
  ١

 المملكة العربية السعودية1312

 جامعة الملك سعود

 كلية الزراعة

  مركز اإلرشاد الزراعي

  الطيور المائية تربية

  )البط ( 
  مادة علمية

  محمد أحمد البدري          / عبد اهللا العلي السبيل              معيد. د. أ

  قسم اإلنتاج الحيواني
  

  



  ٢

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة
ميع سالالت البط المستأنسة ما عدا  البط المسكوفي من النوع البري  والذي يطلق ج تنحدر

ويعتقد  أنه  قد تم إستئناس   ، Anas boschas وٕاسمه العلمي (Mallard)عليه مالرد

وأن إنتاج  البط التجاري قد بدء منذ زمن  بعيد في الصين  سنة ٢٠٠٠البط  قبل أكثر من 

ونظرا للزيادة المطردة في تعداد السكان في العالم فإنه ال . ورةقبل غيرها من أنحاء المعم

مناص من توفير مزيدا من البروتين الحيواني  وعليه فإن اإلهتمام بإنتاج البط سوف يشكل 

رافدا في هذا اإلتجاه ولقد أثبتت تجارب كثير من الدول في آسيا وأوروبا وأمريكا جدوى 

وفير مزيدا من البروتين الحيواني حيث تضاعف تقريبا إنتاج مشاريع التربية المكثفة للبط في ت

. م٢٠٠٢وعام  ١٩٩٣مليون طن بين عام  .٣,٢١إلى  ١,٧١في العالم  من   لحوم البط

وفي الوقت الحاضر  تستخدم سالالت متخصصة إلنتاج اللحم، كما أنه توجد سالالت 

لف مناطق المعمورة، كذلك متخصصة إلنتاج البيض والذي يستهلك بكميات محدودة في مخحت

وفي الوقت الحاضر . تستخدم بعض السالالت كطيور زينة لشكلها ولون ريشها الجذاب

أصبحت تربية البط الحديثة تربية مكثفة في  مزارع متخصصة تعتمد على أسس إقتصادية  

وأقل  وأصبحت التربية البدائية التي  يربي  بها الفالح أعدادا محدودة من البط  أكثر تكلفة

إنتاجا، كما أن تسويق البط حيا  أو مذبوحا بكميات إقتصادية تعتمد على متطلبات السوق 

   .المحلية  للحوم البط وخصوصا في المواسم واألعياد

  

  :سالالت البط

  :حسب الهدف من التربية تقسم سالالت البط  إلى 

انب ذلك يوجد العديد إلى ج. سالالت اللحم واهمها وأكثرها إنتشارا البكيني، والمسكوفي -

من الهجن التجارية المستخدمة في إنتاج اللحم والتي يصل متوسط وزنها حوالي  

 .أسابيع من العمر ٨-٧خالل   ١:٢,٨- ٢,٥كجم وكفاءة تحويل الغذاء  حوالي  ٣

  

 .سالالت البيض وأهمه وأكثرها إنتشارا العداء الهندي، وخاكي كامبل، والبكيني -

 .كول ، ماالرد والبط الهندي األسود وبعض األنواع البرية سالالت الزينة واهمها -

  



  ٣

والنوع  Anas والجنس  Anatidaeوتنتمي سالالت البط جميعها إلى عائلة 

Platyrhynchos  ما عدا البط المسكوفي والذي ينتمي إلى الجنسCarina والنوع 

Moshata . 

  وفيما يلي بعض المعلومات  عن  السالالت المهمة

  : Pekin duck:  ينيالبط البك -

موطنه األصلي الصين وهو أكثر أنواع البط انتشارا في العالم وأكثره اقتصادا سواء إلنتاج 

اللحم أو البيض ويمتاز بأن لون الريش أبيض ولون المنقار واألرجل يميل للون ألبرتقالي، 

سط وهو ذو صدر عريض وافر اللحم سريع النمو فعندما يعطى عالئق تسمين يصل لمتو 

، ٣,٥- ٣: ١أسابيع بمعامل تحويل غذائي قدره  ٨كجم في ظرف   ٣- ٢,٥  وزن قدره

كجم، وٕانتاجه من البيض مرتفع حيث يصل ٣,٥كجم واألنثى ٤متوسط وزن الذكر البالغ 

بيضة وال ترقد البطة على بيضها، البط البكيني  ٢٠٠ -  ١٨٠متوسط اإلنتاج السنوي 

  .القفز أو الطيران قصير الجناح ولذلك فمن طبيعته عدم

  :Muscovy duck :البط المسكوفي -

نشأت هذه الساللة في البرازيل وتسمى بالبط البرازيلي أو التركي أو البربري أو السوداني 

ويتميز بوجود زوائد لحمية بالرأس وهناك نوعان المسكوفي األبيض والمسكوفي األسود 

لمسكوفي األزرق، والبط المسكوفي ونوع ثالث نتج من خلط النوعين السابقين ويسمى ا

عادة ال يصدر أصواتا مثل باقي أنواع البط وٕاذا أخرج صوتا فتكون أصواتا مبحوحة 

ضعيفة عندما يثار فقط، وتمتاز ذكوره بكبر حجم الرأس والشراسة وال يرعى أنثاه أو نتاجه 

ض ورعاية من الكتاكيت، بعكس اإلناث التي تمتاز بأمومة عالية من حيث احتضان البي

الكتاكيت ولكن الذكور إذا سمنت فهي من أطيب أنواع لحم البط مذاقا، متوسط وزن الذكر 

  .كجم ٣,٥واألنثى  -كجم ٥البالغ 

 :Indian Runner :العداء الهندي

نشات هذه الساللة في شرقي الهند وتعتبر من سالالت البيض العلية اإلنتاج حيث يصل  

بيضة ذات  قشرة بيضاء اللون، ولكن ال يمكن  أن  ٢٠٠إنتاج األنثى سنويا أكثر من 

تنافس الدجاج في كمية إنتاج البيض بسبب إستهالكها المرتفع  من العلف با لمقارنة مع 

الدجاج،  لون الريش يتدرج من األبيض إلى األسود ولون الساق برتقالي  أحمر، وجسم 

كجم  ٢واألنثى  ٢,٥زن الذكر الطائر رقيق مسحوب إلى أسفل وكأنه يقف على رجليه،  وي

  . فقط والطائر سريع الحركة وشديد الحيوية

 :Khaki Campbell: الكاكي كامبل



  ٤

هذه الساللة نشأت في إنجلترا عن طريق خلط العداء الهندي مع سالاللتي المالرد والروان 

وألنثى  ٣وهو يقارب في صفاته العداء الهندي  لكنه أكبر حجما حيث يصل وزن الذكر 

كجم و معظم لون الريش هواللون الكاكي ، وتعتبر هذه الساللة األفضل في إنتاج  ٢,٥

البيض حتى من معظم سالالت الدجاج  إال أنها  تستهلك كمية أكبر من العلف وتنتج 

 .بيضة في السنة، وذات قشرة لونها أبيض ٣٠٠األنثى في بعض العروق أكثر من 

  :مميزات تربية البط

مراض وعدم حاجتها لبرامج خاصة للتحصين ضدها ومناعتها الطبيعية ضد مقاومتها لأل)  ١

  . أخطر مرضين يصيبان الدجاج وهما النيوكاسل واإلسهال األبيض

    .تتحمل درجات الحرارة العالية والمنخفضة ونسب الرطوبة المرتفعة) ٢

  .قابليتها للرعي والتغذية على المخلفات الحقلية والمنزلية) ٣

  ).مثل النخالة(ي تغذيتها عالئق رخيصة الثمن نسبيايستخدم ف) ٤

يمكن تربيتها بنجاح على المسطحات المائية مما يساعد على تطهيرها من               ) ٥

  .ألنباتات والطحالب والحشائش الضارة

يعتبر زرق البط سماد عضوي عالي في النيتروجين لذا فأن تربيته بالمزارع السمكية ) ٦

مية الغذاء الطبيعي لألسماك عالوة على أن بعض األسماك يمكن أن تتغذى يساعد على تن

    .على هذا الزرق

 . ال تحتاج تربيته الستثمارات كبيرة) ٧

  .نجاح التربية المكثفة للبط  وبتكاليف إقتصادية) ٨

  مساكن البط 

يستعمل يمكن تربية البط في أي مبنى أو حظيرة طالما كان للحظيرة مالعب خارجية على  أن 

طيور بالغة  ٥- ٤طيور تسمين و  ٦المبنى لمبيت البط على أن ال تزيد كثافة الطيور عن  

في المتر المربع من أرضية الحظيرة الداخلية، ويجب أن تكون أرضية الحظيرة من اإلسمنت 

وتكون مساحة . والخرسانة بحيث ال تسمح بتسرب الرطوبة إلى اإلرضية أو الفرشة المستعملة

أضعاف  مساحة الحظيرة الداخلية  ويجب  توفر مظالت  في  ٤- ٣ب الخارجية  المالع

ويمكن . المالعب الخارجية وتوضع المشارب والمعالف في المالعب الخارجية تحت المظالت

تربية  بدارى بط التسمين  في حظائر مغلقة مثل حظائر تربية الدجاج وذلك لزيادة كفاءة النمو 

ة الحظائر من السلك حتى ال تحدث مشاكل في تجفيف الفرشة  ولكن يفضل أن تكون أرضي

نظرا لعدم خروج الطيور أثناء النهار فال يكون هناك فرصة لجفاف الفرشة أو تزاد كفاءة 



  ٥

كجم وزن حي في الساعة حتى تقوم التيارات الهوائية  ١لكل   ٣م ٧التهوية بحيث تصل إلى 

    %.٦٠الرطوبة في الحظيرة عن  بتجفيف الفرشة بسرعة ويجب  أن التزيد نسبة

  

  التفريخ  :أوال 
يشتهر كال من البط البلدي والبط المسكوفي بالعناية ببيضه حتى الفقس مما يمكن من تفريخ 

بيضة في الموسم أما البط البكيني والسالالت المنتجة  ١٠٠- ٨٠بيضه طبيعيا وتضع األنثى 

-٢٠٠صناعي وتضع األنثى التفريخ ال جراءإللبيض فأنها ال ترقد على بيضها مما يستلزم 

 تبعا للنوع والساللة أسبوع ٣٢-٢٤عمر البلوغ الجنسي ومتوسط  .بيضة في الموسم ٣٠٠

ساعة إضاءة  ١٦إلى  تدريجيا أسبوع تزاد ٢٢ساعة إضاءة يوميا حتى عمر ١٤ويلزم توفير 

ين وطوال فترة النمو ويفضل تربية الذكور مع اإلناث عقب فترة التحض يوميا طوال فترة اإلنتاج

واإلنتاج حيث وجد أن الذكور التي تضاف لإلناث عند بداية فترة اإلنتاج تضعف عندها قدرة 

  : ويتم إجراء عملية التفريخ خالل فصول السنة المختلفة ويجب مراعاة مايلي اإلخصاب،

مان إنـاث  وذلـك لضـ ٥-٤ذكر لكـل   ١يجب أن تكون النسبة الجنسية : النسبة الجنسية -١

  . الحصول على نسبة فقس جيدة

سميك أو  ويتم استبعاد البيض لتجنب اتساخه مرات يوميا ٥ - ٣جمع البيض من يجب  - ٢

رقيق القشرة حيث أن سميك القشرة يعيق تكسير الكتكوت للقشرة عند خروجه منها عند الفقس 

لبـــيض الـــدائري أو أم الرقيـــق القشـــرة فـــيمكن أن ينكســـر أثنـــاء فتـــرة التفـــريخ وكـــذلك يســـتبعد ا

المستطيل الشكل لعدم ضمان وجود الغرفة الهوائية بالطرف العـريض بهـا أو لصـغر حجـم تلـك 

ينصــح بغســل ( وكــذلك البــيض المشــروخ وتنظيــف البــيض المتســخ الغرفــة عــن الحجــم المطلوب

  .)البيض جميعه بواسطة جهاز غسيل بالرزاز بواسطة ماء دافئ

تتاثرسلبا حيويـة الخليـة حتى ال ( م ٥١٨ – ١٢جة حرارة يحفظ البيض في برادات على در  -٣

م أو حـدوث نمـو جنينـي إذا زادت درجـة الحـرارة عـن ٥١٢إذا قلت درجـة الحـرارة عـن  المخصبة
علـى أال تزيـد ) لتجنب حدوث فقد للمحتوى المـائي للبيضـة% ( ٨٠مع رطوبة نسبية ) م ٥١٨

  .اليةأيام وذلك للحصول على نسبة فقس ع ٧مدة الحفظ عن 

  ):ماكينات التفريخ(تطهير المفرخات 

  : التنظيف والغسيل ) أ

يتم غسيل المفرخات من الداخل والخارج جيدا بالماء والصابون وٕازالة أي بقايا للتفريخ 

  .    لد يتولاالسابق ثم يرش كال من جزئي التفريخ والفقس بمطهر مناسب مثل السافلون أو 



  ٦

  : التبخير ) ب

قبل تشغيل المفرخة يجب إجراء عملية ) :  المفرخ ( فريخ تبخير جزء الت) ١

فورما  ٣سم ٣٥تطهير لها بواسطة التبخير بغاز الفورمالدهيد ويتم ذلك بإضافة 

من حجم  ٣م  ١ماء دافئ لكل  ٣سم ٥٠+جم برمنجنات البوتاسيوم  ١٧,٥+ لين 

رخ  لمدة المفرخ، بعد وضع إناء التبخير داخل المفرخ ومن ثم تقفل فتحات المف

ثم تفتح بعدها هوايات المفرخ ) ساعة٢٤يفضل إن سمح الوقت ( عشر دقائق 

  . فقط ويترك وعاء التفريخ مدة عشرين دقيقة أخرى داخل المفرخ ثم يزال بعدها

ــالمفقس إلــى دتــز ) : المفقــس ( تبخيــر جــزء الفقــس ) ٢ ثــم يوضــع إنــاء %  ٩٥اد الرطوبــة ب

