
 
 

w
w

w
.T

he
poultry

.net 

موقع
 

الدواجن
 

تغذية النعام
  

طيور النعام
ب مراعاتھا عند تغذية 

ت غذائية يج
ظا

�ح
ت و م

إرشادا
  

 

   حمدي قنديل. د 
 

 
 
 
 

 
 

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

info@thepoultry.net 

  
 

 
 موقع الدواجن

 
 

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

 
دث جميع المواضيع المطروحة بالموقع موثقة بأخر واح

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 
موقع أخر بدون إذن خطي من  أينقلھا او نسخھا من 

موقع وأي مخالفة ستعرض الموقع المخالف إدارة ال
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 

  طرق تكوين ع�ئق النعام

 
 موقع الدواجن

 
 

 
 تغذية النعام

 
 

بالتالي 0بد  تعتبر تغذية طيور النعام العنصر ا-ساسي في نجاح مشروع التربية و
عند التفكير بمشروع لتربية النعام من ا0نتباه إلى ضرورة تامين تغذية متوازنة 

 .عمار المختلفةلطيور النعام وفقا ل9
 

ان طريقة تغذية طيور النعام تختلف بحسب المرحلة العمرية كما ان ا0حتياجات 
 .الغذائية لطيور النعام تختلف حسب عمر الطائر

 
تعتبر التغذية السليمة و المتزنة من العوامل المحددة لنجاح مشروعات إنتاج النعام و 

 .الطائر نتاجية الحرجة من عمراIخصوصا خ�ل الفترات 
 

ان طيور النعام كباقي الطيور ا-خرى تحتاج إلى كميات كافية و متوازنة من 
البروتين و الدھون و الكربوھيدرات باIضافة إلى الفيتامينات و المعادن و 

 .ا-حماض ا-مينية الضرورية
 
نتباه إلى نظافة الع�ئق ان توفر الع�ئق الخضراء يعتبر من النقاط الھامة في تغذية طيور النعام كما يجب ا0

 . وخلوھا من المواد الخشبية و المعدنية حتى 0 تتناولھا الطيور مع ا-ع�ف
  
  

، ا-م�ح المعدنية ، ، الكربوھيدرات، الدھوننالبروتي يجب أن يحتوى الغذاء على المكونات المختلفة منكما 
  .ب ا0حتياجاتمينية الضرورية حستوافر ا-حماض ا- الفيتامينات ، كذلك يجب

  
الخضراء و الخشنة بجانب المركزات لت�فى حدوث التخمة من جراء اIفراط في  كذلك يجب ا0ھتمام بالتغذية 

  .ا-ع�ف الجافة المركزة فقط تناول
  

مماثل للموجود في الحيوانات المجترة مع الفارق في  كفاءة طيور النعام على ھضم ا-لياف كذلك فان قدرة و
   .از الھضميتركيب الجھ

  
بالتالي 0بد من التعرف الى شروط الع�ئق  تذكر ان العليقة ھي المحدد ا0ساسي لنجاح و فشل مشروع التربية و

طرق تكوينھا با0ضافة الى التعرف على عادات النعام الغذائية و ا0غذية التي يفضلھا و يستسيغھا طائر النعام  و
  .بشكل عام
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   ي ع�ئق النعامالمواصفات الواجب توافرھا ف

  

بشراء عالئق النعام  عند التفكير بتركيب عالئق النعام أو

الجاهزة فالبد من مراعاة بعض المواصفات و الخصائص 

الواجب توافرها في هذه العالئق حتى تكون مناسبة لطيور 

  .النعام

 
و كذلك احتياجات  أن تحتوى العليقة على جميع العناصر الغذائية ال�زمة للمحافظة على حياة الطيور �

 . المراحل اIنتاجية و الفسيولوجية التي يمر بھا الطائر

 . أن تكون العليقة جيدة ا0ستساغة و خالية من العفن و الفطريات و سمومھا �

 .أن تكون العليقة ذات كفاءة ھضمية مرتفعة �

مما يؤدى إلى  4: 1أن تكون العليقة متزنة غذائيا و تكون نسبة البروتين المھضوم إلى الكربوھيدرات  �
  .الحصول على أقصى معدل إنتاجي

