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الدواجن
 

تغذية طيور النعام
 

   موقع الدواجن 
 

 
 
 
 

 
 

  على موقع الدواجن يرجى مراسلة الموقع على البريد ا�لكتروني للموقع �ع�ناتكم
  

info@thepoultry.net 

  
 

 
 موقع الدواجن

 
 

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

 
ثقة بأخر واحدث جميع المواضيع المطروحة بالموقع مو

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

.الحاصلين على شھادات عليا بعلم الدواجن  
 
 

 تنبيه
 

جميع الحقوق العلمية مسجلة باسم موقع الدواجن ويمنع 
من  موقع أخر بدون إذن خطي أينقلھا او نسخھا من 

إدارة الموقع وأي مخالفة ستعرض الموقع المخالف 
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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 تغذية النعام

  

 
 

 موقع الدواجن
 

 
 

  تغذية النعام 
  

تأكله حيوانات المراعي وخصوصاً الحشائش الطرية ذات  يأكل النعام ما
ا6وراق العريضة كالفصة والبرسيم حيث يستسيغھا الطائر ويقبل على 

  . تناولھا

  

مواد المزروعة ھذا وإن النظام المستخدم في تغذية النعام يتعلق كثيراً بال
كبيرة والمتوفرة وباGمكانات المادية المتاحة حيث يجب أن تتوفر المساحات ال

، إضافة إلى العليقة الجاھزة والتي تشمل والمغطاة با6عشاب الخضراء
 إضافة إلى المتممات العلفية من معادن نادرة وأساسية و) حبوب النجيليات+ حبوب البقوليات ( الحبوب 

  .أمينيهحماض فيتامنيات وأ

  

% 25ويتميز النعام بمقدرته على ھضم كميات كبيرة وعالية من ا6لياف في العليقة الجاھزة والتي قد تصل إلى  
  .ألياف خام

  

وتتم تغذية صغار النعام ابتداء من اليوم ا6ول بعد خروجه من المفقس والذي 
في تجويفه يبقى فيه لمدة ثWثة أيام حيث يتغذى على صفار البيض المتوضع 

البطني حيث يبدأ في شرب الماء والتھام بعض قطع ا6وراق الخضراء الطرية 
  أو المقطعة من البرسيم والجزر المبشور

أما البروتين الفوسفوري والكبريتي والدھون المقدم للصيصان عبارة عن صفار  
البيض المسلوق أو المطبوخ حيث يستعمل البيض غير المخصب لھذه الغاية 

  .إضافة معدن الكالسيوم على صورة مسحوق قشر البيض ويتم

ويحتاج النعام النامي من عمر يوم واحد حتى ثWثة شھور إلى عليقة مركزة 
 وأن [%  22تقل نسبة البروتين الخام عن الكيلوغرام الواحد عن  متوازنة [

  .% 3.5تزيد نسبة ا6لياف الخام عن 

لية على تحويل الغذاء ومعدل ا[ستفادة منه ھذا ويتميز طائر النعام بقدرته العا 
كغ لحم وذلك خWل ا6شھر الستة ا6ولى من العمر والجداول التالية تبين  1كغ علف يعطي  2.4حيث تصل إلى 

  .ا[حتياجات الغذائية ا6ساسية لطائر النعام ومعامل تحويله الغذائي
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  ا�حتياجات الغذائية للنعام

  

بروتين  العمر
 % خام

طاقة 
استق�بية 

 كغ/ك.ك

+ مثبوتين  %مثبوتين %�يسين %فوسفور %كالسيوم
 %سستين

من يوم حتى 
 شھرين

23 3000 1.5 0.7 1 0.5 1 

 0.8 0.5 0.9 0.7 1.5 2750 20 أشھر 2-4

 0.55 0.4 0.8 0.5 1.2 2500 16 أشھر 4-6

 0.5 0.3 0.6 0.4 1.2 2200 14 أشھر 6-8

 0.35 0.25 0.5 0.35 1 2100 14 سنة1.5-أشھر8

 0.16 0.1 0.4 0.35 1 1700 14 سنة 1.5-2.5

    

      

  .غرام 30-20سم وتزيد في الوزن يومياً من 1ھذا وإن فراخ النعام يزيد طولھا كل يوم بمعدل 