 ٣سـم  ٥٠+ جـم برمنجنـات البوتاسـيوم  ١٧,٥+ لـين فورمـا  ٣سـم  ٣٥التبخير الذي يحوي  

دقيقـة ثـم تفـتح ويتـرك وعـاء  ٣٠من حجم المفقس وتقفل الهوايات لمدة  ٣م  ١ماء دافئ لكل 

  .دقيقة أخرى يزال بعدها ٣٠التبخير بالمفقس 

ساعة على األقل قبل  ٢٤ )المفقس(وجزء الفقس ) المفرخ(يجب تشغيل جزء التفريخ ) ٣

   ،ضبط درجات الحرارة والرطوبة وٕازالة أي أثار للتبخيرإدخال البيض ل

) م  ٥ ٢٤ – ٢٢( يجب ترك البيض بعد إخراجه من المبرد حتى يكتسب درجـة حـرارة الغرفـة و 

د خالة المفرخة حتى ال يحدث التغيير المفاجئ في درجات الحرارة صدمة للخلية المخصبة إقبل 

  .بالبيضة فتموت

  

بدءا من اليـوم العاشـر مـن بدايـة التفـريخ ويـتم ذلـك أوتوماتيكيـا فـي يلزم تبريد بيض البط  )٤

المفرخــات الحديثــة أو عــن طريــق إيقــاف الســخانات وفــتح أبــواب المفرخــة مــرتين يوميــا لمــدة 

  .اد إلى نصف ساعة في مرحلة الفقس وذلك في المفرخات العاديةدخمس دقائق تز 

ين تمام جفافها حيث أن كتاكيت البط التي بعد الفقس يلزم بقاء الكتاكيت في المفقس لح)  ٥

شروط ) ١(تخرج من المفقس مبلولة تنفق في األيام األولى بعد الفقس، ويوضح جدوول 

  .التفريخ لبيض بعض أنواع الدواجن  بالمقارنة مع البط

    

مدة التفريخ باليوم واإلحتياجات من الحرارة والرطوبة والتقليب  لبيض بعض ) ١(جدول رقم 

  .ع الدواجن بالمقارنة مع بيض البطأنوا

 إوز بط مسكوفي بط رومي دجاج أنواع الدواجن

 ٣٤-٢٨ ٣٧-٣٥ ٢٨ ٢٨ ٢١ )يوم(مدة التفريخ الكلية 



  ٧

 ٢٥ ٣١ ٢٥ ٢٥ ١٨ مدة بقاء البيض في المفرخ

 ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ مدة بقاء البيض في المفقس

 قسم التفريخ

 ٣٧,٥ ٣٧,٥ ٣٧,٥ ٣٧,٥ ٣٧,٥  )٥م(درجة الحرارة 

 ٧٥ ٦٥ ٦٥ ٥٥-٥٠ ٥٥-٥٠ (%)درجة الرطوبة 

 ٤ ٨ – ٦ ٨ – ٦ ٨ – ٦ ٨ – ٦ ساعة٢٤عدد مرات التقليب خالل 

 المفقس

 ٣٧ ٣٧ ٣٧ ٣٧ ٣٧ )0م(درجة الحرارة 

 85 ٧٥ ٧٥ ٧٠ ٦٠ (%)درجة الرطوبة 

 - - - - - عدد مرات التقليب

 

   :فحص البيض 

د للبــيض بمصــباح الفحــص الضــوئي فــي ينصــح فــي حالــة اإلنتــاج التجــاري بــأجراء فحــص واحــ

عنـد نقـل البـيض  الخامس والعشرون أو الواحد والثالثون بالنسبة لبيض البط المسكوفياليوم 

 ذو األجنــة النافقــةو مــن جــزء التفــريخ إلــى جــزء الفقــس لتحديــد نســبة البــيض الاليــح والبــيض 

لتجنب حدوث تذبذب  بعدم فتح المفرخة إال عند الضرورة أو عند الفحص الضوئي فقطينصح و 

في (أو األربعة  ةالثالثاأليام في درجات الحرارة والرطوبة ،علما بأن تقليب البيض يتوقف خالل 

 تبـدو  بناءا على نتائج الفحسص الضوئي سوف و  ،األخيرة من التفريخ) حالة البط المسكوفي

  :التالية شكالالبيضة على أحد اال

  ).الئحة ( غير مخصبة  :بيضة رائقة شفافة) أ  

  .جنين ميت في عمر مبكر :بيضة بها خط دموي ) ب

  .جنين ميت :ربع أو ثلث فراغ البيضة معتم والباقي شفاف) ج

   .جنين حي :فراغ البيضة معتم عدا الغرفة الهوائية فهي شفافة) د

أيــام مــن بدايــة التفــريخ وفــي هــذه  ٧وفـي حالــة الضــرورة يمكــن إجــراء الفحــص الضــوئي بعــد  

  :التالية األشكالف تبدو البيضة على أحد الحالة سو 

  ).الئحة ( غير مخصبة  :بيضة رائقة شفافة) أ  

  .جنين ميت في عمر مبكر :بيضة بها خط دموي ) ب

  جنين حي : بيضة بها خطوط دموية متشابكة شبيهة بنسيج العنكبوت) ج

أقسام المفرخة بعد نهاية عملية التفريخ يتم إخراج الكتاكيت من المفقس وتنظيف جميع * 

  :وتطهيرها استعدادا للدفعة التالية وحساب النسب التالية

  ١٠٠× ) عدد البيض الكلي ÷  عدد البيض المخصب    = ( للخصوبة     % 



  ٨

  ١٠٠× ) عدد البيض المخصب ÷  عدد الكتاكيت الفاقسة = ( للفقس العلمي % 

  ١٠٠× ) لي     عدد البيض الك÷  عدد الكتاكيت الفاقسة = ( للفقس التجاري%

  .أخطاء قد تصاحب عملية التفريخ مسببة انخفاضا كبيرا في نسبة الفقس 

مع عدم وجود حلقات دموية أو نموات ) غير مخصب( وجود نسبة كبيرة من البيض الرائق ) أ

  :جنينيه عند الفحص الضوئي وذلك قد يرجع إلى

  .اختالل نسبة الذكور لإلناث – ١

  .أو صغيرة السن أو عقيمةاستخدام ذكور كبيرة  – ٢

تخزين البيض لمدد طويلة في ظروف غير مناسبة أو انخفاض درجة حرارة التخزين عـن  – ٣
  .اقبل انقسامه الخلية المخصبةم قد يؤدي لموت ٥١٠

  

  : الحضانة والرعاية :ثانيا 

  :حضانة صيصان البط )أ 

التربية المنزلية يمكن حضانة  عند تربية البط في قطعان صغيرة أو في :الحضانة الطبيعية ) ١

كتكـوت فـي  ١٢-٨البط بواسطة أمهاته أو أمهات الدجاج أو الرومـي حيـث يتـراوح العـدد مـن 

  .كتكوت في حلة أمهات الرومي٢٥حالة أمهات البط، وحتى 

يوما  ٢٠-١٥أيام صيفا و ١٠تتراوح فترة تحضين صيصان البط بين : الحضانة الصناعية) ٢

م ٠٣٢-٢٨لبط ال تحتاج إلى درجة حرارة عالية حيـث تكـون فـي حـدود شتاءا كما أن صوص ا

م في األسبوع الثاني بعدها يزال مصدر الحرارة في ٠٢٨-٢٤خالل األسبوع األول  تنخفض إلى 

األسبوع الثالث إال في األيام شديدة البرودة ويمكـن إسـتخدام الـدفيات الكهربائيـة أو أي مصـدر 

صوص ومن أهم  ٥٠٠صيصان في مجاميع ال يزيد عددها عن تدفأة آخر، ويفضل أن تربى ال

مشاكل تحضين صيصان البط  هو بلل الصيصـان  نتيجـة العبـث فـي ميـاه المسـاقى أو سـرعة 

يصـعب تجفيفــه كمــا أن  بلـل الفرشــة وخصوصـا حــول المشـارب، ونظــرا ألن زغــب كتاكيـت الــبط

الكتاكيـت يـؤدي إلـى سـرعة  درجة حرارة التحضين المنخفضة ال تسـمح بسـرعة جفافـه فـأن بلـل

نفوقها كنتيجة مباشرة لبللها وانخفاض درجة حرارتها عن درجـة الحـرارة المثلـي للتحضـين كمـا 

أن ذلك يضعف مقاومتها خصوصا لمرضي السالمونيال وعدوى بكتيريـا القولـون وللتغلـب علـى 

  :ذلك يفضل التالي

ح األرض مسافة كافيـة حتـى تحضين صيصان البط فوق أرضية من السلك ترتفع عن سط)  أ 

األسـبوع فـي  ٢م/صـوص ٥٠يتسرب من خاللها المياه المتساقطة بعيدا عن الكتاكيت بكثافـة 



  ٩

الكتاكيـت علـى  تنقـل في األسبوع الثاني وفي األسبوع الثالث ٢م/كتكوت ٣٠-٢٥األول لتصبح 

ي األرض فـــي الحظـــائر ذات المالعـــب الخارجيـــة، كمـــا أنـــه يمكـــن تحضـــين  صيصـــان الـــبط فـــ

  .بطاريات

  .استعمال مساقي تسمح بوصول منقار الصوص فقط وال تسمح بغمر جسمه) ب

إذا تــم تحضــين الصيصــان علــى األرض فــوق الفرشــة العميقــة فأنــه يفضــل اســتعمال فرشــة ) ج

  .شديدة االمتصاص مثل التبن على أن يتم تغييرها يوميا

المعـالف والحظيـرة حسـب إحتياجات صيصان البط من مسطحات المساقي و ) ٢(ويوضح جدول 

  .العمر

  .إحتياجات صيصان البط من مسطحات المساقي والمعالف و الحظيرة حسب العمر) ٢(جدول 

  < ٨  ٨-٥  ٥-٤  ٤-٣  ٣-٢  ٢-١  العمر باألسبوع

  ٤  ٥  ٦  ٨  ١٠  ١٢  ٢م/عدد الطيور

  ٧,٥  ٥,٠  ٥,٠  ٣,٧  ٢,٥  ٢,٥  طائر/مسطح التغذية سم

  ٣,٧  ٢,٥  ٢,٥  ٢,٥  ١,٢  ١,٢  طائر/ممسطح السقي س

  

  

  :الرعاية: رابعا 

  :  تربية بط التسمين -١

يعتبر البط البكيني واألخالط الناتجة من تهجينـه مـع السـالالت األخـرى أفضـل األنـواع لغـرض  

كجم وزن حي عند ٣,٢التسمين فمع الرعاية الجيدة يمكن أن يصل  وزن الطائر في المتوسط 

علف، باإلضافة إلى كون ريشه أبيض ممـا كجم  ٩أسابيع من العمر ويستهلك حوالي  ٨عمر 

أسـبوع   ١٦يعطي الذبيحة مظهرا أفضل، ، أما الـبط المسـكوفي فيحتـاج لفتـرة نمـو ال تقـل عـن 

ويربـى . كجم ١١,٦كجم في المتوسط  ويستهلك كمية من العلف التقل عن  ٤,٣ويصل وزنة 

ال أن  لحـم الـبط  بط التسـمين فـي حظـائر مفتوحـة أومغلقـة  وقـد سـبق شـرح  ذلـك فـي  ص، إ

)  ٣( البكيني  يحتوي على نسبة أعلى مـن الـدهن بالمقارنـة مـع الـدجاج ويوضـح جـدول رقـم 

  . التحليل الكيماوي للحم البط البكيني بالمقارنة مع لحوم األوز والدجاج  والبقر واألغنام 

دجاج واألبقـار التحليل الكيماوي للحم البط البكينـي مقارنـة مـع لحـوم األوز والـ) ٣( جدول رقم 

  .واألغنام

   

١٠٠/كيلوكالوري  (%)  رماد  دهنبروتين    ماء   نوع اللحم



  ١٠

  جم  (%)  (%)  (%)

  ١٥٢  ١,١  ٧,١  ٢٢,٣  ٦٨,٣  اإلوز

  ١٥٩  ١,٢  ٨,٢  ٢١,٤  ٦٨,٨  البط

  ١٢٦  ١,١  ٤,٨  ٢٠,٦  ٧٣,٨  الدجاج

  ٢٠٥  ٠,٨  ١٥  ١٦,٨  ٥٧  البقر

  ٢٢٥  ٠,٧  ١٨,٨  ١٤,٠  ٥٠,٢  األغنام

  

  : مهاتتربية قطعان األ -2

يلجأ بعض المربون إلى تربية القطيع في فترة النمو في حظائر خاصة بعدها تنقل إلى حظائر 

اإلنتاج، إال أنه يمكن تربية قطيع األمهات فنفس الحظائر الخاصة ببط التسمين ويفضل تربية 

على أن ال يزيد  )  ذكر٥٠+أنثى٢٠٠(طائر ٢٥٠قطعان األمهات في مجموعات ال تزيد عن 

أثناء فترة  ٢م/طيور ٥أثناء فترة النمو وعن  ٢م/طيور٦ ل كثافة الطيور داخل الحظيرة عنمعد

ويفضل تربية الذكور   )   (مع اإللتزام بمعدالت المساقي والمعالف المذكورة في  ص اإلنتاج

تفقد  مع اإلناث منذ الفقس وقد لوحظ أن الذكور التي تربى بعيدا عن اإلناث في فترة النمو

ا على اإلخصاب عند بداية فترة البلوغ، ويجب أن يكون عدد الذكور لإلناث  بمعدل  ا قدرته

  .إناث حسب الساللة ٦ - ٤ذكر إلى 

  : التربية في فترة النمو )أ 

أسبوع وفيها يطبق نظام العليقة المحددة ٢٤-٢٢تمتد فترة النمو بعد فترة التحضين حتى عمر 

ربية و تأخير البلوغ الجنسي الـذي يـؤدي لإلقـالل مـن والذي ينتج عنه إنخفاض في تكاليف الت

نسبة البيض الصغير الحجم وبالتالي تزداد نسبة البيض الصالح للتفريخ مع زيادة عدد البيض 

