسلبية مما يحدث معه زيادة في شدة المشك

  
  

 الحا�ت المرضية و المشاكل الحقلية فحصكيفية 
  

  مراجعة التاريخ المرضى للحالة
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يجب الحصول على التاريخ المرضي للحالة بكل دقة ويجب في سبيل ذلك الحصول على الوقت الكافي  •
وبدون أي تسرع ويجب فحص مكان اYنتاج بكل دقة والتعرف على العاملين في مكان تربية الدواجن 

 .ريقة تكفل الحصول منھم على التاريخ المرضي ومعرفة كافة دواخل العملية اYنتاجية في المواقعبط
  

يتم سؤال مختلف العاملين في الموقع عن خطوات التربية وظروفھا بأكثر من صيغة للحصول على  •
 .فكرة جيدة عن طبيعة إدارة العمل ومدى صدقھم

  
لعملية خبرة حقلية جيدة تكفل له معرفة مدى صحة العمليات من المھم جدا أن يكون لدي القائم بھذه ا •

 .الصناعية الجارية في مكان تربية الدواجن
  

 .التشريح يشكل جزء من عملية التشخيص •
  
  

ويجب أن تضع دائما في اعتبارك أن انخفاض نسبة إنتاج البيض أو ارتفاع معامل التحويل الغذائي  •
 .لفللعليقة قد ينتج عن سرقة البيض أو الع

  

  المعلومات الOزمة للحصول على التاريخ المرضى

 

التاريخ ، الرقم المعملي ، ا�سم ، التليفون ، العنوان ، نوع الدواجن ، العمر ، نسبة المرض ، عدد * 
الحا�ت الواردة للفحص ، عدد الدواجن بالعنبر ، معلومات الوفيات منذ بدء الشكوى ، اPعراض 

 . يةالظاھرة ، الصفة التشريح
 

ويمكن عند ھذا الحد إعطاء فكرة مبدئية عن مسببات الحالة المرضية والبدء في عمل إجراءات مبدئية 
  .للحد من المشكلة لحين الوصول إلى نتائج معملية تؤكد أو تصحح اYجراءات المتخذة

  
نة باPجھزة في حالة الرغبة في الفحص الدقيق لمسببات الحالة المرضية في ھذه الحالة يجب ا�ستعا* 

الOزمة لقياس أطوال العنبر وقياس الرطوبة وقياس الحرارة وقياس شدة اYضاءة وقياس المتغيرات 
 .الجوية

  
  وامل توضع في ا�عتبار عند الفحصع
  
                                                                                                      .مصدر القطيع والمفرخ -1
  .تاريخ الفقس -2
                                                                                              .نوع الھجين -3
  .متوسط وزن الدجاج في مختلف المراحل العمرية -4
                                                                                              .نظام الرعاية المتبع -5
  .حجم التربية -6
                                                                                                   .كثافة التسكين -7
  .نوع وحالة الفرشة -8
                                                                                             .الحضنات والدفايات والسقايات والعOقات -9

  .درجة النظافة -10
                                                                               )عدد المراوح ونوعھا وحالتھا(التھوية  -11
  .فتحات التھوية -12
                                                                                                                  نظام اYضاءة -13
  .بيانات اYنتاج التفصلية Pي نوع من أنواع من أنواع الدواجن -14
                                                                           .بيانات مفصلة عن البرامج الوقائية -15
  .بيانات مفصلة عن العOئق -16
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 :وھنا يجب مراجعة العناصر اoتية

 
ھل ھي مصنعة في  فصل المكونات أثناء الخلط و العناصر الدقيقة و مكوناتھا والمواد الخام و نوع العOئق و -

 . المزرعة أم جاھزة
 
Oئمة العلف لنوع وطبيعة اYنتاج وسجOت م المساحة المتاحة على العOقات و وجود أعطال في نظام التغذية و- 

 العOئق لمعرفة معد�ت استھOك العليقة والتغيرات الحديثة في نظام التغذية
  

  :اPعراض المرضية الظاھرية ھل ھي تنفسية أو عصبية أو حركية أو معوية أو متداخلة 
  

  اPعراض التنفسية
  .مثل الكحة واھتزاز الرأس وانتفاخ الجفون والرشح   
  

  اPعراض العصبية
  .مثل الرعشة وعدم القدرة على ضبط الحركات اYرادية والرقاد والشلل والدوران  
  