 ).  حسب العمر( يجب أن تتنوع مصادر العليقة مع توافر العليقة الخشنة  �

ضرورية 0متصاص  يجب أن تحتوى العليقة على الدھون -ھميتھا في إمداد الطائر بالطاقة كما إنھا �
 .فيتاميناتبعض ال

الكالسيوم في العليقة  فى العليقة فعلى سبيل المثال نقص عنصريجب توافر و اتزان العناصر المعدنية  �
 النامية أو عدم اتزانه يؤدى إلى تطور غير طبيعي -رجل الكتاكيت

 .يجب ان تكون الع�ئق مستساغة بالنسبة لطيور النعام �

 .يجب ان تكون الع�ئق متزنة من ناحية القيم الغذائية �

  .وا0خشاب وا0جسام الغريبة يجب ان تكون الع�ئق خالية من المعادن �

  
   تكوين الع�ئق المركزة

 
  .والحالة اIنتاجية توجد خمس أنواع من الع�ئق تستخدم في تغذية طيور النعام بما يتناسب مع العمر

  
تختلف الع�ئق المقدمة لطيور النعام وفقا لعده معايير منھا عمر الطيور و الحالة اIنتاجية للطيور حيث حيث 

 .الع�ئق المقدمة للطيور الفتية عن تلك المقدمة للطيور البالغةتختلف 
 

 .كما تختلف الع�ئق المقدمة للطيور المنتجة عن تلك المقدمة للطيور غير المنتجة
 

تقديم ع�ئق تتناسب مع  الحالة اIنتاجية و و بالتالي عند حساب القيم الغذائية 0بد من تقدير عمر الطيور و
 .فيتامينات غير ذلك من عناصر معدنية و بروتين و ائية من طاقة وا0حتياجات الغذ

 
  :المراحل التالية إلىوبشكل عام يمكن ان تقسم الع�ئق المقدمة للنعام 

 
  .عليقة بادئة  -1
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  .عليقة نامي -2
  .عليقة تسمين -3
  .اIنتاجخارج موسم  اIنتاجيعليقة حافظة للقطيع  -4
  .اسم اIنتاجعليقة إنتاج تقدم خ�ل مو -5

 

�   علف بادئ. أو

 
، و %  6-5، ألياف خام %  22- 20كجم ، بروتين خام /كالورى كيلو 2600 -2500يحتوى على طاقة ممثلة 

شھر يتم استخدام  3- 2الكتاكيت من عمر يوم حتى شھر بصورة منفردة ، و من  يستخدم ھذا العلف في تغذية
  .ئمع العلف الباد%  10الخشنة بنسبة  ا-ع�ف

   علف نامي. ثانيا

 

، و %  8-7، ألياف خام %  20- 19كجم ، بروتين خام /كالورى كيلو 2500-2400يحتوى على طاقة ممثلة 
  .مع العلف النامي%  10شھر مع استخدام البرسيم الحجازي بنسبة  6– 4عمر  يستخدم في تغذية الطيور من

  

   علف التسمين. ثالثا

 

، و %  10-9، ألياف خام %  18- 17كجم ، بروتين خام /كالورى كيلو 2400-2300يحتوى على طاقة ممثلة 
  .مع علف التسمين%  17شھر مع استخدام البرسيم الحجازي بنسبة  14– 7عمر  يستخدم في تغذية الطيور من

  

   العلف الحافظ للقطيع ا@نتاجي خارج الموسم. رابعا

 
 ، و%  12-11، ألياف خام %  17- 16، بروتين خام  كجم/كيلو كالورى 2100-2000طاقة ممثلة  يحتوى على

 .مع العلف الحافظ % 16يستخدم في تغذية الطيور خارج موسم اIنتاج ، مع استخدام البرسيم الحجازي بنسبة 

  

   العلف ا@نتاجي خ�ل موسم التزاوج . خامسا

 
، و %  10-9، ألياف خام %  22- 21كجم ، بروتين خام /كيلو كالورى 2350-2300ممثلة  يحتوى على طاقة