النــاتج مــن األم فــي فتــرة اإلنتــاج والتقليــل مــن حــاالت انقــالب الــرحم والــذي يحــدث بســبب عــدم 

لريش األبـيض مثـل البكينـي يصـعب تمييـز ذكـر إكتمال نمو قناة البيض،  وفي السالالت ذات ا

البط عن أنثاة ولكن الذكر يمتاز بوجود ريشة مثنية في نهاية الذيل كما أن رأسه ورقبتـه أكبـر 

قليال من األنثى وبالنسبة للذكر المسكوفي يتميز بوجود زوائد لحمية محمرة حول المنقار وكبر 

مثل الروان والكامبل وغيرها فإن الذكور تمتاز   الحجم، أما السالالت األخرى ذات الريش الملون

بألوان زاهية للريش تكسبها جماال وتميزها عن اإلناث وعموما في جميـع األنـواع يكـون صـوت 

  .الذكر أرق  ويخرج من الزور مبحوحا، ويكون صوت األنثى مرتفع مميز وخشن

  

  



  ١١

  :تغذية البط -خامسا

  :بط التسمين) أ

مــرات، ولــذا يجــب أن تحتــوي  ٦-٥زن صــوص الــبط حــوالي خــالل فتــرة التســمين يتضــاعف و 

وزن  )  ٤( العليقـة علــى كميــات كافيـة مــن العناصــر الغذائيــة المختلفـة،  ويوضــح جــدول  رقــم

  .أسابيع ٨وٕاستهالك العلف وكفاءة التحويل الغذائي لكتاكيت البط البكيني حتى عمر 

علف وكفاءة التحويل الغذائي حت يوضح وزن كتاكيت البط وٕاستهالكها من ال)  ٤( جدول رقم 

  .أسابيع ٨عمر 

  *معامل التحويل  تجميعيا) كجم(العلف المستهلك    )كجم(الوزن   العمر باألسبوع  نوع العليقة

  ١- ٠  بادىء

٢-١        

٠,٢٧  

٠,٧٦  

٠,٢٢  

٠,٩٧  

٠,٨١  

١,٢٨  

  ٣-٢  تسمين

٤-٣  

٥-٤  

٦-٥  

٧-٦  

٨-٧  

١,٣٢  

١,٨٩  

٢,٢٨  

٢,٧٤  

٣,٠٨  

٣,٣٤  

٢,٠٨  

٣,٣٧  

٤,٨٨  

٦,٥٢  

٨,٢٨  

١٠,٠٤  

١,٥٨  

١,٧٠  

٢,١٤  

٢,٣٨  

٢,٦٩  

٣,٠١  

  ).الزيادة في الوزن الحي بالكيلوجرام÷كمية العلف المستهلكة بالكيلوجرام = معامل التحويل الغذائي (*

  بط التربية) ب
  :خالل فترة النمو يطبق في تغذية بط التربية نظام العليقة المحددة والذي يتم حسب التالي 

  .ة التحضين تعطى الكتاكيت عليقة بادئ بدون تحديدخالل فتر )  ١

  . ابتداء من األسبوع الثالث وحتى نهاية األسبوع السابع تعطى الكتكيت عليقة تسمين)  ٢

أسبوع يبدأ برنامج العليقة المحددة حيث يقدم للطائر يوميا في حدود ٢١-٨في الفترة من  – ٣

مـن اسـتهالكه العـادي،  علـى أن يـتم % ٧٠جم من عليقة بـادئ التربيـة وهـو مـا يعـادل ١٧٠

ويوضـح جـدول . إعطاء العليقة في معالف  تسمح لجميع أفراد القطيع أن تأكل في وقـت واحـد

 .تركيب بعض العالئق المقترحة الخاصة بمراحل النمو واإلنتاج)  ٥(رقم 

 

احــل مر ل الموكونــات الالزمــة  لإلنتــاج طــن مــن عالئــق الــبط المقترحــة يوضــح) ٥(رقــم جــدول 

  .، كما يوضح محتواها من العناصر الغذائية الرئسيةالتربية المختلفة

  
 تربية بادئ تربية تسمين  بادي )كجم( المكونات



  ١٢

 616 ٦٥٠ 695 510 مطحونةصفراء  ذرة

 - - - - مطحون قمح

 ١٠٠ 110 ١٠٠ 100 مطحون شعير

 - ١٢٠ - - )ردة(قمح  نخالة

 ٢٠ ٢٠ - 20 )دريس(مجفف  حجازي برسيم

 ١٩٥ ٦٠ 168 332.0 صويافول  كسب

 - - - - بروتين% ٦٠سمك  مسحوق

 - - - - لح مسحوق

 ٤٤,٥ ١٧,٥ ١٢,٥ 11 مطحونجيري  حجر

 ١٠ ٨ ١٠ 12.5 )فو%٢٠( كالسيوم فوسفات

 ٣,٥ ٣,٥ ٣,٥ 3.5 باليود معاملطعام  ملح

 ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ خاص بالبط فيتامينات وأمالح معدنية مخلوط

 ٠,٥ ١ 0.5 ١ مثيونين

 ٠,٥ - 0.5 -  كولين كلوريد

  محتوى العالئق من العناصر الغذائية

 %بروتين خام

  %دهن خام 

  %ألياف

  %كالسيوم 

  %فسفور متاح

  )لوريكيلو كا(طاقة مهضومة 

  

  
22.7   
٢,٥ 

3.8 

0.8 

0.39  
2775  

  
16.1  
٢,٤ 

3.4 

0.79 

0.33  
2906  

  
13.7 

٣,٨  

٥,٣ 

0.92 

0.42  
2544  

  
17.0 

٢,٨  

٣,٧ 

2.75 

0.4  
2772  

      

  

  

ينتهي برنامج العليقة المحددة ويبدأ برنامج تهيئة الطيور لإلنتـاج  ٢٢في بداية األسبوع  – ٤

ــــن ــــدء م ــــدريجيا تب ــــدة ت ــــات متزاي ــــة بكمي ــــة تربي ــــى  ١٧٠حيــــث يقــــدم لهــــا عليق جــــم  و حت

أسبوع ثم يـزاد المعـدل اليـومي تـدريجيا ٢٦-٢٤يوم عند بداية اإلنتاج في عمر /طائر/جم٢٢٥

  .يوم أثناء فترة اإلنتاج/طائر/جم٢٥٠إلى  ليصل

  .طائر يوميا/جم١٠-٥يمكن تقديم المواد الخضراء مثل البرسيم بعد تقطيعها في حدود   – ٥

مـن % ٦٠دفعات على مدار اليـوم علـى أن تقـدم حـوالي  ٣-٢يفضل تقديم العليقة على  – ٦

  .من الكمية في فترة المساء% ٤٠العليقة في فترة الصباح و



  ١٣

ســـاعة إضـــاءة مســـتمرة يوميـــا حتـــى عمـــر ١٤يالحـــظ أعطـــاء الطيـــور طـــوال فتـــرة النمـــو  –٧

طـوال فتـرة اإلنتـاج ) صـناعية+ إضـاءة طبيعيـة ( سـاعة  ١٦أسبوع ثـم ترفـع تـدريجيا إلـى ٢٢

ويجب أن ال تتعرض الطيور إلى إضاءة متزايدة أثناء فترة النمو أوٕاضـاءة متناقصـة أثنـاء فتـرة 

 .اإلنتاج 

  :البيض إنتاج: سادسا

 ١٠  أسبوع ويستمر في اإلنتاج اإلقتصادي لمدة ٢٥يبدأ قطيع التربية إنتاج البيض عند عمر 

 ١٢بيضة ويمكن أن يستمر إنتـاج البطـة حتـى عمـر  ١٥٠شهور وتنتج خاللها البطة حوالي 

ــه البطــة حــوالي ــر  200 شــهر تنــتج  خالل بيضــة إال أن اإلنتــاج خــالل األســابيع األخيــرة غي

أسـبوع علـى األكثــر وتربيـة قطيـع جديــد، وال  ٤٠حتـى أنـه يفضــل ذبـح القطيـع بعــد إقتصـادي، 

ينصح بتربية بط إنتاج اللحم مثل البكيني ألكثر من موسم لميله إلى السـمنة ممـا يـؤ دي إلـى 

إنخفاض كفائته اإلنتاجية من البيض، وعلى العكس بالنسبة لسالالت إنتاج البيض مثل العداء 

ويبلـغ وزن بـيض   بل فيمكن تربيتها إلنتاج البـيض أربعـة مواسـم متتاليـة،الهندي والكاكي كام

جم ، و بيض البط يستعمل أساسا للتفريخ إلنتاج كتكيت البط وقليال ما  ٧٠-٦٠البط ما بين 

يستعمل لألكل على الرغم من ارتفاع قيمته الغذائية وفي حالة توفر الطلب لبيض الـبط لغـرض 

للجــنس عنــد عمــر يــوم وذلــك عــن طريــق فــتح المجمــع لغــرض  األكــل فيجــب أن يجــرى تمييــز

إستبعاد الذكور،  ويجب العناية الشديدة بنوعية الفرشة وجفافها لضمان الحصـول علـى بـيض 

التركيب الكيماوي للجزء المأكول من بيض الـبط )  ٦( نظيف وغير ملوث، ويوضح جدول رقم 

 .بالمقارنة مع أنواع الدواجن األخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



  ١٤

  .التركيب الكيماوي للجزء المأكول لبيض البط واإلوز مقارنة ببيض الدجاج) ٦(جدول رقم   

   

  كجم/كيلوكالوري  (%)رماد   (%)دهن   (%)بروتين   (%)ماء   نوع البيض

  البيض الكامل: البط

  البياض     

  فارالص     

٧٠,٥  

٨٧,٠  

٤٥,٨  

١٣,٣  

١١,١  

١٦,٨  

١٤,٥  

٠,٠٣  

٣٦,٢  

١,٠  

٠,٨  

١,٢  

١٨٤١  

٤٤٨  

٣٧١١  

  البيض الكامل: اإلوز

  البياض       

  الصفار       

٦٩,٥  

٨٦,٣  

٤٤,١  

١٣,٨  

١١,٦  

١٧,٣  

١٤,٤  

٠,٠٢  

٣٦,٢  

١,٠  

٠,٨  

١,٣  

١٨٢٨  

٤٦٥  

٣٩٥٤  

  البيض الكامل:الدجاج

  البياض       

  الصفار       

٧٣,٧  

٨٦,٢  

٤٩,٥  

١٣,٠  

١٢,٣  

١٥,٧  

١٠,٥  

٠,٢  

٣٣,٣  

١,٠  

٠,٦  

١,١  

١٤٨٢  

٥٠٩  

٣٦٢٣  

      

 :األمراض

 عنـدماالبط إلى اإلصابة باألمراض خاصة في حالة تربية قطعان صغيرة ولكـن  يتعرضما  نادرا

  :يحدث ذلك يرجع عادة لألسباب التالية

  .الغذائيالنقص  -

  .مياه الشرب النظيفة توافرعدم  -

  .العصيريةعدم توافر النباتات الخضراء الطازجة  -

  .المغلقةظائر تزاحم الطيور وسوء التهوية خاصة في الح -

  ).رطبةفرشة غير نظيفة أو (ظروف التربية غير الصحية  -

   .استخدام أعالف بها أدوية بيطرية -

  :األمراض التي قد تصيب البط هي وأهم

    :األمراض الفيروسية)  أ

 Duck Virus (Baby duck disease)االلتهـاب الكبـدي الفيروسـي فـي الـبط مـرضأ -

Hepatitis  
  .باللقاح الواقي حسب الموصى به من جهة األختصاص الطيور تحصين يجب

  : البكتيرية األمراض) ب

   Paratyphoid (Keel)الباراتيفويد  -السالمونيال -

 Hemorrhagic Septicema (Avian) كوليرا الطيور(التسمم الدموي النزيفي  مرض -

Cholera)    



  ١٥

  Anatipestifer Infection (New duck disease)  مرض للبط -  

   Botulism (Limberneck)) انثناء الرقبة(التسمم الغذائي  مرض -

اإلصــابة بهــا باســتخدام األمصــال واللقاحــات الواقيــة إن وجــدت وتعــالج فــي حالــة  اتقــاء يمكــن

  .باستخدام المضادات الحيوية المناسبة اإلصابة

   :األمراض الفطرية)  جـ

   Aspergillosis (Brooder neumonia)) االلتهاب الرئوي الفطري( األسبرجللوزس -

  .أساليب الوقاية المناسبة حيث ال يوجد عالج للمرض تباعإب يوصىو 

  

  :األمراض الطفيلية وتنقسم إلى)  دـ

  :مثل داخلية طفيليات - ١

  . ماء الشرب فيوتعالج بعقاقير السلفا :  Coccidiosis الكوكسيديا -

ــد يــؤوي أنــواع عديــدة  المــائيالطيــر :Worms الديــدان - مــن الديــدان وتعــالج باســتخدام ق

  .طاردات الديدان المناسبة

  :مثل خارجية طفيليات - ٢

   .الريش في المناطق التي يتواجد بها القمل داخل ويقاوم بالتعفير الجيد: Lice  القمل -

  :نقص الفيتامينات واألمالح) هـ

لـه فـي الملعـب وميـاه الشـرب تقـدم ا العليقـةألن البط يخرج إلى المالعب الخارجية فـأن  نظرا 

 تلـــفالصـــيف ممـــا يـــؤدي إلـــى  فصـــلحيـــث تتعـــرض لضـــوء الشـــمس وحرارتهـــا خاصـــة فـــي 

التهابات  يسببابط فيتامين أ حيث  نقصهابالفيتامينات بالعليقة، وأكثر الفيتامينات التي يتأثر 

ضــمور العضــالت خصوصــا عضــالت  يــؤدي إلــىفيتــامين هـــ حيــث  نقــص كــذلك، فــي العيــون

  .األرجل

التهابـات جلديـة شـديدة علـى  حيـث يسـببلبط بنقص حمض البانتوثنيك والبيـوتين ا يتأثر كما