  .سنوات ، بينما تبلغ الذكور بعمر أكبر 3-2.5تبلغ إناث النعام جنسياً بعمر 

  

  

  معد�ت التحويل الغذائي

  

 سنة 1.5- شھر 10 شھر 10-6 شھر  6-4 شھر  4-2  رشھ  2-1 العمر

 10 5.5 3.8 2.7 2 معامل التحويل الغذائي

  

  

وأفضل موسم لeنتاج ھو شھر آذار حتى نھاية تشرين ا6ول، ھذا ويعتبر طول النھار ومدة التعرض للضوء ھي  
  .العامل المحدد لبداية موسم التربية في المناطق البيئية المختلفة

داية الموسم فإن الذكور تظھر لوناً محمراً محدداً في قصبة ا6رجل والمنقار وحافة العينين ويعتبر مدى وعند ب 
استمرار ھذا المظھر مرتبط مع درجة النضوج والمقدرة الجنسية في الذكور وتنعكس إيجاباً على مدى الخصوبة 

  .في البيض
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دو أعناقھا كما لو كانت بالون منتفخ مملوء بالھواء وتصدر وغالباً ما تقوم الذكور بملئ البلعوم بالھواء حتى تب 
صوت رتيب مميز وعندما تكون التربية في أعداد كبيرة فإنه سرعان مايتم تكوين أزواج أو مجموعات أو أسر 

  .من بين أفراد القطيع بصفة تلقائية

حد التزاوج مع عدد من اGناث وتقوم الذكور بعمل رقصة خاصة أمام اGناث لجذب ا[نتباه ويمكن للذكر الوا 
وقبل بدء موسم اGنتاج يجب أن يتم تجريف أرضية الحظائر  2:1والنسبة الجنسية المثالية عند تربية الطيور 

والمسارح للتخلص من الميكروبات واlفات حتى [تنتقل ا6مراض عن طريق ھذه الميكروبات إلى البيض وعند 
مسارح وعندھا يمكن استخدام نصف عدد الحظائر فقط ثم تتبادل الواحدة وجود أماكن فائضة من الحظائر أو ال

  . مع ا6خرى

  

  
  

  
  

  مكونات الغذاء 
  

يجب أن يحتوي غذاء النعام كما في معظم الكائنات الحية ا6خرى على المكونات الغذائية ا6ساسية كالبروتين 
ء ، وكما ھو معروف فإن البروتين يتكون من والكربوھيدرات والدھون وا6مWح المعدنية والفيتامينات والما

سلسلة من ا6حماض ا6مينية التي تمثل حجر ا6ساس في بناء ا6نسجة والصيصان بفترة النمو تحتاج إلى 
يمكن للنعام إنتاجھا خWل  البروتين وھناك بعض ا6حماض ا6مينية ا6ساسية الWزمة للنعام وھي أحماض [

  .الواجب والضروري توفيرھا في عWئق النعام عمليات ا[ستقWب لذا فمن

وتعتبر الكربوھيدرات المصدر ا6ساسي Gنتاج الطاقة ويعتبر السكر والنشا أسھلھا في الھضم ولما كان السيللوز 
وأشباه السيللوز تتكون من نفس العناصر فإنھا تعد كذلك مصدراً للطاقة لكنھا تحتاج إلى جھد ووقت أكبر في 

  .عمليات الھضم
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وتقوم الزيوت والدھون بإمداد الطائر بالطاقة الWزمة لقيامه بالعمليات الحيوية وتعتبر ضرورية [متصاص 
بعض الفيتامينات ووجودھا بكميات عالية في العليقة تجعل الكالسيوم المتاح بدرجة أقل مما يسبب بعض المتاعب 

  .6رجل الطيور

وتقوم الفيتامينات وا6مWح المعدنية بوظائف مختلفة في بناء جسم الطائر وأي نقص أو عدم توازن في نسبھا 
يؤدي إلى نمو غير طبيعي للطيور ويتعتبر عنصر الكالسيوم والفوسفور ضروريان لتكوني العظام بحيث تكون 