مع العلف  % 23في تغذية الطيور خ�ل موسم التزاوج و إنتاج البيض يستخدم البرسيم الحجازي بنسبة  يستخدم
   . اIنتاجي
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  الحالة ا@نتاجية الجدول التالي يوضح نسب المركبات الغذائية اCساسية في العليقة طبقا للعمر و
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  فيما يلي نماذج لبعض اCع�ف المقترحة و ذلك استرشادا بالفروض السابق

  

  

  

  
  Cا@نتاجية ساسية في العليقة طبقا للعمر و الحالةنسب المركبات الغذائية ا  
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  إرشادات و م�حظات غذائية يجب مراعاتھا عند تغذية طيور النعام
 
يبدأ الطائر في اjكل و الشرب  في اليوم ا-ول بعد الفقس تعتمد الكتاكيت في تغذيتھا على ما تبقى من المح و -1

له البيض غير المخصب مسلوقا أو مطبوخا مع إضافة  ل حيث يفضل أن يقدممن اليوم الرابع أو قبل ذلك بقلب
المطحون أو مسحوق ا-صداف ، ثم يقدم لھا ا-ع�ف المركزة تدريجيا و تتم  الكالسيوم في صورة قشر البيض

ساعة مع م�حظة أن  2مرتين في اليوم و تكون مدة التغذية اليومية نصف ساعة في البداية ثم تزداد إلى  التغذية
 . مع ضرورة توافر مياه الشرب طول اليوم كتاكيت النعام غير نشطة لي� و بالتالي 0 تحتاج إلى تغذية ليلية

الغذاء و يكون ذلك بكميات  يتم تقطيع بعض ا-ع�ف الخضراء و تقديمھا للكتاكيت عندما تبدأ في استھ�ك -2
الھضمية لذلك يمكن استخدام الدريس المقطع أو  اء بعض المشاكلقليلة ، وقد يسبب استخدام ا-ع�ف الخضر

الكالسيوم و الفسفور عند تغذية الطيور على البرسيم الحجازي حيث  المطحون بد0 منھا ، مع ضرورة إضافة
  .فوسفور و ھذه النسب غير مناسبة لتطور و نمو العظام 0.22كالسيوم و  % 1.44يحتوى على 

 40عليقة جافة مركزة و  جرام 900إلى  400لث و حتى عمر شھر يمكن أن يقدم للطائر من بعد ا-سبوع الثا -3
 .جم أع�ف خضراء مقطعة إلى قطع صغيرة 90 -

أسابيع من العمر، ثم تزداد  10عند %  20تزداد تدريجيا نسبة المادة الخشنة في عليقة الكتاكيت لتصل إلى  -4
 . %60تدريجيا حتى تصل إلى 

ا-غذية الغنية في  عة با-ع�ف الخضراء بعضزرويت قبل خروجھا إلى ا0حواش المعطاء الكتاكيفضل إ -5
 .ھضمية الطاقة حتى 0 تستھلك كميات كبيرة من النباتات و تسبب لھا مشاكل

ا-يام ا-ولى من عمر  خ�ل-لياف في ا-معاء الغليظة البكتيريا النافعة و التي تعمل على ھضم ا تتكون -6
حظائر الكتاكيت و ذلك بھدف زيادة أعداد  طائر ، و ھناك بعض المزارع تضع روث الطيور البالغة داخلال

  .ا-لياف البكتيريا فى ا-معاء و تنشيط عملھا في ھضم

 .شھور 6-3من وزن الجسم للكتاكيت حتى عمر %  4,0 – 3.0الكمية المأكولة  -7

 .اIنتاجي سم للطيور بعد ذلك والقطيعمن وزن الج%  3,5 – 2.5الكمية المأكولة  -8

 .خاصة مرات يوميا في غذايات 3- 2مرات و الطيور الكبيرة  4-3يقدم ا-كل للكتاكيت  -9

البريمكس حيث يضاف  ضرورة توفير مصدر جيد من الفيتامينات و ا-م�ح المعدنية و ذلك في صورة -10
احتياجات النعام المرتفعة من ا-م�ح و  مع م�حظة) هحسب تركيز مكونات(كجم لكل طن من العليقة  2-1بمعدل 