  .المنقار وحولاألرجل 

تظهر أعراضـه علـى شـكل ورم فـي المفاصـل حيث الحساسية لنقص الكولين  شديد البطكذلك 

على المشي وهي نفس أعراض نقص المنجنيز الذي يتأثر به الـبط  القدرةثم اعوجاجها وعدم 

  .الفقس نسبر على كثيرا وتؤث

حـاالت لـين العظـام علـى الكتاكيـت  اللـذي يسـببالبط بـنقص الكالسـيوم والفسـفور و  يتأثر كما

  . والبدارى

  



  ١٦

  : أمراض أخرى)  و

فـي الـبط  يحـدث :Ovarian Disorders) انقـالب فتحـة المجمـع(المبـيض  إضـطرابات -١

  . ها بمرهم مطهرويجب إعادة األجزاء المقلوبة بعد تطهيرها ودهان اإلنتاجغزير 

يظهر بعدم مقـدرة الـذكر علـى سـحب قضـيبه : Phallus Prostrationالقضيب  إجهاد -٢

ويعالج بتنظيف العضو البارز جيدا وتطهيره بمرهم مطهر  والعدوىوبالتالي يظل معرضا لألذى 

  .بهذا المرض اإلصابةعامل مساعد في  يعتبر  Aونقص فيتامين 

يظهر على هيئة تجمع سـوائل  :Ascites (Water belly)) البطن المائية( االستسقاء -٣

ــه ورم خبيــث أو  ــبطن والســبب في ــاة المبــيض أو اضــطراب فــي الغــدد،  اضــطرابفــي ال فــي قن

  .وينصح بإعدام الفرد المصاب بسرعة

ال يعتبر مـرض ولكنـه عـادة ضـارة سـيئة يشـجع عليهـا : Feather Eatingالريش  أكل -٤

الفارغـة خاصـة فـي الـبط المحتجـز فـي مبنـى الحضـانة وكـذلك  فوالمعـالنظام الحبس الكامـل 

  . المتوازنةالعليقة غير 

  



  ١٧

  



  ١٨

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة

يعتبر توفير البروتين الحيواني بكميات تتواءم مع الزيادات السكانية من المشاكل 

لدول في التي تحتاج إلى حلول غير تقليدية لمواجهتها، ولقد أثبتت تجارب كثير من ا

آسيا وأوروبا وأمريكا جدوى مشاريع تربية البط في توفير جانب من تلك االحتياجات 

باإلضافة لبعض المنتجات الثانوية األخرى مثل إنتاج الريش الناعم والعادي وٕانتاج 

األكباد المسمنة من اإلوز، واستخدام بعض سالالتها أحيانا كطيور للزينة سواء 

طريق التربية في قطعان صغيرة في المزارع والمنازل، حيث باإلنتاج المكثف أو عن 

يمكن لتلك المشاريع باإلضافة لمساهمتها في زيادة اإلنتاج الداجني المساهمة في 

 .تشغيل الشباب والتقليل من البطالة

  :مميزات تربية الطيور المائية

ا وعدم حاجتها لبرامج خاصة للتحصين ضدها ومناعته مقاومتها لألمراض)  ١

   .الطبيعية ضد أخطر مرضين يصيبان الدجاج وهما النيوكاسل واإلسهال األبيض

    .تتحمل درجات الحرارة العالية والمنخفضة ونسب الرطوبة المرتفعة) ٢

  .قابليتها للرعي والتغذية على المخلفات الحقلية والمنزلية) ٣

  ).مثل النخالة(يستخدم في تغذيتها عالئق رخيصة الثمن نسبيا) ٤

        يمكن تربيتها بنجاح على المسطحات المائية مما يساعد على تطهيرها من       ) ٥

  .ألنباتات والطحالب والحشائش الضارة

يعتبر زرق كال من البط واإلوز سماد عضوي عالي في النيتروجين لذا فأن ) ٦

ى أن تربيته بالمزارع السمكية يساعد على تنمية الغذاء الطبيعي لألسماك عالوة عل

    .بعض األسماك يمكن أن تتغذى على هذا الزرق

 . ال تحتاج تربيته الستثمارات كبيرة) ٧

يتميز البط عن الدجاج العادي أن إنتاج البيض في الدجاج العادي عالي جدا ) ٨

خالل الموسم اإلنتاجي األول بينما البط يكون إنتاجه في الموسم اإلنتاجي الثاني 

  %.١٠-٥كثر منه في حدود مساوي للموسم األول أو أ



  ١٩

  (Duck)البط  :أوال

  :التصنيف العلمي 
Kingdom Animals→ Phylum chordate→ Sub–Phylum Vertebrate 

→Class Aves → Sub – Class carinatae → Order Anseriformes → Sub- 

order Ansers →Family Anatidae→ Genus Carina   )خاص بالبط المسكوفي (

  →Species moschata    Or   Genus Anas )خـاص ببـاقي أنـواع الـبط   ( → 

Species platyrhynchos.  

 

  (Geese)اإلوز  :ثانيا

  :التصنيف العلمي 
Kingdom Animals → Phylum chordate → Sub – Phylum Vertebrate → 

Class Aves → Sub – Class carinatae → Order Anseriformes → Sub- 

order Ansers →  Family Anatidae → Genus Anser →  Species anser.  

  :همواإلوز  البط وسوف نتناول الحديث عن نوعين من

  :Muscovy duck :البط المسكوفي -١

ويســمى هــذا النــوع بــالبط البرازيلــي أو التركــي أو البربــري أو الســوداني ويتميــز بوجــود 

ض والمسـكوفي األسـود ونـوع ثالـث زوائد لحمية بـالرأس وهنـاك نوعـان المسـكوفي األبـي

نتج من خلـط النـوعين السـابقين ويسـمى المسـكوفي األزرق، والـبط المسـكوفي عـادة ال 

يصدر أصواتا مثل باقي أنواع البط وٕاذا أخرج صـوتا فتكـون أصـواتا مبحوحـة ضـعيفة 

عنــدما يثــار فقــط، وتمتــاز ذكــوره بكبــر حجــم الــرأس والشراســة وال يرعــى أنثــاه أو نتاجــه 

الكتاكيــت، بعكــس اإلنــاث التــي تمتــاز بأمومــة عاليــة مــن حيــث احتضــان البــيض مــن 

ورعايـــة الكتاكيـــت ولكـــن الـــذكور إذا ســـمنت فهـــي مـــن أطيـــب أنـــواع لحـــم الـــبط مـــذاقا، 

  .كجم٣,٥واألنثى  -كجم٥متوسط وزن الذكر البالغ 

  : Pekin duck:  البط البكيني -2

انتشــارا فــي العــالم وأكثــره اقتصــادا موطنــه األصــلي هــو الصــين وهــو أكثــر أنــواع الــبط 

ســواء إلنتــاج اللحــم أو البــيض ويمتــاز بــأن لــون الــريش أبــيض ولــون المنقــار واألرجــل 

يميــل للــون ألبرتقــالي، وهــو ســريع النمــو فعنــدما يعطــى عالئــق تســمين يصــل لمتوســط 



  ٢٠

، متوســط وزن ٣,٥-٣: ١أســابيع بمعامــل تحويــل غــذائي  ٨كجـم فــي ظــرف ٢,٥وزن 

كجم، وٕانتاجـه مـن البـيض مرتفـع حيـث يصـل متوسـط ٣,٥كجم واألنثى ٤ الذكر البالغ

بيضة وال ترقـد البطـة علـى بيضـها، الـبط البكينـي قصـير الجنـاح ١٨٠اإلنتاج السنوي 

  . ولذلك فمن طبيعته عدم القفز أو الطيران

      

 : Toulouse geese :إوز التولوز - ١

بيضـــاء متوســـط وزن فرنســـي المنشـــأ لـــون ريشـــه رمـــادي عـــدا مـــؤخرة الـــرأس فهـــي 

بيضة في الموسم  ٤٠-٣٠كجم وتضع األنثى ١٣-١٢كجم والذكر ١٠-٩األنثى 

جـم وهـو صـنف جيـد إلنتـاج اللحـم طـائر أكـول بطبعـه ٢٠٠ومتوسط وزن البيضـة 

  .ونموه بطئ ولذلك يربى أساسا للتسمين المتأخر وإلنتاج الكبد المسمن

 : Emden geese :إوز األمدن -2

ـــ   ـــد ألمـــاني المنشـــأ ل ون ريشـــه أبـــيض حيـــث يمكـــن اســـتعماله فـــي أغـــراض التنجي

ويمتاز بأنه عند الفقس يكون لون الزغب في اإلناث بني غـامق وفـي الـذكور بنـي 

ـــاتح وبـــذلك يمكـــن تجنيســـه بســـهولة متوســـط وزن األنثـــى  ـــذكر ٩-٧ف -٨كجـــم وال

بيضـــــة فـــــي الموســـــم ومتوســـــط وزن البيضـــــة  ٤٥-٣٥كجـــــم  وتضـــــع األنثـــــى ١٠

مــن اإلوز هــادئ الطبــاع ويرقــد علــى بيضــه ويحضــنه بعنايــة  جــم وهــذا النــوع١٨٠

  .وهو صنف جيد إلنتاج اللحم

  . الدجاج والبطمقارنة بين كال من ) ١(جدول رقم  

  

  الدجاج  البط  الصفة المقارنة

  جوهرية  بسيطة  احتياجات السكن 

  معتدل  ممتازة   المقاومة للطفيليات واألمراض

  معتدل  جيد   طقس الحار أو الباردالعيش في ظل ظروف ال

  جيدة  ممتازة  العيش في ظل ظروف الطقس عالي الرطوبة

المقــــدرة علــــى الرعــــي والتغذيــــة علــــى المخلفــــات 

  الحقلية والمنزلية 

  جيدة  ممتازة



  ٢١

  %١٥-٥  %٢٥-١٠  جزء الغذاء الذي يمكن الحصول عليه بالرعي

  %١٨  %١٦  محتوى البروتين في الغذاء البادئ

  %١٥  %١٥  تين في غذاء وضع البيضمحتوى البرو 

  أسبوع ٢٤-٢٠  أسبوع ٣٢-٢٤  متوسط عمر األنثى عند بدء وضع البيض

  بيضة ٣٣٠-٣٢٠  بيضة ٢٧٠-٢٠٠  )مخصصة للبيض(كمية البيض لألنثى سنويا

  كجم علف٢,٤  كجم علف٣,٨  معامل التحويل إلنتاج دسته واحدة من البيض 

  سنة ٢-١  سنوات ٣-٢  العمر اإلنتاجي لألمهات

  %٦-٠  %٣-٠  معدل النفوق السنوي بقطيع اإلنتاج

  ساعة ١٦-١٤  ساعة ١٦-١٤  الضوء الالزم ألعلى إنتاج

  كجم علف٢,٢-١,٨  كجم علف٣,٧-٢,٧  ) الحم(معامل التحويل إلنتاج كجم وزن حي

  *أسبوع٢٠-٥  *أسبوع ١٢-٧  )حسب النوع(العمر عند الذبح لطيور التسمين

  فاتح وغامق  غامق  لون اللحم

  لمعتد  ممتازة  االستفادة بالريش والزغب

األنـواع أو الهجــن المنتجــة للحــم يمكـن تســويقها فــي عمــر مبكـر عكــس ذكــور ســالالت أو هجــن *

  البيض المسمنة الزائدة

  التحليل الكيماوي للحم البط واإلوز مقارنة بلحوم أخرى) ٣(جدول رقم 

   

%   نوع اللحم

  للماء

%     للبروتين% 

  للدهن

الطاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   للرماد% 

  جم١٠٠/كيلوكالوري

  ١٥٢  ١,١  ٧,١  ٢٢,٣  ٦٨,٣  اإلوز

  ١٥٩  ١,٢  ٨,٢  ٢١,٤  ٦٨,٨  البط

  ١٢٦  ١,١  ٤,٨  ٢٠,٦  ٧٣,٨  الدجاج

  ٢٠٥  ٠,٨  ١٥  ١٦,٨  ٥٧  البقر

  ٢٢٥  ٠,٧  ١٨,٨  ١٤,٠  ٥٠,٢  األغنام

  

التركيــب الكيمــاوي للجــزء المــأكول لبــيض الــبط واإلوز مقارنــة ببــيض ) ٤(جــدول رقــم 

  .الدجاج



  ٢٢

   

%   نوع البيض

  للماء

 %

  للبروتين

   %

  للدهن

 %

  للرماد

الطاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  كجم/يلوكالوريك

  البيض الكامل: البط

  البياض     

  الصفار     

٧٠,٥  

٨٧,٠  

٤٥,٨  

١٣,٣  

١١,١  

١٦,٨  

١٤,٥  

٠,٠٣  

٣٦,٢  

١,٠  

٠,٨  

١,٢  

١٨٤١  

٤٤٨  

٣٧١١  

  البيض الكامل: اإلوز

  البياض       

  الصفار       

٦٩,٥  

٨٦,٣  

٤٤,١  

١٣,٨  

١١,٦  

١٧,٣  

١٤,٤  

٠,٠٢  

٣٦,٢  

١,٠  

٠,٨  

١,٣  

١٨٢٨  

٤٦٥  

٣٩٥٤  

  البيض الكامل: اإلوز

  البياض       

  الصفار       

٧٣,٧  

٨٦,٢  

٤٩,٥  

١٣,٠  

١٢,٣  

١٥,٧  

١٠,٥  

٠,٢  

٣٣,٣  

١,٠  

٠,٦  

١,١  

١٤٨٢  

٥٠٩  

٣٦٢٣  

  

  

  ):البط واإلوز(تفريخ بيض الطيور المائية  :التفريخ  :أوال 

 ويـتم اسـتبعاد البـيض لتجنـب اتسـاخه امرات يوميـ ٥ - ٣جمع البيض من يجب )  ١

ســـميك أو رقيـــق القشـــرة حيـــث أن ســـميك القشـــرة يعيـــق تكســـير الكتكـــوت للقشـــرة عنـــد 

خروجه منها عند الفقس أم الرقيـق القشـرة فـيمكن أن ينكسـر أثنـاء فتـرة التفـريخ وكـذلك 

