
 

 

 احتٌاجات الطٌور الداجنة للطالة

Poultry needs for energy 
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 العاللة بٌن الطالة وتركٌب الغذاء 

من الممكن أن يترك الطائر يستيمك أي كميات يستطيع أكميا من العميقة . و لكننا 
أنو يصل إلى مستوى احتياجاتو و كفايتو من العميقة تبعًا إلحتياجاتو من الطاقة   نجد

طائر . فإذا الممثمة بيا . فالطاقة ىي العامل المحدد لكمية العمف التى يستيمكيا ال
عمى نسبة  مما يؤثر  كانت نسبة الطاقة عالية قل المستيمك منيا و العكس صحيح

البروتين المستيمكة . لذلك فإن ىناك عالقة بين نسبة البروتين و الطاقة في العميقة 
وتكون  C/P  Ratio يجب أن تكون تركيبة العميقة في حدودىا وتسمى ىذه العالقة

تبعًا لعمر الطائر . من ىنا كانت أىمية ضبط  571-531ىذه النسبة ما بين 
 محتوى العميقة من الطاقة وكذلك ضبط النسبة بين البروتين و الطاقة فى العميقة .

وىناك عالقة بين الطاقة وعناصر اخرى في العميقة فعند اضافة الدىون تزداد 
.الفولك الحاجة الضافة الميثايونين والكولين والرايبوفالفين وحامض   

Energy  _______ Feed Intake _______ Protein & other Elements  

 

 



 

 

 احتٌاجات الطٌور الداجنة للطالة

للطالة مفروج اللحاحتٌاجات   

 تمسم فترة التسمٌن الى ثالث فترات تمدم فً كل فترة نوع من العالئك

-0022 الطالة تمدم علٌمة بادي فٌها ٌوم 11من عمر ٌوم واحد حتى عمر / الفترة االولى 

 لكل كغم كٌلو سعرة 0222

 0122-0222طالة مستوى الاعتٌادٌة  نموتمدم علٌمة  ٌوم 01 – 10من عمر/ الفترة الثانٌة 

 لكل كغم  كٌلو سعرة

 0022-0022طالة الفٌها  هائٌةتعطً فٌها علٌمة ن ٌوم 20 -00من عمر تمدم / الفترة الثالثة 

 .لكل كغم كٌلو سعرة

 احتياجات الدجاج البياض للطاقة

مستوى الطالة فً  تبدأ من عمر ٌوم واحد ولغاٌة االسبوع الثامن من العمر المرحلة االولى

كٌلو سعرة لكل كغم  0122الى  0022هذه المرحلة بٌن   

اسابٌع وحتى عمر  0تمدم هذه العلٌمة لفروج الدجاج البٌاض ابتداًء من عمر  المرحلة الثانٌة

  كٌلو سعرة لكل كغم 0022-0022مستوى الطالة بٌن اسبوع  00

طالة بٌن المستوى اسبوع وطول فترة االنتاج  00تمدم ابتداًء من عمر  مرحلة انتاج البٌض

كٌلو سعرة لكل كغم . 0572 -0022  

 العوامل المؤثرة فً احتٌاجات الطٌور للطالة

احتٌاج الطائر من الطالة كلما تمدم بالعمر وذلن بسبب ترسٌب  د: ٌزداالطائرعمر  .1

 الكبٌرة العمر  لألفراخالدهن بالجسم 

العروق الثمٌلة تحتاج الى طالة اعلى من الدجاج و اللحم ج: دجاالوراثٌةالعوامل  .0

 دجاج اللحم ٌستهلن علف اكثر من الدجاج البٌاض الن العروق الخفٌفةو البٌاض

العلف  استهالن: عند ارتفاع درجة الحرارة فً الصٌف ٌنخفض ةدرجة حرارة البٌئ .0

العلف  استهالن%وعند انخفاض درجة حرارة البٌئة فً الشتاء سوف ٌرتفع  12بنسبة 

العلف  استهالنالدجاج فً الصٌف ٌحتاج الى طالة الل فٌمل  النوذلن  %12بممدار 

   .العلف استهالنبعكس الشتاء ٌحتاج الى طالة اعلى فٌزداد 



 

 

 االصابة باالمراض  .2

 

 التقنين الغذائي

%من تكالٌف مشارٌع الدواجن وتملٌل هذه النسبة ممكن باتباع تمنٌن غذائً  52العلف ٌشكل   

فً  اإلفراطالثمٌلة تمٌل الى  لألنواعلتملٌل الهدر الحاصل عند تناول العلف من لبل الدجاجة 

وانتاج البٌض ٌستخدم التمنٌن الغذائً  إلدامةباالعلف وتستهلن منه للٌل للنمو ممارنة  استهالن

من النضج الجنسً للدجاج البٌاض لغرض الحصول على بٌض ذو حجم مناسب لبٌض  للتأخٌر

 .المائدة والتفمٌس

 تمنٌن التغذٌة لسالالت دجاج البٌض

 خالل مدة النمو ولها بعض الفوائد  .1

 ا. ٌحدث خفض فً وزن الجسم عندما تصل الفرارٌج الى عمر النضج الجنسً 

 ب. توفٌر كمٌة من الطالة الالزمة للطائر للوصول الى العمر الذي ٌبدأ به انتاج البٌض.