 .الفيتامينات

 .للكتاكيت عمر شھر 90: 10نسبة المادة الخشنة إلى العليقة المركزة  -11

 .شھر 3-2للكتاكيت عمر  80: 20نسبة المادة الخشنة إلى العليقة المركزة  -12

 .شھر 6-4طيور عمرلل 75: 25نسبة المادة الخشنة إلى العليقة المركزة  -13

 .شھر 14-7للطيور عمر 60: 40نسبة المادة الخشنة إلى العليقة المركزة  -14

 .لباقي القطيع 40:  60إلى  60:  40نسبة المادة الخشنة إلى العليقة المركزة  -15

باIضافة إلى  بالمعدة و ا-معاء عدم كفاية المادة الخشنة في عليقة الطيور البالغة يؤدى إلى مشاكل و أضرار -16
يؤدى %  20ان زيادة نسبة المادة الخشنة في العليقة عن  و العكس بالنسبة للكتاكيت حيث. زيادة ظاھرة النقر 
 . إلى انسداد ا-معاء

 .ضرورة تنوع العليقة من مصادر مختلفة مع مراعاة ا0قتصاديات -17

 .اضةللطيور الصغيرة و البي%  2.5إضافة مصدر للكالسيوم بنسبة  -18
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مضادات الكوكسيديا  كجم من العليقة على فترات و 1مجم لكل  20إضافة بعض المضادات الحيوية بمعدل  -19
  .أيام على ا-قل 10إلى ع�ئق الطيور على أن ترفع من الع�ئق قبل الذبح بحوالي 

عند زيادة محتوى  لتتوقف الكمية المأكولة لكتاكيت النعام على محتوى طاقة العليقة ، فينخفض المأكو -20
  .الطائر يأكل حتى يشب العليقة من الطاقة و العكس صحيح ، أما بالنسبة للطيور البالغة فان

الي تحقق للنمو و بالت يجب مراعاة العناية بتغذية الطيور الصغيرة في العمر للحصول على أعلى معد0ت -21
  .المزرعة الربحية المثلى

و الطيور  ( 1 : 1.5) قل بتقدم الطائر في العمر حيث كانت للكتاكيت الصغيرةالكفاءة التحويلية للغذاء ت -22
الكفاءة التحويلية للغذاء تدل على تدنى الكفاءة  ، فانخفاض نسبة) 1:  10(و الطيور الناضجة )  1:  4.5(النامية 

ذاء و انخفاض معدل النمو و اتزان العليقة يسبب انخفاض الكفاءة التحويلية للغ كذلك فان عدم. ا0قتصادية للطائر
 .العظام ضعيفة و الطيور عرضه لoصابة با-مراض تكون

الجديدة محل جزء من العليقة  يراعى عند تغير نوعية العليقة اتباع أسلوب التدريج باستبدال جزء من العليقة -23
�تصاب الطيور بصدمة غذائية يوم و ذلك حتى 0  14بعد  السابقة و يتم ذلك تدريجيا على أن يكون اIح�ل كام

 . الضعف و الھزال و انخفاض الحيوية و تمتنع عن ا-كل مما يؤدى إلى

 . أھم الفيتامينات التي تؤثر على إنتاجية البيض و خصوبته ھي أ ھـ ، د ، ب مركب -24

مو جسم الطائر معد0ت ن زيادة نسبة البروتين في عليقة الكتاكيت عن الحدود المسموح بھا يؤدى إلى زيادة -25
  . حمل الجسم على حساب تطور العظام و ا-رجل مما يؤدى إلى عدم مقدرتھا على

  

  

  

 

 
 

 

  

 

جميع الحقوق مسجلة باسم 
ويمنع نسخ  موقع الدواجن

المقال او وضعھا بأي موقع 
ويسمح بوضع ملخص مع رابط 

للمقال اCصلي على موقع 
الدواجن وأي مخالفة ستعرض 

 للمسائلة القانونية

www.Thepoultry.net 

  

  