يســــتبعد البــــيض الــــدائري أو المســــتطيل الشــــكل لعــــدم ضــــمان وجــــود الغرفــــة الهوائيــــة 

وكــذلك البــيض ف العــريض بهــا أو لصــغر حجــم تلــك الغرفــة عــن الحجــم المطلوببــالطر 

ينصـــح بغســـل البـــيض جميعـــه بواســـطة جهـــاز ( المشـــروخ وتنظيـــف البـــيض المتســـخ 

  .)غسيل بالرزاز بواسطة ماء دافئ

حتــى ال يحــدث تجمــد ( م ٥١٨ – ١٢يحفــظ البــيض فــي بــرادات علــى درجــة حــرارة ) ٢

م أو حــدوث نمــو جنينــي إذا زادت ٥١٢الحــرارة عــن لمحتويــات البيضــة إذا قلــت درجــة 

لتجنــب حــدوث فقــد للمحتــوى %  (  ٨٠مــع رطوبــة نســبية ) م ٥١٨درجــة الحــرارة عــن 



  ٢٣

أيام وذلك للحصول على نسبة فقس  ٧على أال تزيد مدة الحفظ عن ) المائي للبيضة 

  .عالية

  ):ماكينات التفريخ(تطهير المفرخات ) ٣

  : التنظيف والغسيل )  ١-٣

تم غسيل المفرخات من الداخل والخارج جيدا بالماء والصابون وٕازالة أي بقايا ي

للتفريخ السابق ثم يرش كال من جزئي التفريخ والفقس بمطهر مناسب مثل 

  .    السافلون أو ألد يتول

   :التبخير  ) ٢- ٣

قبل تشغيل المفرخة يجب إجراء عملية تطهير ) :  المفرخ ( تبخير جزء التفريخ ) أ 

 ١٧,٥+ فورما لين  ٣سم ٣٥لها بواسطة التبخير بغاز الفورمالدهيد ويتم ذلك بإضافة 

من حجم المفرخ، بعد  ٣م  ١ماء دافئ لكل  ٣سم ٥٠+جم برمنجنات البوتاسيوم 

( وضع إناء التبخير داخل المفرخ ومن ثم تقفل فتحات المفرخ  لمدة عشر دقائق 

ا هوايات المفرخ فقط ويترك وعاء ثم تفتح بعده) ساعة٢٤يفضل إن سمح الوقت 

  . التفريخ مدة عشرين دقيقة أخرى داخل المفرخ ثم يزال بعدها

ثـم يوضــع %  ٩٥اد الرطوبـة بـالمفقس إلـى دتـز ) : المفقـس ( تبخيـر جـزء الفقـس ) ب

+ جـم برمنجنـات البوتاسـيوم  ١٧,٥+ فورمـا لـين  ٣سم  ٣٥إناء التبخير الذي يحوي  

دقيقـة ثـم  ٣٠من حجـم المفقـس وتقفـل الهوايـات لمـدة  ٣م  ١ماء دافئ لكل  ٣سم  ٥٠

  .دقيقة أخرى يزال بعدها ٣٠تفتح ويترك وعاء التبخير بالمفقس 

قبل إدخال البيض ) المفقس(وجزء الفقس ) المفرخ(يجب تشغيل جزء التفريخ ) ٤

  . ساعة على األقل لضبط درجات الحرارة والرطوبة وٕازالة أي أثار للتبخير ٢٤ب

( ترك البيض بعـد إخراجـه مـن المبـرد حتـى يكتسـب درجـة حـرارة الغرفـة      يجب * 

قبــل أد خالــة المفرخــة حتــى ال يحــدث التغييــر المفــاجئ فــي درجــات ) م  ٥ ٢٤ – ٢٢

  .الحرارة صدمة للخلية المخصبة بالبيضة فتموت

  

  

  



  ٢٤

  : البط –أ 

لفقس مما يشتهر كال من البط البلدي والبط المسكوفي بالعناية ببيضه حتى ا -١

إناث وتضع  ٤: ذكر هي المثليوالنسبة الجنسية يمكن من تفريخ بيضه طبيعيا 

بيضة في الموسم أما البط البكيني والسالالت المنتجة للبيض فأنها  ١٠٠-٨٠األنثى 

: ذكرلها والنسبة الجنسية لها ال ترقد على بيضها مما يستلزم أجراء تفريخ صناعي 

  .بيضة في الموسم ٢٧٠-٢٠٠إناث وتضع األنثى  ٦

 ١٤ويلزم توفير  تبعا للنوع والساللة أسبوع ٣٢-٢٤عمر البلوغ الجنسي متوسط  -٢

ساعة إضاءة يوميا طوال  ١٦اد إلى دأسبوع تز  ٢٢ساعة إضاءة يوميا حتى عمر

ويفضل تربية الذكور مع اإلناث عقب فترة التحضين وطوال فترة النمو  فترة اإلنتاج

لذكور التي تضاف لإلناث عند بداية فترة اإلنتاج تضعف واإلنتاج حيث وجد أن ا

  .   عندها قدرة اإلخصاب 

يلــــزم تبريــــد بــــيض الــــبط بــــدءا مــــن اليــــوم العاشــــر مــــن بدايــــة التفــــريخ ويــــتم ذلــــك  -٣

أوتوماتيكيا في المفرخات الحديثة أو عن طريق إيقاف السخانات وفتح أبواب المفرخة 

لــى نصــف ســاعة فــي مرحلــة الفقــس وذلــك فــي اد إدمــرتين يوميــا لمــدة خمــس دقــائق تــز 

  .المفرخات العادية

بعد الفقس يلزم بقـاء الكتاكيـت فـي المفقـس لحـين تمـام جفافهـا حيـث أن كتاكيـت الـبط 

   . التي تخرج من المفقس مبلولة تنفق في األيام األولى بعد الفقس

  :اإلوز –ب 

أنــه طــائر يميــل ال يحتــاج اإلوز إلــى مبــاني أو حظــائر ذات مواصــفات خاصــة حيــث 

  .إلى الرعي وأكل المواد الخضراء

  : ينقسم تفريخ بيض اإلوز إلى -١

بيضــــات، الــــدجاج      ٨-٦يــــتم حضــــانة بــــيض اإلوز تحــــت الــــبط  :تفــــريخ طبيعــــي -أ

بيضـة بشـرط أن يكـون  ٢٠-٨بيضة أو تحـت اإلوز  ١٥-١٠بيضات والرومي ٦-٤

صــية يوضــع بــيض الئــح أو والكتشــاف تلــك الخا( للطــائر أيــا كــان ميــل شــديد للرقــاد

مفروز في عش الطائر المراد استخدامه في التحضين فأن أستقر الطائر فوق البيض 

وفي حالة تحضين البيض تحت كـال مـن الـبط  )يوم يوضع بيض اإلوز للتفريخ ٣-٢



  ٢٥

أو الــدجاج أو الرومــي ونظــرا الحتيــاج البــيض لرطوبــة عاليــة فيجــب تغطــيس البــيض 

م ٥٣٥-٣٠ع األولـــى مـــن التفـــريخ فـــي مـــاء درجـــة حرارتـــةيوميـــا خـــالل األربـــع أســـابي

للحظـات أم إذا كــان الحاضـن للبــيض هـو اإلوز فســوف يتـولى ذلــك بطبيعتـه ويالحــظ 

أنــه فــي حالــة حضــانة اإلوز لبيضــه تركــه ليرقــد فــي أي مكــان يريــده ألن اإلوز يهجــر 

   .   البيض إذا غير مكان العش

دءا مـن اليـوم العاشـر مـن بدايـة التفـريخ يلزم تبريد بيض اإلوز بـ :تفريخ صناعي -ب

ويــتم ذلــك أوتوماتيكيــا فــي المفرخــات الحديثــة أو عــن طريــق إيقــاف الســخانات وفــتح 

دقيقــة ابتــداء مــن اليــوم  ٢٠اد إلــى ددقــائق تــز  ١٠أبــواب المفرخــة مــرتين يوميــا لمــدة 

اد إلـــى نصـــف ســـاعة فـــي مرحلـــة الفقـــس وذلـــك فـــي المفرخـــات العاديـــة، دالعشـــرين تـــز 

ســبة للتقليــب فــأن نظــام التقليــب فــي المفرخــات األوتوماتيكيــة ال يالئــم بــيض اإلوز بالن

المفرخـة  ئتهيـفـأن لـم  ٥٤٥بـدال مـن  ٥٦٠ألن البيض يحتاج إلى تقليب كامل بزاويـة 

  . مرات يوميا ٤لذلك فيفضل تقليب البيض يدويا تقليب كامل 

ة والرطوبة والتقليب لكل مراحل التفريخ الفقس واحتياجات الحرار )  ٥(الجدول رقم  

  مرحلة على حدة لبعض أنواع الدواجن مقارنة ببيض البط واإلوز

  

بــــــــــــــــــــــــــــط  بط رومي دجاج  

 مسكوفي

 إوز

 ٣٧-٣٥ يوم٢٨ يوم ٢٨ يوم ٢١ مدة التفريخ الكلية

 يوم

٣٤-٢٨ 

 يوم

مـــــدة بقـــــاء البـــــيض فـــــي 

 المفرخ

 يوم ٢٥ يوم ٣١ يوم٢٥ يوم ٢٥ يوم ١٨

مـــــدة بقـــــاء البـــــيض فـــــي 

 المفقس

 يوم ٤ يوم ٤ يوم ٣ يوم ٣ يوم ٣

 قسم التفريخ

 درجة الحرارة
 ف٥٩٩,٥٥٩٩,٥٥٩٩,٥٥٩٩,٥٥٩٩,٥



  ٢٦

 ف ف ف ف

-٥٠ درجة الرطوبة النسبية

٥٥% 

٥٠-

٥٥% 

٧٥ %٦٥ %٦٥% 

عدد مرات التقليب خالل 

 ساعة٢٤

٤  ٨ – ٦  ٨ – ٦  ٨ – ٦  ٨ – ٦** 

 المفقس

 درجة الحرارة
 ف٥٩٩

 ف٥٩٩
 ف٥٩٩

 ف٥٩٩
 ف٥٩٩

 %٨٠ %٧٥ %٧٥ % ٧٠ % ٦٠ درجة الرطوبة النسبية

 - - - - - عدد مرات التقليب

  .مرات يوميا٤رش ماء إضافي على البيض * 

  .يعامل معاملة خاصة** 

يالحظ أنة فـي حالـة ارتفـاع أو انخفـاض درجـة حـرارة المفرخـة عـن معـدلها طـوال مـدة 

لية الفقس على التـوالي م فان ذلك قد يؤدي إلى تبكير أو تأخير عم٥١التفريخ بمقدار 

  .ساعة كما أنة يؤثر سلبا في كال الحالتين على عدد الكتاكيت الفاقسة٢٤بمقدار 

   :فحص البيض 

ينصـــح فـــي حالـــة اإلنتـــاج التجـــاري بـــأجراء فحـــص واحـــد للبـــيض بمصـــباح الفحـــص 

فــــي حالــــة بــــيض جميــــع أنــــواع الــــبط عــــدا (الخــــامس والعشــــرون الضــــوئي فــــي اليــــوم 

عنــد نقــل  )فــي حالــة بــيض الــبط المســكوفي( و الواحــد والثالثــونأ) المســكوفي واإلوز

البــيض مـــن جـــزء التفــريخ إلـــى جـــزء الفقــس لتحديـــد نســـبة البــيض الاليـــح والبـــيض ذو 

وبعــدم فــتح المفرخــة إال عنــد الضــرورة أو عنــد الفحــص الضــوئي فقــط  األجنــة النافقــة

البـيض يتوقــف  لتجنـب حــدوث تذبـذب فــي درجـات الحــرارة والرطوبـة ،علمــا بـأن تقليــب

فــي حــالتي الــبط (أو األربــع خــالل مرحلــة الفقــس والتــي عــادة مــا تكــون خــالل الــثالث 

ستبدو البيضة على وفي الفحص السابق  ،أيام األخيرة من التفريخ) المسكوفي واإلوز

  :أحد االحتماالت التالية

  ).الئحة ( غير مخصبة  :بيضة رائقة شفافة) أ  

  .ميت في عمر مبكر جنين :بيضة بها خط دموي ) ب



  ٢٧

  .جنين ميت :ربع أو ثلث فراغ البيضة معتم والباقي شفاف) ج

   .جنين حي :فراغ البيضة معتم عدا الغرفة الهوائية فهي شفافة) د

أيـام مـن بدايـة التفـريخ  ٧وفي حالـة الضـرورة يمكـن إجـراء الفحـص الضـوئي بعـد  

  :تاليةتبدو البيضة على أحد االحتماالت ال وفي هذه الحالة سوف

  ).الئحة ( غير مخصبة  :بيضة رائقة شفافة) أ  

  .جنين ميت في عمر مبكر :بيضة بها خط دموي ) ب

  جنين حي  :بيضة بها خطوط دموية متشابكة شبيهة بنسيج العنكبوت) ج

بعد نهاية عملية التفريخ يتم إخراج الكتاكيت من المفقس وتنظيف جميع أقسام  *

  :للدفعة التالية وحساب النسب التاليةالمفرخة وتطهيرها استعدادا 

  ١٠٠× ) عدد البيض الكلي ÷  عدد البيض المخصب    = ( للخصوبة     % 

  ١٠٠× ) عدد البيض المخصب ÷  عدد الكتاكيت الفاقسة = ( للفقس العلمي % 

  ١٠٠× ) عدد البيض الكلي     ÷  عدد الكتاكيت الفاقسة = ( للفقس التجاري%

  .ملية التفريخ مسببة انخفاضا كبيرا في نسبة الفقسأخطاء قد تصاحب ع 

مع عدم وجود ) الغير مخصب أو الالئح ( وجود نسبة كبيرة من البيض الرائق ) أ  

  :حلقات دموية أو نموات جنينيه عند الفحص الضوئي وذلك قد يرجع إلى

  .اختالل نسبة الذكور لإلناث – ١

  .عقيمةاستخدام ذكور كبيرة أو صغيرة السن أو  – ٢

تخــزين البــيض لمــدد طويلــة فــي ظــروف غيــر مناســبة أو انخفــاض درجــة حــرارة  – ٣

