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  مواصفات الدجاج البياض المثالي 

  

  المهندس محمد احمد الحسيني

 

  مواصفات الدجاج البياض المثالي

يجب انتقاء الدجاج البياض أثناء عملية الفرز و تتم بعد شهرين إلى 
ناتج الفرز و اإلبقاء على الدجاج بداية اإلنتاج و بيع  شهور من 3

من حيث المواصفات الشكلية و التي  المثالي لعملية إنتاج البيض،
  )شهرا 18(تناسب طول فترة التربية 

و مع طول هذه المدة فان تربية الدجاج البياض تتطلب الخبرة و 
الوقائية و التي من خاللها يتم تقليل أعداد النافق  الرعاية الصحية و

العلف خالل هذه المدة مع االستغالل  زرعة آما تتطلب توفيرفي الم
  مع ) للمتر المربع دجاج بياض 6(االمثل لمساحة المزرعة الكبيرة 

  اختيار السالالت العالية اإلنتاج و التي تمتاز باالتي

 3المسافة بين عظمتي الحوض تكون بحيث يمكن وضع .1
في  الدجاج المنخفض أصابع على األقل بينهما بينما

 . اإلنتاج فتكون هذه المسافة أضيق
 . المسافة بين عظمة القص و عظمتي الحوض متسعة .2
 . فتكونان مدببتين عظمتي الحوض في الدجاج طرية و يمكن ثنيها بسهولة عكس الدجاج المنخفض اإلنتاج .3
 . افةاللون و ج فتحة المجمع واسعة فاتحة اللون رطبة بينما الدجاج القليل اإلنتاج تكون صفراء .4
 . عرف الدجاج العالي اإلنتاج محمر اللون و غير باهت آما في المنخفضة اإلنتاج .5
  . البيض يظهر المنقار و األرجل بلون باهت و فاتح الستهالك الصبغة الصفراء في إنتاج .6

  اختيار الساللة المناسبة

توجد ساللتان أحداهما منتجة  البيض وتتعدد السالالت المنتجة للبيض حيث يتم المقارنة بينها على أساس لون قشرة 
  . للبيض األبيض القشرة و اآلخر بني القشرة
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 –إلنتاج أفضل سالالت البيض األآل  و من اشهر السالالت العالمية إلنتاج البيض و تدخل في معظم برامج التربية
   هو

 Leghorn : الليجهورن
 .لون الريش ابيض و لون البيض ابيض –خفيفة 

 Ancona:االنكوناِ 
   .سوداء و هي مشابهة تقريبا لليجهورن غير أن الريش منقط بنقط

 

 البني جدول للمقارنة بين الساللة المنتجة للبيض ذي القشرة البيضاء و القشرة

 

 