  اPعراض الحركية
مثل اعوجاج أصابع القدم أو انتفاخ العراقيب أو أي مفاصل أخرى أو انز�ق اPوتار أو الشلل أو ارتعاش   

  .اPرجل
  

  اPعراض الظاھرية
  .أو عدم انتظام الريش مثل الحشرات الخارجية 
  

  اPعراض المعوية
  . مثل الفضOت المدممة أواYسھا�ت البيضاء أو الخضراء أو بھا غازات    

  
مراجعة وجود أحداث مضعفة حديثا مثل النقل والتحصين والعOج والتغيرات الجوية وتغير نظام أو نوعية 

 .العلف
  

  إجراء الصفة التشريحية
  

يتم إجراء الصفة التشريحية عليھا مھم للغاية حيث أنه يمكن الحصول على انطباعات  اختيار العينات التي* 
خاطئة نتيجة اختيار عينات غير ممثلة للحالة المرضية بالقطيع خصوصا في حالة عدم مشاھدة القطيع 

وإحضار العميل للعينات للفحص حيث إنه في بعض اPحيان يقوم مدير الموقع باختبار أسوأ أفراد 
قطيع وإرسالھا للمعمل للحصول على صورة غير واقعية لذا يجب أن تكون العينة مكونة من طيور ال

  .حية مريضة وطيور ميتة ممثلة للشكوى محل الفحص
  

التعرف على الحالة المرضية من خOل إجراء الصفة التشريحية واتخاذ القرار الOزم لرسم خط سير * 
  .ة بالتغيرات الباثولوجية الخاصة بكل مرضالعملية التشريحية يتطلب معرفة وثيق

  
 الفحص المعملي

  
  جمع العينات

  
 .يراعي في حالة الرغبة في أخذ عينات من الطائر للعزل الميكروبي إ� يتم فتح اPمعاء -1

  
في حالة الرغبة في عزل فيروسات من الجھاز التنفسي يراعي أخذ جزء كامل من القصبة الھوائية  -2

 .وط من البنسيللين وا�ستربتومايسين مع المحلول الملحيوالرئة ويوضع في مخل
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% 10اPنسجة المراد فحصھا في محلول فورمالين   في حالة الفحص الھستوباثولوجي يتم وضع أجزاء من -3

 15:  1بنسبة 
  
  

 .يتم جمع عينات الفحص السيرولوجي -4
 
  

 اYجراءات التشخيصية المعملية
  

لتغيرات يمكن الوصول إلى قرار مبدئي لتأكيد شك ما أو قطع بعض بعد عمل الصفة التشريحية وتسجل ا
 .ا�حتما�ت

 
وھنا يمكن تحديد حدود ا�ختبارات التشخيصية التي يتعين السير فيھا للحد من تكلفة اYجراءات التشخيصية غير  

  :المبررة مع الوضع في ا�عتبار القواعد العامة اoتية
  

 .ونيO والميكوبOزما واPمراض المنقولة رأسيا من اPمتفحص الكتاكيت عمر يوم للسالم -1
  

 .أسبوع تفحص للكوكسيديا 9 – 2الطيور من عمر  -2
  
  في حالة عدم وجود دليل أثناء التشريح يجب اجراء الزرع البكتريولوجي من القلب والكبد على -3

 Mac Conkey  أوBlood Agar 
  
  .اPورام السرطانية تفحص ھستوباثولوجيا -4

 
 

 بعيدا عن ھذه القواعد العامة فإن اتخاذ القرار بتحديد اYجراءات التشخيصية يتأثر بنوع التغيرات الباثولوجية و
 .خبرة القائمين على العملية التشخيصية حداثة الوفاة و

 
كرارية معنوية في التغيرات في ومن المھم أيضا أن تعطي العينات المفحوصة صورة ممثلة للقطيع أي أن ھناك ت

 .جميع الطيور المفحوصة
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  كيفية تشخيص انخفاض نسبة الفقس
  