  . 1:2نسبة الكالسيوم إلى الفوسفور 

ء الجاري وبشكل دائم وطوال اليوم وتزداد حاجة الطيور للماء كلما زادت كميات ويجب إمداد طيور النعام بالما
الطعام الذي تتناوله كما تتوقف كمية الماء على مكونات الغذاء نفسه وعموماً فإن النعام يتناول كمية من الماء 

  .تقدر بثWثة أضعاف كمية الطعام الذي يتناوله

من الحصى والرمال الخشنة وماشابھھا لتسھيل عمليات الھضم وجرش  كما يقوم طائر النعام بالتقاط العديد
ا6عWف الخشنة التي يتناولھا حتى [تمتلئ المعدة بالغذاء ويحدث امتWء وانتفاخ في المعدة ويجب أن تكون 

الحصى والرمال غير قابلة للذوبان وخالية من 
الحواف الخشنة وحجمھا [يزيد عن نصف حجم 

  .أظافر ا6صابع

  

  :تقديم الغذاء

يختار النعام غذاءه أساساً طبقاً للونه وملمسه ومظھره 
العام وليس طبقاً لطعمه حيث أنه يمتلك كمية قليلة من 

  .خWيا التذوق

ويعتبر النعام حساس جداً للتغيير المفاجئ للعليقة  
وبناًء على ذلك يجب عند النتقال من نوعية غذاء إلى 

ل تدريجي عن طريق نوعية أخرى أن يتم ذلك بشك
  .خلط الغذاء القديم بالنوعية الجديدة من الغذاء ولمدة أسبوع على ا6قل

كما يفضل أن [تستمر التغذية على نوعية غذاء واحدة لمدة طويلة حتى [يؤدي ذلك إلى تراكم بعض العناصر  
لنقص في حيويتھا  بدرجة قد تكون سامة في الجسم كما يؤدي إلى نقص في شھية الطيور وبالتالي يؤدي

  .ونشاطھا

  

حيث يتم تقديم ا6عWف الجاھزة والتي ) صباحاً ومساًء (ھذا ويفضل تقديم العWئق لطيور النعام على فترتين 
تحتوي على كافة المكونات الغذائية ا6ساسية وضمن النسب المقررة وبالكميات التي تناسب أعمارھا وأوزانھا 

كغ  2.5-2بحيث تبلغ كمية العليقة المقدمة للطير الواحد حوالي ) ربية أمھاتتسمين، ت( وحسب نوعية التربية 
  .علف جاھز باليوم مع كمية كافية من ا6عWف الخشنة حتى تتمكن الطيور من قضاء مدة طويلة في تناول الطعام

  

وم حيث يكون تأثير أما طيور التربة من ا6مھات فإنھا تحتاج إلى عليقة خاصة تكون غنية بالبروتينات والكالسي
الغذاء على إنتاج البيض كبير جداً كما أنه يؤثر كذلك على نسبة التفريخ وحيوية الصيصان الناتجة مع مراعاة 

ومعدن الزنك ومعدن المنغنيز لشدة الحاجة  VitE – VitD3 – VitAتوفر كWً من الفيتامينات والمعادن خاصة 
  .وضع البيضلھا في فترة النمو وأثناء موسم اGنتاج و
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الواجب إعطاؤھا للطيور في أعمارھا المختلفة ) الجاھزة(والجدول التالي يبين متوسط كمية العليقة المركزة 
  :ومعدل الزيادة في وزن الطيور

   

 كغ/متوسط وزن العليقة كغ/متوسط الوزن الحي شھر/العمر المرحلة العمرية

 شھر   -0  صيصان  

 2.5 –شھر 

0.75-3 

3- 15 

0.125 

0.360 

 6 – 2.5 طيور نامية

6- 11 

11- 14 

15- 60 

60- 80 

80- 100 

1.5 

2.5 

2.200 

 2.300 120 – 100 30 -14 طيور بالغة

 2.5 130 -120 شھر 30أكبر من  طيور منتجة

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

جميع الحقوق مسجلة باسم 
ويمنع نسخ  موقع الدواجن

المقال او وضعھا بأي موقع 
ط ويسمح بوضع ملخص مع راب
للمقال اIصلي على موقع 

الدواجن وأي مخالفة ستعرض 
 للمسائلة القانونية

www.Thepoultry.net 

  

  