  .م قد يؤدي لموت الزيجوت قبل انقسامه٥١٠التخزين عن 

  . يوم من بداية التفريخ٢-١موت األجنة في عمر  – ٤

  :زيادة في عدد األجنة النافقة أثناء عملية التفريخ وذلك قد يرجع إلى) ب 

  .المفرخ أعلى أو اقل من الالزم أو متذبذبة درجة حرارة – ١

  .وجود خطأ ما في عملية تقليب البيض أو عملية التهوية داخل المفرخة  – ٢

الحالة الصحية للقطيع سيئة أو نتيجة خطأ في عمليـة التغذيـة للقطيـع باسـتخدام  – ٣

  .أعالف غير متزنة



  ٢٨

ل أو بعــد ثقبهــا خــالل الكتاكيــت مكتملــة النمــو ولكنهــا تمــوت داخــل القشــرة قبــ) ج 

  :مرحلة الفقس قد يرجع إلى

  .انخفاض درجة الرطوبة النسبية بالمفقس– ١

  .تذبذب درجات الحرارة أو اختالل التهوية بالمفقس– ٢

القشــرة ملتصــقة بالكتاكيــت عنــد الفقــس أو وجــود أعــداد كبيــرة مــن الكتاكيــت ) د 

  :مصابة بالتهاب السرة وذلك قد يرجع إلى

  .وبة النسبية منخفضة بالمفقسدرجة الرط – ١

  .قذارة البيض المستخدم في التفريخ - ٢

ــــالمفرخ وانطــــالق رائحــــة كريهــــة ) هـــــ غــــاز كبريتيــــد ( حــــدوث انفجــــار للبيضــــة ب

  :الناشئ عن تحلل مكونات البيضة وذلك قد يرجع إلى) الهيدروجين 

ممــا قــذارة البــيض المســتخدم فــي التفــريخ مــع اســتخدام بــيض بــه ضــعف بالقشــرة  – ١

  .يؤدى لحدوث شروخ دقيقة غير منظورة بها

  :ظهور حالة التهاب السرة بأعداد كبيرة في الكتاكيت الفاقسة) ز

  .ارتفاع  درجة الرطوبة بالمفرخ أو المفقس – ١

  . تفريخ بيض قذر – ٢

  : الحضانة والرعاية :ثانيا 

  :حضانة كتاكيت البط )أ 

لألنواع المنتجة للحم أو البيض كتاكيت البط حديثة الفقس سواء يمكن حضانة 

بطريقة واحدة حيث يتم تدفئتها لمدة تمتد إلى ثالث أسابيع حسب الوقت من السنة 

  :مع مالحظة األتي وحالة الطقس وطريفة الحضانة

يـوم وهـي  ٢١-١٠مـن عمـر الفقـس حتـى عمـر  الـبطتمتد فترة حضانة  كتاكيـت )  ١

-٢٨فيكفيهــا درجــة حــرارة فــي حــدود   ال تحتــاج إلــى حــرارة عاليــة فــي فتــرة التحضــين
-٢٠م في األسبوع الثاني لتصـبح ٥٢٨-٢٤م خالل األسبوع األول تنخفض إلى ٥٣٢
  . م في األسبوع الثالث٥٢٢



  ٢٩

تتمثـل فـي بلـل الكتاكيـت نتيجـة لتكـرار غمـر  مشكلة تحضين كتاكيـت الـبط الكبـرى) ٢

ميــاه المســقى أو  منقارهــا العــريض فــي المســاقي أو نتيجــة لمحاولــة تغطــيس نفســها فــي

  .نتيجة لسرعة بلل الفرشة خاصة التي تحيط بالمساقي

ونظـــــرا ألن زغـــــب كتاكيـــــت الـــــبط يصـــــعب تجفيفـــــه كمـــــا أن درجـــــة حـــــرارة التحضـــــين 

المنخفضة ال تسمح بسرعة جفافـه فـأن بلـل الكتاكيـت يـؤدي إلـى سـرعة نفوقهـا كنتيجـة 

ثلي للتحضـين كمـا أن ذلـك مباشرة لبللها وانخفاض درجة حرارتها عن درجة الحرارة الم

يضــعف مقاومتهــا خصوصــا لمرضــي الســالمونيال أو عــدوى بكتيريــا القولــون وللتغلــب 

  :على ذلك

أفضل حل لتحضين كتاكيت البط هو تحضينها فوق أرضية من السلك ترتفع عـن ) أ 

ســـطح األرض مســـافة كافيـــة حتـــى يتســـرب مـــن خاللهـــا الميـــاه المتســـاقطة بعيـــدا عـــن 

 ٢م/كتكــوت ٥٠-٤٠فــي األســبوع األول لتصــبح  ٢م/كتكــوت ٧٠-٦٠الكتاكيــت بكثافــة 

  .في األسبوع الثاني وفي األسبوع الثالث تنقل الكتاكيت على األرض

  .استعمال مساقي تسمح بوصول منقار الكتكوت فقط وال تسمح بغمر جسمه) ب

إذا تــم تحضــين الكتاكيــت علــى األرض فــوق الفرشــة العميقــة فأنــه يفضــل اســتعمال ) ج

  .ة شديدة االمتصاص مثل التبن على أن يتم تغييرها يوميافرش

  :طرق الحضانة) ٣

عنــد تربيــة الــبط فــي قطعــان صــغيرة أو فــي التربيــة المنزليــة  :الحضــانة الطبيعيــة ) أ 

يمكــن حضــانة الــبط بواســطة أمهاتــه أو أمهــات الــدجاج أو الرومــي حيــث يتــراوح العــدد 

كتكـوت فـي حلـة أمهـات الرومـي ٢٥ كتكوت في حالة أمهات الـبط، وحتـى ١٢-٨من 

  :ما يلي ظوذلك تبعا لحجم األم والظروف الجوية ويالح

إذا كانت األمهات التي ستقوم بالحضانة حاضنة بالفعـل لصـغارها فيجـب أن تكـون * 

  . كتاكيت البط الفاقسة من عمر كتاكيت األم الحاضنة

مكان واحد خاصة  يجب مراعاة عدم وضع أثنين أو أكثر من األمهات الحاضنة في*

  .في األسبوعين األول والثاني

يجب فرش أرضية الحضانة بنشارة الخشب أو التـبن مـع وضـع الغـذاء والمـاء الـالزم *

  .داخل الحضانة في األيام األولى ثم تنقل إلى الخارج بعد ذلك



  ٣٠

وتستعمل في حالة حضانة أعداد كبيرة من الكتاكيت وتنقسم : الحضانة الصناعية) ب

  :إلى

ويمكـن اسـتخدامها فـي حضـانة الكتاكيـت حتـى عمـر  :الحضانة في بطاريـات)  ١-ب

  .أسابيع حسب الحجم٦

ويجـــب فيهـــا اســـتعمال فرشـــة شـــديدة االمتصـــاص مـــع :الحضـــانة علـــى األرض) ٢-ب

نظــرا ألن مــن طبيعــة الكتاكيــت  فوجــوب أن تكــون المســاقي قريبــة جــدا مــن المعــا لــ

  .الشرب بعد كل كمية عليقة تأكلها

  احتياجات المسطح للبط  ) ٦(رقم جدول 

  < ٨  ٨-٥  ٥-٤  ٤-٣  ٣-٢  ٢-١  العمر باألسبوع

  ٢,٢٢  ٣,٧  ٤,٤٤  ٥,٥٦  ٧,٤١  ١١,١١  ٢م/عدد الطيور

  ٧,٥  ٥,٠  ٥,٠  ٣,٧  ٢,٥  ٢,٥  للطائر/مسطح التغذية سم

  ٣,٧  ٢,٥  ٢,٥  ٢,٥  ١,٢  ١,٢  للطائر/مسطح السقي سم
 

      :حضانة كتاكيت اإلوز )ب 

بنفس طريقة تحضين الدجاج والـبط وكتاكيـت اإلوز تحتـاج إلـى  تحضن كتاكيت اإلوز

م خـــالل األســـبوع األول تـــنخفض إلـــى ٥٢٨ درجـــة حـــرارة منخفضـــة نســـبيا ال تزيـــد عـــن
أسابيع تخرج بعـدها  ٣-٢م في األسبوع الثاني ثم يكتفي بتحضين الكتاكيت لمدة ٥٢٤

ء وكتاكيـــت اإلوز ال إلــى المرعـــى أو الحظــائر الخارجيـــة ليقــدم أليهـــا العالئــق الخضـــرا

تستطيع الجري أو القفز مثل كتاكيـت الـدجاج ولـذلك يجـب أن تـدفع الكتاكيـت تـدريجيا 

  .بالقرب من باب حجرة التحضين

  احتياجات المسطح لإلوز) ٧(جدول رقم 

  ىالتربية أو المرع  ٣  ٢  ١  العمر باألسبوع

  ٢-١  ٥,٣-٤,٣  ١١,١-٧,١  ٢٠-١٤,٣  ٢م/عدد الطيور

  ١٤-١٢  ٦  ٦  ٦  للطائر/ح التغذية سممسط

  ٣  ٢  ٢  ٢  للطائر/مسطح السقي سم

  



  ٣١

  : تمييز الجنس : ثالثا 

  :عمر يوم) أ 

عمر يوم يكون )المجمع(للبط واإلوز عن طريق فتحة المخرج  يمكن تمييز الجنس 

متشابها تماما حيث يمسك بالطائر مقلوبا ويتم الضغط بلطف وٕاحكام على فتحة 

يتمدد المخرج كليا وتظهر أعضائه فيظهر في حالة المجمع مع توسيعها ببطء بحيث 

يغيب في حالة األنثى وبالممارسة القليلة يمكن أجراء ) القضيب(الذكر زائدة صغيرة 

ذلك التمييز بسهولة ودقة وكذلك يمكن تمييز الجنس في إوز األمدن عند الفقس عن 

غامق وفي  يكون لون الزغب في اإلناث بنيطريق لون الزغب المغطي للجسم حيث 

  .الذكور بني فاتح

  :الطيور البالغة) ب

في السالالت ذات الريش األبيض مثـل البكينـي يصـعب تمييـز ذكـر الـبط عـن :  البط

أنثاة ولكن الذكر يمتاز بوجود ريشـة مثنيـة فـي نهايـة الـذيل كمـا أن رأسـه ورقبتـه أكبـر 

ميــة محمــرة حــول قلــيال مــن األنثــى وبالنســبة للــذكر المســكوفي يتميــز بوجــود زوائــد لح

المنقــار وكبــر الحجــم وعمومــا فــي جميــع األنــواع يكــون صــوت الــذكر أرق يخــرج مــن 

  .الزور مبحوحا، ويكون صوت األنثى مرتفع مميز وخشن

يصعب تمييـز الجـنس فـي اإلوز البـالغ وال توجـد فـروق واضـحة بينهمـا إال أنـه  :اإلوز

ولـه رقبــة أكثـر طـوال ولــذلك  قـد يكـون الــذكر أكبـر قلـيال مــن األنثـى فـي الجســم والـرأس

ينصح بأجراء التجنيس عن طريق فحص فتحة المخرج لمعاينة وجود القضيب األثري 

   .في الذكر من عدم وجوده في األنثى

  :الرعاية : رابعا 

  : البط)  أ 

  :  تربية بط التسمين -١

وذلــك بتســمين كتاكيــت الــبط مــن عمــر يــوم بأســرع معــدل نمــو ممكــن وفــي أقصــر مــدة 

ل كمية علف وأعلى كفاءة تحويلية ممكنة ويعتبر البط البكيني أفضل األنواع فـي وبأق

كجــم وزن حــي عنــد عمــر ٣,٢هــذا المجــال فمــع الرعايــة الجيــدة يمكــن الحصــول علــى 



  ٣٢

ــائج ٩أســابيع مــن العمــر مــع اســتهالك حــوالي ٧ كجــم علــف وللحصــول علــى تلــك النت

  :يراعى ما يلي

  .تحديد حركة الطيور) أ 

  .على أعالف متزنة عالية الطاقة والبروتينالتغذية ) ب

  .ساعة إضاءة يوميا١٢توفير ) ج

  ).تغذية أو عليقة حرة(التغذية حتى الشبع ) د

  .أسابيع على األكثر٨-٧التسويق على عمر ) هـ

ويعتبر احتواء ذبيحة البط المسمن على نسبة عالية من الدهن من أكبر عيـوب تربيـة 

  :الطرق للتغلب على ذلك البط إلنتاج اللحم وهناك بعض

التغذيــة علــى علــف نــامي عــالي البــروتين وفــي هــذه الطريقــة يحتــاج الــبط إلــى  -١

وقـت أطـول للوصـول إلـى نفـس الـوزن عنـد التغذيـة علـى العالئـق ذات القيمــة 

  .الغذائية المعتادة

تسمين أنواع أخرى غير البكيني وأفضلها المسكوفي المتيـاز لحمـه بانخفـاض  -٢

حيــث يســمح لــه بــالرعي أو التغذيــة علــى أعــالف خضــراء كبــديل  نســبة الــدهن بــه

أسـبوع وتكـون نسـبة الـدهن فـي ٢٠-١٢لجزء من العلـف المركـز وتـذبح عنـد عمـر 

  الذبيحة مقاربة لنسبة الدهن في بداري التسمين بالدجاج

معـدل النمـو واسـتهالك الغـذاء ومعامـل التحويـل الغـذائي للـبط البكينـي ) ٨(جدول رقم 

  ).حتى الشبع(ساعة إضاءة يوميا وتغذية حرة ٢٤م مع استخدا
العلف    )كجم(الوزن   العمر باألسبوع  المعاملة