  :بيضة مخصبة فيمكن الحصول في الوضع الطبيعي اPمثل على النسب اoتية 100إذا ما تم تحضين 
  

  .نسبة الفقس%  83
    .   �يح%  7
      .موت جيني متأخر%  9
  .نافق عمر الفقس%  1
  

  :يل ھذه النسبة كاKتيويمكن تحل
  

  :انخفاض نسبة الفقس سببھا عدم اYخصاب أو الموت الجيني وتكون النسبة كاoتي
  

  .�يح%  20
    .تخزين البيض%  25
  تلوث بكتيري أو فطري%  12
  عيوب مفرخ%  5

  كسر البيض أو أخطاء في البيضة  % 10
  عيوب تغذية في اPمھات %  10
             أمراض منقولة رأسيا    % 10
  عيوب وراثية مميتة في البيضة%  8
  

  .فحص التاريخ المرضي للقطيع •
  .منشأ البيض وعمر اYناث والذكور والتاريخ العOجي في قطعان اPمھات •
  .تفاصيل إنتاج البيض وخصوصا حين انخفاض نسبة اYنتاج وتفاصيل الغذاء والتغذية •
فاصيل غسيل وتطھير وتبخير بيض التفريخ وكيفية وضع حالة الفرشة في اPرضية وصناديق وضع البيض وت •

البيض في المفرخ وبيانات المفرخ ونتائج البيض في مفرخات أخرى وتفاصيل الكشف على البيض وفحص 
 .اPجنة

  
  فحص البيض الOيح

  
  بيض �يح غير مخصب         * 
  .         بيض �يح ملوث* 
  .بيض �يح به بقع دموية* 
  .            شروخ بيض �يح به* 
  موت جنيني مبكر* 
 

  فحص الموت الجيني
  

  :يحدث الموت الجيني في ثOث قمم
  

  يوم 4:  0القمة اPولى في عمر * 
  .)ناتج عن عدم إخصاب أو سوء تغذية شديد(وتكون من البيض الOيح % 25وھي          

  
  يوم 14:  12القمة الثانية في عمر * 

  .)ما إذا كان النقص الغذائي غير شديد في حالة% (10وھي        
  

  يوم        21:  18القمة الثالثة في عمر * 
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  وھي ناتجة عن اPمراض وسوء  التخزين وخOفه% 65وھي 
  
  
  

 ويمكن عمل الجدول اKتي
  

  
  العمر
 

  
 الصورة الموجودة

  
 السبب

 بيض �يح � يوجد نمو يوم 9 – 8بيض عمر 
 تخزين بيض دم 
 تلوث بكيري مويةحلقة د 

 نقص غذائي  يوم 5 – 3نمو جيني 
  

 موت جيني مبكر
النقل والتخزين وارتفاع أو انخفاض  

حرارة المفرج وسوء المعامOت الرعائية 
 ونقص البروتين

 عادة تنتج عن النقص الغذائي  موت جيني متوسط
  

 موت جيني متأخر
أخطاء تفريغ وأخطاء في الحرارة  

ة وتلوث ميكروبي والرطوبة والتھوي
 ونقص غذائي بسيط يحدث تأثير متأخر

 بيض قديم مشوھه كتاكيت عمر يوم درجة ثانية
 عيب ماكينة أو عيوب غذائية ضعيفة 

 
  
  

  العناصر الغذائية التي تؤثر على نسبة الفقس
  

  والمنجنيز والزنك والفوسفور Eفيتامين ب المركب وفيتامين 
  

  Eن النقص الغذائي للبيوتين وفيتامين الموت الجيني المبكر ينتج ع* 
  الموت الجيني المتوسط ينتج عن النقص الغذائي للريبوفOفين* 
  الموت الجيني المتأخر ينتج عن النقص الغذائي للريبوفOفين والبيوتين حمض الفوليك * 

  .و المنجنيز B12و
 
 

  المنتج لبيض التفريخ كيفية حدوث النقص الغذائي في الدجاج
 
  

 نقص غير مباشر باشرنقص م

 التعادل بالسموم الفطرية قلة مقررالعلف كما وكيفا
 الطفيليات الداخلية  سوء تخزين
 قلة استھOك العليق سوء خلط