 جـ. تأخٌر عمر النضج الجنسً

 ء. تنخفض نسبة الهالكات خالل موسم انتاج البٌض

 بواحدة من الطرق التالٌة  ٌحصل التمنٌن خالل مدة انتاج البٌض. 0

 تملٌل كمٌة العلف الممدم للطائرأ. 

 او النخاله ف لٌس لها لٌمة غذائٌة مثل نشارة الخشبالاستخدام اعب. تخفٌف العلف أي 

 %. 5-7علما ان التحدٌد التغذٌة خالل مدة االنتاج ٌجب ان الٌزٌد عن 

 

 تمنٌن التغذٌة للسالالت المنتجة للحم.

 دة النمو التمنٌن خالل م . أ

ٌبدأ عند وصول االفراخ الى االسبوع لثامن من العمر وبواسطته ٌمكن ان تصل الطٌور الى 

 وزن الجسم المناسب  عند عمر النضج الجنسً .



 

 

 طرق التمنٌن خالل مدة النمو  

 تملٌل كمٌة العلف الممدم للطائر . 1

ٌومان  المعالف لفترات محدودة كأن ٌكون ساعة/ٌوم اوٌوم او بإبعادتحدٌد مدة الطعام . 0

 على ان ٌكون الٌومان متباعدان ولٌس متتالٌة  باألسبوع

 لمنع رؤٌة المعالف  اإلضاءةتحدٌد فترات . 0

 ف لٌس لها لٌمة غذائٌة مثل نشارة الخشب الاستخدام اع. 2

 تحدٌد البروتٌن فً العلٌمة. 7

 ة تحدٌد الطالة بالعلٌم. 0

 ب. التمنٌن خالل مدة االنتاج 

ان تمنٌن تغذٌة الدجاج المنتج للبٌض خالل موسم االنتاج ٌمكن ان ٌؤدي الى تحسن فً نسبة 

% وتؤدي زٌادة اوزان الجسم عن الحدود 10-10انتاج البٌض عندما تكون نسبة التمنٌن بٌن 

 بها لمطعان امهات فروج اللحم خالل مدة انتاج البٌض الى نتائج سلبٌة وهً  الموصى

 زٌادة ترسٌب دهن الجسم .1

 انخفاض انتاج البٌض .0

 انخفاض الكفاءة التناسلٌة  .0

 خسارة التصادٌة بسبب الهدر بالعلف المستهلن .2

 زٌادة فً الهالكات .7

الدواجن  عالئكأعراض نمص الطالة فً   

وفً البٌئات  0022الحد االدنى لمحتوى الطالة الممثلة فً العلٌمة فً البٌئات الباردة هو 

كٌلو سعرة / كغم من العلٌمة  0222الحارة   

عند انخفاض الطالة فً العلٌمة بنسبة للٌلة فان الطٌور تلجأ إلى أن تستهلن كمٌة أكثر من .1

.العلف للتعوٌض عن النمص الحاصل فً الطالة  

دل وزن الجسم ٌنخفض مع. 0  

تنخفض كمٌة الدهن المترسبة فً الجسم . 0  



 

 

. ٌصبح الطٌر عاجزا عن المٌام بالفعالٌات الطبٌعٌة2  

. هالن الطٌور 7  

فً انخفاض الطالة فً العلٌمة فان الطٌور تستهلن الكربوهٌدرات المخزونة  االستمرارعند 

الداخلٌة واخٌرا  األحشاءفً الكبد ثم تستهلن الدهون المخزونة حول  نكجالٌكوجٌعلى شكل 

البروتٌنٌة بغٌة المحافظة على نسبة السكر فً الدم للمٌام  األنسجةتستهلن البروتٌن فً 

 .الطٌر هالنبالفعالٌات الحٌوٌة وعند نفاذ البروتٌن من الجسم فان ذلن ٌؤدي الى 

  جنالدوا عالئكاعراض زٌادة الطالة فً  

ترسٌب الدهن فً الجسم  زٌادة ان زٌادة طفٌفة فً العلٌمة ٌسبب.1  

البروتٌنٌة وتنظٌم الفعالٌات الحٌوٌة داخل الجسم  األنسجةانخفاض طفٌف فً كل من تكوٌن . 0

  األعراضالعلف فتظهر هذه  استهالنملل من تالطالة الزائدة فً العلٌمة  الن

.األٌضٌةتولف النمو والفعالٌات عند زٌادة كبٌرة للطالة ٌؤدي الى . 0  

فً العلٌمة لذا ٌجب ان  األخرىان رفع الطالة ٌؤثر على نسبة البروتٌن والعناصر الغذائٌة  .2

العلف فٌجب زٌادة نسبة  استهالنٌكون هنان توازن بٌنهما عند ارتفاع الطالة فً العلٌمة ٌمل 

 حاجته من البروتٌن البروتٌن فً العلٌمة لموازنة العلٌمة وحصول الطائر على

. ٌبدوا الطٌر سمٌن جدا وفً الولت نفسه غالبا تبدو علٌه اعراض نمص الفٌتامٌنا والعناصر 7

 االخرى .
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