المستهلك 

  )كجم(

معامل 

  *التحويل

بروتين %٢٠) : ٢-٠(علف بادئ 

كجم /كيلوكالوري٣١٠٠خام وطاقة 

  علف

  ١-الفقس 

٢-١        

٠,٢٧  

٠,٧٦  

٠,٢٢  

٠,٩٧  

٠,٨١  

١,٢٨  

): ٨- ٣( علف نامي وناهي 

بروتين خام وطاقة %١٦

  كجم علف /كيلوكالوري٣١٠٠

٣-٢  

٤-٣  

٥-٤  

٦-٥  

١,٣٢  

١,٨٩  

٢,٢٨  

٢,٧٤  

٢,٠٨  

٣,٣٧  

٤,٨٨  

٦,٥٢  

١,٥٨  

١,٧٠  

٢,١٤  

٢,٣٨  



  ٣٣

٧-٦  

٨-٧  

٣,٠٨  

٣,٣٤  

٨,٢٨  

١٠,٠٤  

٢,٦٩  

٣,٠١  

  ).الوزن الحي بالكيلوجرام÷ كمية العلف الكلية المستهلكة بالكيلوجرام = معامل التحويل الغذائي (*

  : بية قطعان األمهاتتر  -٢

 ٢٥٠يفضــــــــــــل تربيــــــــــــة قطعــــــــــــان األمهــــــــــــات فــــــــــــي مجموعــــــــــــات ال تزيــــــــــــد عــــــــــــن 

  ).ذكر٥٠+أنثى٢٠٠(طائر

  : التربية في فترة النمو )أ 

أسبوع وفيها يطبق نظام العليقة ٢٤-٢٢تمتد فترة النمو بعد فترة التحضين حتى عمر 

دي لإلقـالل مـن تـأخير البلـوغ الجنسـي ممـا يـؤ  -المحددة وذلك لخفض تكـاليف التربيـة

نســبة البــيض الصــغير الحجــم وبالتــالي تــزداد نســبة البــيض الصــالح للتفــريخ مــع زيــادة 

  .عدد البيض الناتج من األم في فترة اإلنتاج والتقليل من حاالت انقالب الرحم

  :نظام العليقة المحددة

 فـي فتــرة التحضـين تعطــى الكتاكيـت عليقــة حــرة يكـون فيهــا نسـبة البــروتين الخــام – ١

    .كجم علف/كيلوكالوري٢٨٠٠-٢٧٠٠وطاقة % ٢٢-١٩في حدود 

ابتداء من األسـبوع الثالـث وحتـى نهايـة األسـبوع السـابع يعطـى عليقـة بـدارى بهـا  – ٢

كجــم علــف ويتــراوح /كيلوكــالوري٢٩٣٠-٢٨٧٠وطاقــة % ١٦بــروتين خــام فــي حــدود 

يــــــــوم فــــــــي بدايــــــــة هــــــــذه الفتــــــــرة /طــــــــائر/جــــــــم١٠٠المعــــــــدل اليــــــــومي للعليقــــــــة بــــــــين 

  . يوم في نهاية األسبوع السابع/طائر/جم١٦٠و

أسـبوع يبـدأ برنـامج العليقـة المحـددة ومعهـا برنـامج اإلضـاءة ٢١-٨في الفترة من  – ٣

جـــم علـــف نســـبة ألبـــروتين الخـــام ١٧٠المحـــددة حيـــث يقـــدم للطـــائر يوميـــا فـــي حـــدود 

  .من استهالكه% ٧٠كجم علف وهو ما يعادل /كيلوكالوري٢٥٤٤والطاقة % ١٣به

ينتهي برنامج العليقة المحددة ويبـدأ برنـامج تهيئـة الطيـور  ٢٢ي بداية األسبوع ف – ٤

كجــم /كيلوكــالوري ٢٧٧٢وطاقــة % ١٧لإلنتــاج يرتفــع فيهــا نســبة البــروتين الخــام إلــى 

-١٧٠بكميـــــــات تدريجيـــــــة مـــــــن  ٢٢علـــــــف وتقـــــــدم هـــــــذه العليقـــــــة بـــــــدءا األســـــــبوع 

ع ثـم يـزاد المعـدل اليـومي أسبو ٢٦-٢٤يوم عند بداية اإلنتاج في عمر /طائر/جم٢٢٥

  .يوم أثناء فترة اإلنتاج/طائر/جم٢٥٠تدريجيا ليصل إلى 



  ٣٤

ســاعة إضــاءة مســتمرة يوميــا حتــى ١٤يالحــظ أعطــاء الطيــور طــوال فتــرة النمــو  – ٥

  .ساعة طوال فترة اإلنتاج ١٦أسبع ثم ترفع تدريجيا إلى ٢٢عمر 

-٥فـي حـدود             يمكن تقديم المواد الخضراء مثل البرسيم بعد تقطيعها – ٦

  .طائر يوميا/جم١٠

دفعــات علــى مــدار اليــوم علــى أن تقــدم حــوالي  ٣-٢يفضــل تقــديم العليقــة علــى  – ٧

  .من الكمية في فترة المساء ٤٠٥من العليقة في فترة الصباح و% ٦٠

  :إنتاج بيض المائدة من البط  – ٨ 

ارتفـاع قيمتـه الغذائيـة  بيض البط ليس شائعا بدرجة كبيـرة لالسـتهالك علـى الـرغم مـن

لضــعف رغبــة المســتهلك فيــه باســتثناء دول أوروبــا فهنالــك رغبــة كبيــرة فــي اســتهالك 

  :بيض البط، ولكن في حالة استعمال البط إلنتاج بيض المائدة فيجب أن

  يجرى له تمييز للجنس عند عمر يوم وتستبعد الذكور     ) أ 

لضمان الحصول على بيض نظيف وغيـر العناية الشديدة بنوعية الفرشة وجفافها ) ب

  .ملوث

 ).طن١(يوضح تراكيب عالئق بط خالل مراحل التربية المختلفة ) ٩(جدول رقم 

 

  تربية  استبقاء  نامي  بادي   المكونات

  ٦١٦  ٦٥٠  ٤١٥  ٦٤٢  ةذرة صفراء مطحون

  -  -  ٣١٥  -  قمح مطحون

  ١٠٠  ١١٤  ١٠٠  -  شعير مطحون

  -  ١٢٠  -  -  )ردة(نخالة قمح 

  ٢٠  ٢٠  -  ١٠  )دريس(برسيم حجازي مجفف 

  ١٩٥  ٦٠  ١٣٣  ٢٦٦  كسب فول صويا

  -  -  -  ٣٥  بروتين% ٦٠مسحوق سمك 

  -  -  -  ١٠  مسحوق لح

  ٤٤,٥  ١٧,٥  ١٢,٥  ١٠  مطحون يحجر جير 

  ١٠  ٨  ١٠  ١٣  )فو%٢٠(فوسفات كالسيوم 



  ٣٥

  ٣,٥  ٣,٥  ٣,٥    ملح طعام معامل باليود

مخلوط مخفف مبدئيا لفيتامينات 

  *أمالح معدنيةو 

١٠  ١٠  ١٠  ١٠  

  ٠,٥  ١  ٠,٧٥  ١  مثيونين

  ٠,٥  -  ٠,٢٥  -  كلوريد كولين 

بعـد أن ) طن ( كجم ١٠٠٠يضاف لمقدار ( مخلوط فيتامينات وأمالح معدنية ) و* 

  . يكمل وزن المخلوط بمادة خاملة

فيتــامين هـــ + مليــون وحــدة دوليــة  ١,٥فيتــامين د + مليــون وحــدة دوليــة  ٤فيتــامين  أ 

+ جـم  ٤٠نيا سـين + جم  ٦ريبو فالفين+ جم  ٢فيتامين ك + لية وحدة دو  ١٠٠٠٠

ملجـم ٥ ١٢فيتـامين ب + جـم  ٠,٥حمـض الفوليـك + جم  ١٠بانتوسيانات الكالسيوم 

مضـــاد + جـــم  ٥) زنـــك باستراســـين ( مضـــاد حيـــوي + جـــم  ٤٠٠كالوريـــد الكـــولين + 

  .جم١٠٠) سانتا كوين ( أكسدة 

  

  اإلوز)  ب 

مـن % ٣١سـيب كميـات كبيـرة مـن الـدهن حيـث يمثـل الـدهن اإلوز طائر يميل إلـى تر 

مــــن الرومــــي %١١,٧مــــن ذبيحــــة الــــدجاج، % ٥,٦ذبيحــــة اإلوز بينمــــا يمثــــل الــــدهن 

مــن الــبط، ويمتــاز كبــد اإلوز بــالحجم الكبيــر وٕامكــان ترســب الــدهن بــه حتــى %١٧,٢و

اومة يتضخم حيث يباع بأسعار عالية، ويمتاز اإلوز بأنه من أكثر الطيور الداجنة مق

لألمراض وله قدرة عالية على الرعي حيث يستطيع أكل األعشاب حتى قـرب جـذورها 

ولذلك يفضل أصحاب األراضي والحدائق والبساتين تربية قطعان اإلوز حتى يطلقوها 

  .   إلزالة األعشاب التي تنمو تحت األشجار

  :  تربية إوز التسمين - ١

  ):التسمين المبكر(إلنتاج اللحم : أوال 

أسـابيع فـي ١٠-٨تربيـة كتاكيـت اإلوز فتـرة التسـمين مـن عمـر يـوم حتـى عمـر وذلك ب

كجــم بمعــدل تحويــل غــذائي ٦-٤حظــائر تســمين يصــل الطــائر فــي نهايتهــا إلــى وزن 

  :كجم وزن حي ويكون التسمين على النحو التالي/كجم علف٣,٥-٢,٥مقداره 



  ٣٦

ليقــة تســمين بادئــة يعطــى الطــائر فــي األســابيع األربــع األولــى مــن فتــرة التســمين ع) أ 

  .بروتين خام% ٢٠تحتوي على 

  .بروتين خام%١٥يعطى الطائر في مدة التسمين الباقية عليقة تحتوي على ) ب

ــدجاج مــع ) ج ــدارى التســمين فــي ال عليقــة التســمين فــي اإلوز هــي نفــس عليقــة ب

   .أسابيع٨مراعاة أن سرعة النمو تنخفض بسرعة بعد عمر 

  ):الكبد المسمن( تاج الدهن التسمين المتأخر إلن :ثانيا 

أســابيع ثــم تطلــق فــي ٣تحضــن كتاكيــت اإلوز فــي عنــابر التحضــين حتــى عمــر ) أ 

الســتهالك العشــب والمــواد الخضــراء فقــط حيــث تبقــى علــى قــرب ســن البلــوغ  ىالمرعــ

  . بدون إعطاء عليقة أضافية) شهور١٠-٨(

  :يةيوم يتم تسمين اإلوز بإحدى الطرق التال ٣٠قبل الذبح بمدة) ب

  :تسمين اإلوز بالعليقة المركزة – ١

  :أقسام كل منها عشرة أيام كما يلي ٣إلى) يوم٣٠(تقسم فترة التسمين 

فـــي العشـــرة أيـــام األولـــى يعطـــى الطـــائر عليقـــة بكميـــات تدريجيـــة بشـــرط أال يشـــبع ) أ 

رجيـع (رجيع كـون % ٧+ شعير% ٦٠+ذرة % 30(  جافةالطائر وهي إما أن تكون 

وتقــدم يوميــا )) مســحوق ســمك أو لحــم(مركــزات بروتينيــة % ٣+القمــح أو نخالــة ) أرز

% ٢٠+ شـعير% ٣٠(       مبسوسة  رطبةجم لكل فترة أو ٢٥٠على فترات بواقع 

بطـاطس أو (ثمـار خضـرية مسـلوقة % ٥٠+أو نخالـة القمـح ) رجيـع أرز(رجيع كـون 

على فتـرات  وتقدم يوميا) حيث تبس مع الحبوب وتقدم طرية للطيور) بطاطا أو جزر

  .جم لكل فترة ٥٠٠بواقع 

في ثاني عشرة أيام يعطى الطـائر عليقـة التسـمين حتـى يشـبع تمامـا وهـي إمـا أن ) ب

أو نخالـة ) رجيـع أرز(رجيع كون % ١٠+ شعير% ٣٠+ذرة % ٥٥(  جافة   تكون 

جــم لكــل فتــرة أو ٧٥٠وتقــدم يوميــا علــى فتــرات بواقــع ) مركــزات بروتينيــة% ٥+القمــح 

أو ) رجيـــع أرز(رجيـــع كـــون % ١٠+ شـــعير% ٣٠+ذرة % ٤٠(  وســـةمبس  رطبـــة

ثمـــار خضـــرية مســـلوقة حيـــث تـــبس مـــع الحبـــوب وتقـــدم طريـــة %٢٠+نخالـــة القمـــح 

  .جم لكل فترة٧٥٠وتقدم يوميا على فترات بواقع ) للطيور



  ٣٧

في آخر عشـرة أيـام يعطـى الطـائر عليقـة تسـمين مرتفعـة فـي الطاقـة ومنخفضـة ) ) ج

+ شـعير% ٤٠+ذرة % ٥٠(  جافـةشبع تماما وهي إما أن تكون في البروتين حتى ال

وتقــــدم يوميــــا علــــى فتــــرات بواقــــع ) أو نخالــــة القمــــح) رجيــــع أرز(رجيــــع كــــون % ١٠

رجيـــع % ١٠+ شـــعير% ٣٠+ذرة % ٥٠(  مبسوســـة  رطبـــةجـــم لكـــل فتـــرة أو ٥٠٠

ثمــــار خضـــرية مســـلوقة حيــــث تـــبس مــــع %١٠+أو نخالــــة القمـــح ) رجيـــع أرز(كـــون 

  .جم لكل فترة٢٥٠وتقدم يوميا على فترات بواقع ) طرية للطيور الحبوب وتقدم

كجـم مـن العليقـة الجافـة ١٥يستهلك الطـائر فـي فتـرات التسـمين الـثالث السـابقة حـوالي

كجــم ويجــب فــي نهايــة فتــرة ٢-١,٥كجــم مــن العليقــة الرطبــة ويــزداد وزنــه ٣٢-٢٢أو 