 ا�زدحام إضافة عناصر للعليق
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  مراجعة العمليات الرعائية داخل المفرخ

 

  .مراجعة تصميم المفرخ وحركة العمل والعاملين داخل المفرخ* 
  مدى دقة العمليات الرعائية والنظافة العامة *
  كيفية تطھير وتبخير البيض* 
  درجة الحرارة في غرف تخزين البيض * 

  
  .مراجعة العمليات الرعائية في القطعان المنتجة للبيض

  .مراجعة مدى خصوبة الذكور في القطعان المنتجة للبيض والنسبة الجنسية
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  كيفية تشخيص انخفاض إنتاج البيض
  

  :يبني التشخيص على الحصول على تاريخ المرضى للحالة
  

        مراجعة حدوث اPمراض * 
  مراجعة العمليات الرعائية* 
  

  .كذلك القائم بعملية التشخيص يجب أن يكون لديه خبرة باPمراض واPخطار التي لھا عOقة بانخفاض اYنتاج* 
  

على قناة البيض فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض شديد عند حدوث انخفاض إنتاج البيض نتيجة مرض معدي يؤثر * 
في اYنتاج وكذلك تغير في كفأه قشرة البيض وتغير المكونات  الداخلية للبيض ھذه التغيرات قد تستمر عدة 

شھور أو أكثر و� يعود بعدھا اYنتاج إلى الوضع الطبيعي السابق وفي حالة أمھات البياض باYضافة إلى ما 
  .في نسبة الفقس والخصوبة سبق يحدث انخفاض

  
  :عند أخذ التاريخ المرضى يجب اPخذ في ا�عتبار* 
  

والميكوبOزما  TRTالنيوكاسل ا�لتھاب الشعبي و : اPمراض التي تؤدي إلى خفض اYنتاج مثل -
Oوالسالموني.  

  .التھوية والحرارة ونظام اYضاءة وكفأته: العوامل البيئية المحيطة مثل -
  .التصميم والسعة وكثافة التسكين: واجن مثلبيوت الد -
  .الغذاء وما يتعلق به -
  .الرعاية وتغير العمالة واYزعاج وقص المنقار وا�فتراس: العوامل المجھدة مثل -
 .متوسط الوزن ونظام التربية المستخدمة: نوع الطيور -
  

لة وتاريخھا ومراجعة سجOت القطيع قبل فحص الطيور وأثناء التواجد في مكتب اYدارة يتم تصنيف المشك* 
التي تشمل مراجعة متوسط الوزن والعدد ونسبة النفوق ونسبة إنتاج البيض ومتوسط استھOك العليقة 

والتحصينات ودرجة الحرارة ويتم عمل رسم بياني يوضح منحنى اYنتاج ويجب أيضا مراجعة العوامل 
  :الرعائية أثناء فترة ا�ستبدال مثل

  
  .    ند بدء اYنتاجالوزن ع -
  تسجيل العمر -
        .استھOك العليقة -
  .المشاكل الرعائية السابقة -
    .شدة اYضاءة عند بدء اYنتاج -
  مدى كفاءة العاملين بالتربية في قطعان ا�ستبدال -

 
  :وفي الزيارة الميدانية يجب مراجعة بنود الرعاية اKتية

  
  :المياه يتم مراجعة اoتي* 
  
  بلل بالسبلة وأمونيا وذباب : ب مثلتسري - 
  .ا�نسداد والتسريبات -
  

  : العلف يتم مراجعة اoتي* 
  
  مساحة الطائر على العOقة  -
  توقيت العلف  -نظام توزيع العلف  -
  نظام الصيام المستعمل  - طول خطوط العلف  -
  الخطأ في تركيبة العلف  -
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  .تاجعدم مOئمة تركيبة العلف لنوع وطبيعة اYن -
  : درجة الحرارة يتم مراجعة اoتي* 
  
  )قلة المراوح أو عدم كفاءة المراوح(ارتفاع درجة الحرارة  - 
  .ارتفاع درجة الرطوبة -
  )زيادة استھOك العليقة(انخفاض درجة الحرارة  -
 .تفاوت الحرارة من قفص Pخر من بياضه Pخرى -

  
  : اYضاءة يتم مراجعة اoتي* 
  
  .داخل العنبر ومناسبتھا لطبيعة اYنتاج توزيع اYضاءة -
  .خلل في رعاية نظام اYضاءة -
 .تسرب إضاءة من الخارج -

  
  : التھوية يتم مراجعة اoتي* 
  
  .توزيع التھوية داخل العنبر -
  .المراوح � تعمل -
 .مراجعة المولدات -

  
  :الرعاية يتم مراجعة اoتي* 
  
  .ي العمالة أو إثارة القطيعتغير في الروتين اليومي مثل تغيير ف -
  .)مواعيد تقديم العليقة. المقرر. مكونات العليقة(مراجعة أساسيات التغذية  -
  .دفاتر العمل واحتما�ت تزيفيھا - مراجعة الجھاز الميكانيكي   -
  .ھل العاملين على دراية كافية بالعمل أم � -
           .مواعيد جمع البيض -
  .سرقة البيض -
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  ل المؤشرة على جودة البيضالعوام

  
  
 
 عوامل وراثية وعوامل مرضية وكبر عمر الدجاج تشوة شكل البيضة تغيرات خارجية مثل) أ
 التھاب شعبي ونقص المنجنيز تعرج   
سوء التغذية ونقص الكالسيوم أو الفوسفور أو عدم  رقة القشرة   

التوازن بينھم ونقص الزنك والمنجنيز ونقص فيتامين 
D3 صل مكونات العلفوف:  

ND ،1B ،TRT ،EDS76 جOالحرارة الزائدة والع ،
 بالسلفا

صفر عمر القطيع وزيادة نسبة الكالسيوم  ND ،1B خشونة القشرة   
 .وعوامل اYجھاد

 زيادة الرطوبة تبقع   
 العOج بالتتراسيكلين اصفرار لون البيض   
. ج بالنيكرابازينالعND ،1B ،EDS76 ،TRT O فقدان لون البيضة   

 .العOج بالببرازين ارتفاع الحرارة والرطوبة واYنتاج
زيادة نسبة زيت القطن أو إضافة كسب زيت القطن  تغير لون الصفار  تغيرات داخلية مثل) ب

 للعلف أو إضافة مواد ملونة للعليقة 
 ND ،1Bالقشرة الضعيفة  فقدان الغرفة الھوائية   
أو . انخفاض الحرارة أو التغيرات في درجة الحرارة يةوجود دم أو بقع لحم  

أو نقص فيتامين . استمرار برنامج اYضاءة طول اليوم
K3 ،A  صابة با�رتعاش الوبائي والسمومYوبعد ا

 .الفطرية وإجھاد التبويض
  وزيادة اPمونيا  بالنيكرابازينعOج  تبقع صفار البيض   

برازين والعOج العOج بالب. Gossy Polالتسمم بـ 
 .بالفينوثيازين

 زيادة نسبة زيت بذرة القطن تجبن الصفار   
استعمال زيت السمك والتخزين بجوار مصدر رائحة قوية  تغير رائحة الصفار   

 واستعمال مطھرات أو مضادات الكوكسيديا مثل الروبيندين
        
خزين البيض سيولة بياض البيض والتخزين في مكان دافئ ت صفار مسطح   

 في وضع الناحية العريضة Pسفل
زيت بذرة القطن وتلوث بكتيري وزيادة نسبة الحديد في  إحمرار لون البياض   

 الماء أو اPكل
والتخزين في مكان ساخن والتخزين لمدة طويلة  ND ،1B سيولة بياض البيض   

 .وارتفاع نسبة اPمونيا وانخفاض نسبة بروتين العليقة
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  بات صغر حجم البيضمسب 
  
  .القطيع في بدء اYنتاج -
  .قلة العليقة -
  Methionine الحامض اPمينى قلة نسبة -
  .قلة نسبة الطاقة -
  Lionelieقلة نسبة اPحماض الدھنية  -
  .قلة المياه -
  .ارتفاع درجة الحرارة -
- 1B 
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