  .للحم والدهنتماما داخل طبقات ا) القص(التسمين أن تختفي عظمة الصدر 

     :   )الفواجراه(التسمين المتأخر إلنتاج الكبد ألمدهن  - ٢

ويفضـل الـبعض خاصـة   Mulardويمكن أن يجرى لكال مـن الـبط مـن سـاللة مـوالرد 

ـــذكور( فـــي الشـــرق األوســـط ســـاللة المســـكوفي ـــ واإلوز) خاصـــة ال  شـــيوعا روهـــو األكث

ء باليـد أو عـن طريـق سوا) الزق(خاصة في فرنسا والمجر ويجرى عن طريق التزغيط 

يـوم حيـث يصـل متوسـط وزن الكبـد فـي ٣٥-٣٠جهاز ميكـانيكي قبـل فتـرة الـذبح بمـدة 

  .جم في اإلوز٧٠٠جم في البط و ٤٥٠نهايتها إلى 

  

أسـبوع ١٤تجرى عادة عملية التـزغيط أو الـزق فـي نهايـة فتـرة النمـو للطـائر وهـي ) أ 

  :أسبوع لدى اإلوز وهي تنقسم لمرحلتين١٦لدى البط و

ــى ــة األول ــة الطــائر لعمليــة الــزق حيــث  :المرحل ومــدتها أســبوعين والهــدف منهــا تهيئ

تســـمح بتوســـعة القنـــوات الهضـــمية وتقويـــة وتـــدعيم خاليـــا الكبـــد وتســـاعد علـــى كشـــف 

  .الطيور الضعيفة والتخلص منها

مســحوق %٢٠+ ذرة صــفراء% ٦٠فــي تلــك المرحلــة تعطــى الطيــور غــذاء مؤلــف مــن 

ويســمح لهــا ) أو أي مــادة علــف كســبية ناعمــة( لســوداني كســبة الفــول ا% ٢٠+ لحــم

  .بتناول األعشاب مع تضييق الخناق عليها للتقليل من حركتها

أســـابيع ٣-٢وهـــي عمليـــة التـــزغيط أو الـــزق نفســـها وتســـتغرق مـــن :المرحلـــة الثانيـــة

وينصــح بعــدم إطالتهــا عــن ذلــك حتــى ال ترتخــي أو تنقطــع األعضــاء التــي تخــزن أو 



  ٣٨

داخــل الكبــد وتســتعمل عليقــة أساســها الــذرة المســلوقة أو المنقوعــة  توصــل الــدهن إلــى

% ١-٠,٥دقـائق بالمـاء المغلـي، يخلـط معهـا نسـبة تتـراوح مـن ٣-٢بشكل خفيـف مـن 

  ملح طعام وفي تلك المرحلة ف% ١زيت أو شحم و

  .كجم لإلوز٢٥-٢٠كجم للبط،١٤إن متوسط ما يستهلكه الطائر من الذرة الصفراء 

مــرات يوميــا مــع تــوافر المــاء النقــي والنظيــف بشــكل  ٤-٣تــزغيط مــن وتجــرى عمليــة ال

  . دائم

  :التغذية في فترة اإلنتاج :ثالثا 

-١٥)      الكلـي(يمكن تغذية اإلوز على عليقة كاملة بها نسبة البروتين الخـام  –١

) طـائر/يـوم/جـم٤٠٠-٣٠٠(ولكن ألن اإلوز يستهلك كميات كبيـرة مـن العلـف % ١٦

ذية على المراعي الخضراء على أن يعطى وجبة أضافية محدودة مـن فأنه يفضل التغ

ألنــــه أكــــول بطبعــــه وٕاعطائــــه كميــــات كبيــــرة مــــن )) ردة(نخالــــة-شــــعير-ذرة(الحبــــوب 

  .الحبوب تؤدي إلى تسمينه وترسيب الدهن به فيقل إنتاجه

يـوم أمـا /جـم٧٠-٥٠في حالة توافر األعشاب بالمرعى فيعطى الطـائر فـي حـدود  –٢

يـوم أو تقـدم بعـض /جـم١٣٠المرعى ضعيف فتزاد كمية الحبـوب للطـائر إلـى إذا كان 

-٢٠٠للطـــائر بمعـــدل    ) جـــزر -بطاطـــا –بطـــاطس (الثمـــار الخضـــرية المســـلوقة 

جـــم شـــعير مـــع تـــوافر أوعيـــة بهـــا مســـحوق الصـــدف ٣٠يـــوم مضـــافا اليهـــا/ جـــم٢٥٠

  .لالستهالك الحر أمام الطائر

الخضــراء وال توجــد لــه حوصــلة ولــذلك  اإلوز طــائر يتغــذى أساســا علــى األعشــاب -٣

  .يحتاج إلى تغذية مستمرة ومتكررة طوال اليوم لعد أمكنه خزن الطعام

يحــذر مــن أمســاك اإلوز مــن أرجلــه مثــل الــدجاج ولكــن يمســك مــن رقبتــه أوال ثــم  -٤

يرفــع مــن أســفل ويمســك بأرجلــه باألصــابع مــع إراحــة جســم الطــائر علــى الــذراع بينمــا 

  .لفيتجه رأسه إلى الخ

  : إنتاج الريش -٥

يعتبر ريش اإلوز من أفخر أنواع الريش الذي يستعمل في أغراض التنجيد ويـتم نتـف 

ريش الصدر والجوانب والبطن وهو ريش زغبي رفيع ناعم، كما يتم نتف ريش الظهر 

  :وذلك على النحو التالي) ريش غليظ(وهو ريش كبير نوعا وأقل قيمة اقتصادية 



  ٣٩

مـرات فـي السـنة فـي ٤-٣فتـرة التربيـة بمعـدل  ءالبـالغ الحـي أثنـا ينتف ريـش اإلوز) أ 

الربيـــع والصـــيف والخريـــف مـــع تجنـــب النتـــف فـــي فصـــل الشـــتاء ومتوســـط مـــا يعطيـــه 

  .جم ريش ناعم١٢٠+جم ريش غليظ ٥٨٠الطائر الواحد في العام 

ــــذي يربــــى لغــــرض التســــمين وٕانتــــاج اللحــــم فــــال يمكــــن نتــــف ريشــــه قبــــل ) ب اإلوز ال

يصبح ساق الريشة جافا ال يحتـوي (بوع حينما يكتمل نمو ريشه تماما أس١٣٠١٤عمر

أسـابيع علـى أن يكـون آخــر ٨-٦ثـم يــتم نتـف الـريش بعـد ذلـك كــل) علـى أي أثـر للـدم

أسابيع حتى يمكـن نتـف ريـش الطـائر كلـه بعـد ٧مرة يتم فيها النتف قبل ذبح الطائر بـ

جـم ريـش غلـيظ ٤٦٠ذبحـه  ذبحه وبذلك يصبح متوسـط مـا يعطيـه الطـائر الواحـد قبـل

  .جم ريش ناعم١٩٠+

جــم ريــش كبيــر ١٥٠عنــد الــذبح متوســط مــا ينــتج مــن الطــائر الواحــد مــن الــريش ) ج

  .جم ريش ناعم٥٠+ جم ريش غليظ١٥٠) +ريش الجناح والذيل(

  :األمراض

نادرا ما يتعـرض الـبط واإلوز إلـى اإلصـابة بـاألمراض خاصـة فـي حالـة تربيـة قطعـان 

  :يحدث ذلك يرجع عادة لألسباب التالية إجماال صغيرة ولكن عندما

  .النقص الغذائي -١

  .عدم توافر مياه الشرب النظيفة -٢

  .عدم توافر النباتات الخضراء الطازجة العصيرية -٣

  .تزاحم الطيور وسوء التهوية خاصة في الحظائر المغلقة -٤

  ).فرشة غير نظيفة أو رطبة(ظروف التربية غير الصحية  -٥

  ية بيطرية استخدام أعالف بها أدو  -٦

  :يوأهم األمراض التي قد تصيب البط واإلوز خاصة القطعان الكبيرة ه

فيروسي ينتشـر بسـرعة بـين أفـراد  :مرض االلتهاب الكبدي الفيروسي في البط -١

أسابيع ليس لـه عـالج سـوى تحصـين قطعـان ٤أيام إلى عمر٤القطيع ابتداء من عمر

تنقلهــا عــن طريــق البــيض  أســبوع ألحــداث مناعــة بــالطيور١٤-١٢التربيــة فــي عمــر 

  .للكتاكيت



  ٤٠

مـرض بكتيـري ال يصـيب إال اإلوز لـه عـالج ويمكـن اسـتعمال  :انفلوانزا اإلوز -٢

 .لقاح خاص بالمرض للوقاية منه

ديــدان خيطيــة لونهــا احمــر فــاتح تتطفــل علــى  :ديــدان المعــدة فــي الــبط واإلوز -٣

مكن إتبـاع العالجـات البط واإلوز وتتواجد بالمعدة الغدية والغشاء المبطن للقانصة وي

 .المناسبة

ــــد -الســــالمونيال -٤ ــــوث باألوســــاخ : الباراتيفوي ــــبط واإلوز يتل نظــــرا ألن بــــيض ال

ومخلفــات الطــائر فــأن الميكــروب ينفــذ إلــى قشــرة البــيض وبعــد التفــريخ والفقــس يظهــر 

ويجـــب % ٤٠-١٠المـــرض علـــى الكتاكيـــت محـــدثا نســـبة عاليـــة مـــن الوفيـــات بينهـــا 

  .البيض قبل تفريخهاالهتمام بغسيل وتطهير 

مــن أخطــر األمــراض التــي تصــيب الكتاكيــت وتســبب نســبة  :األســبرجلوزيس -٥

نفــوق مرتفعـــة لحساســيتها لـــه ويســببها  فطـــر األســبرجلوزيس وتســـاعد نســبة الرطوبـــة 

  .المرتفعة في عنابر التحضين على انتشار المرض

ويفضــل  يعتبــر الــبط مــن مقدمــة الطيــور التــي تصــاب بمــرض الكــوليرا :الكــوليرا -٦

تحصــين قطعــان الـــبط بصــفة دوريـــة بلقــاح الكـــوليرا أو عــالج القطيـــع بمجــرد ظهـــور 

  .المرض

يســبب هــذه الحالــة ميكــروب الكلوســتريديا :  )البوتيــولبزم ( مــرض الرقبــة اللينــة  -٧

وهو من مجموعة الميكروبـات الالهوائيـة، ويتـأثر بهـا الـبط واإلوز وفيهـا يرقـد الطـائر 

إلى األمام غير قادر على رفعها حيـث يالحـظ أن عضـالت  على األرض مادا رقبته

  .الرقبة تصبح لينة سهلة االلتواء كما تظهر التهابات معوية شديدة

تظهر هذه الحالة في البط بعد بدايـة وضـع البـيض علـى  :انقالب فتحة المجمع -٨

شكل انقالب لفتحة المجمـع وال يجـدي العـالج معهـا، وتظهـر هـذه الحالـة فـي قطعـان 

لبط التي بلغت جنسيا في وقت مبكر لعدم إتباع برنامج العليقة والضوء المحـدد فـي ا

  . فترة النمو

نظـرا ألن الـبط يخـرج إلـى المالعـب الخارجيـة فـأن  :نقص الفيتامينات واألمـالح -٩

العليقــة وميــاه الشــرب تقــدم الــه فــي الملعــب حيــث تتعــرض لضــوء الشــمس وحرارتهــا 

إلـــــى فســـــاد الفيتامينـــــات بالعليقـــــة، وأكثـــــر  خاصـــــة فـــــي فصـــــل الصـــــيف ممـــــا يـــــؤدي



  ٤١

الفيتامينات التي يتأثر بها البط فيتامين أ حيث يظهر التهابات في العيون مـع وجـود 

  .قطع صديدية تسدها

وكـــذلك نقـــص فيتـــامين هــــ حيـــث يظهـــر بـــالبط حالـــة ضـــمور العضـــالت خصوصـــا 

  .عضالت األرجل

ظهــر التهابــات جلديــة شــديدة كمــا يتــأثر الــبط بــنقص حمــض البانتوثنيــك والبيــوتين وت

  .على األرجل وحول المنقار

البط شديد الحساسية لنقص الكولين وتظهر أعراضه على شكل ورم في المفاصل ثم 

اعوجاجها وعدم القدرة على المشي وهي نفس أعراض نقص المنجنيز الذي يتأثر به 

  .البط كثيرا وتؤثر على نسب الفقس

الفسـفور وتظهـر حـاالت لـين العظـام علـى الكتاكيـت كما يتأثر البط بنقص الكالسيوم و 

أنثــى حيــث يميــل الــذكر إلــى رفيقــة واحــدة :عــادة ذكــر النســبة الجنســية -.   والبــدارى

 ٣-٢طوال حياته ال يلقح سواها ولكن عنـد التربيـة المكثفـة يمكـن للـذكر أن يصـطفي 

       الت الخفيفــةإنـاث فـي السـال ٥-٢أو ) التـو لـوز، األمـدن(إنـاث فـي السـالالت الثقيلـة 

، ونسبة الخصوبة تزداد إذا تم التلقيح في مياه التـرع والبـرك )البلدي، اإلوز الصيني( 

والبحيـــرات خصوصـــا بالنســـبة للســـالالت الثقيلـــة التـــي تجـــد صـــعوبة فـــي التلقـــيح علـــى 

  . أرض المرعي

-٢٠بيضة في السالالت الخفيفة،     ٥٠-٤٠متوسط إنتاج البيض في الموسم  -٢

جم تبعا للساللة وتبدأ ٢٠٠-١٥٠يضة في السالالت الثقيلة بمتوسط وزن ب ٣٠

أشهر وأفضل معدل إلنتاج البيض يكون  ١٠-٨اإلناث في وضع البيض في عمر 

-١٠سنوات يبدأ بعدها في التناقص التدريجي حتى عمر       ٦-٢في عمر 

 ٨-٦عمر شهر وحتى  ١٢سنة أما الذكور فأنها تصلح للتلقيح ابتداء من عمر ١٢

سنوات وتكون نسبة الخصوبة مرتفعة في السنوات األولى وتقل تدريجيا مع الزيادة 

  .في العمر

٣   

  

  



  ٤٢

      

  

    


