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  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  

 
جميع المواضيع المطروحة بالموقع موثقة بأخر واحدث 

الدواجن ومنقحة على يد نخبة من  المراجع العالمية بعلم
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 المخالف إدارة الموقع وأي مخالفة ستعرض 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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 دليل تربية و انتاج البط

  

 
 

�ستاذ الدكتور عبد هللا السبيل ا  
 

 

  مقدمة

جميع سالالت البط المستأنسة ما عدا  البط المسكوفي من النوع البري  والذي يطلق عليه  تنحدر

ثر ويعتقد  أنه  قد تم إستئناس البط  قبل أك  ، Anas boschas وٕاسمه العلمي (Mallard) مالرد

وأن إنتاج  البط التجاري قد بدء منذ زمن  بعيد في الصين قبل غيرها من أنحاء  سنة 2000من 

المعمورة. ونظرا للزيادة المطردة في تعداد السكان في العالم فإنه ال مناص من توفير مزيدا من 

ولقد أثبتت  البروتين الحيواني  وعليه فإن اإلهتمام بإنتاج البط سوف يشكل رافدا في هذا اإلتجاه

تجارب كثير من الدول في آسيا وأوروبا وأمريكا جدوى مشاريع التربية المكثفة للبط في توفير مزيدا من 

مليون طن  .3.21إلى  1.71البروتين الحيواني حيث تضاعف تقريبا إنتاج لحوم البط في العالم  من  

  م.  2002وعام  1993بين عام 

  

متخصصة إلنتاج اللحم، كما أنه توجد سالالت متخصصة إلنتاج البيض والذي يستهلك بكميات  وفي الوقت الحاضر  تستخدم سالالت

محدودة في مخحتلف مناطق المعمورة، كذلك تستخدم بعض السالالت كطيور زينة لشكلها ولون ريشها الجذاب. وفي الوقت الحاضر 

ى أسس إقتصادية  وأصبحت التربية البدائية التي  يربي  بها أصبحت تربية البط الحديثة تربية مكثفة في  مزارع متخصصة تعتمد عل

ق الفالح أعدادا محدودة من البط  أكثر تكلفة وأقل إنتاجا، كما أن تسويق البط حيا  أو مذبوحا بكميات إقتصادية تعتمد على متطلبات السو 

   المحلية  للحوم البط وخصوصا في المواسم واألعياد.

  

  سالالت البط:

  من التربية تقسم سالالت البط  إلى: حسب الهدف 

واهمها وأكثرها إنتشارا البكيني، والمسكوفي. إلى جانب ذلك يوجد العديد من الهجن التجارية المستخدمة في إنتاج  :سالالت اللحم -

 أسابيع من العمر. 8-7خالل   1:2.8-2.5 حواليكجم وكفاءة تحويل الغذاء  3 والياللحم والتي يصل متوسط وزنها ح

  

 وأكثرها إنتشارا العداء الهندي، وخاكي كامبل، والبكيني. اأهمه و :سالالت البيض -

 اهمها كول ، ماالرد والبط الهندي األسود وبعض األنواع البرية. و : سالالت الزينة -
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في والذي ينتمي ما عدا البط المسكو  Platyrhynchosالنوع  و Anas الجنس  و Anatidaeوتنتمي سالالت البط جميعها إلى عائلة 

  . Moshata النوع و Carinaإلى الجنس 
 

  السالالت المهمة وفيما يلي بعض المعلومات عن

  )Pekin duck( البط البكيني -

موطنه األصلي الصين وهو أكثر أنواع البط انتشارا في العالم وأكثره اقتصادا سواء إلنتاج اللحم أو البيض ويمتاز بأن لون الريش أبيض 

قار واألرجل يميل للون ألبرتقالي، وهو ذو صدر عريض وافر اللحم سريع النمو فعندما يعطى عالئق تسمين يصل لمتوسط وزن ولون المن

كجم، وٕانتاجه 3.5كجم واألنثى 4، متوسط وزن الذكر البالغ 3.5- 3: 1أسابيع بمعامل تحويل غذائي قدره  8كجم في ظرف   3- 2.5  قدره

بيضة وال ترقد البطة على بيضها، البط البكيني قصير الجناح ولذلك  200 - 180ط اإلنتاج السنوي من البيض مرتفع حيث يصل متوس

  فمن طبيعته عدم القفز أو الطيران.

  

  )Muscovy duck( البط المسكوفي -

لحمية بالرأس وهناك نوعان  نشأت هذه الساللة في البرازيل وتسمى بالبط البرازيلي أو التركي أو البربري أو السوداني ويتميز بوجود زوائد

المسكوفي األبيض والمسكوفي األسود ونوع ثالث نتج من خلط النوعين السابقين ويسمى المسكوفي األزرق، والبط المسكوفي عادة ال 

رأس يصدر أصواتا مثل باقي أنواع البط وٕاذا أخرج صوتا فتكون أصواتا مبحوحة ضعيفة عندما يثار فقط، وتمتاز ذكوره بكبر حجم ال

والشراسة وال يرعى أنثاه أو نتاجه من الكتاكيت، بعكس اإلناث التي تمتاز بأمومة عالية من حيث احتضان البيض ورعاية الكتاكيت ولكن 

  كجم. 3.5واألنثى  -كجم 5الذكور إذا سمنت فهي من أطيب أنواع لحم البط مذاقا، متوسط وزن الذكر البالغ 

  

 )Indian Runner(العداء الهندي  -

بيضة ذات   200نشات هذه الساللة في شرقي الهند وتعتبر من سالالت البيض العلية اإلنتاج حيث يصل  إنتاج األنثى سنويا أكثر من 

قشرة بيضاء اللون، ولكن ال يمكن  أن تنافس الدجاج في كمية إنتاج البيض بسبب إستهالكها المرتفع  من العلف با لمقارنة مع الدجاج،  

درج من األبيض إلى األسود ولون الساق برتقالي  أحمر، وجسم الطائر رقيق مسحوب إلى أسفل وكأنه يقف على رجليه،  لون الريش يت

  كجم فقط والطائر سريع الحركة وشديد الحيوية.  2واألنثى  2.5ويزن الذكر 

  

 )Khaki Campbell( الكاكي كامبل -

هندي مع سالاللتي المالرد والروان وهو يقارب في صفاته العداء الهندي  لكنه أكبر هذه الساللة نشأت في إنجلترا عن طريق خلط العداء ال

كجم و معظم لون الريش هواللون الكاكي ، وتعتبر هذه الساللة األفضل في إنتاج البيض  2.5وألنثى  3حجما حيث يصل وزن الذكر 

بيضة في السنة،  300تنتج األنثى في بعض العروق أكثر من حتى من معظم سالالت الدجاج  إال أنها  تستهلك كمية أكبر من العلف و 

  وذات قشرة لونها أبيض.
 

  مميزات تربية البط:

) مقاومتها لألمراض وعدم حاجتها لبرامج خاصة للتحصين ضدها ومناعتها الطبيعية ضد أخطر مرضين يصيبان الدجاج وهما 1

  النيوكاسل واإلسهال األبيض. 

    عالية والمنخفضة ونسب الرطوبة المرتفعة.) تتحمل درجات الحرارة ال2
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  ) قابليتها للرعي والتغذية على المخلفات الحقلية والمنزلية.3

  ) يستخدم في تغذيتها عالئق رخيصة الثمن نسبيا(مثل النخالة).4

  ارة.لنباتات والطحالب والحشائش الضا ) يمكن تربيتها بنجاح على المسطحات المائية مما يساعد على تطهيرها من5

) يعتبر زرق البط سماد عضوي عالي في النيتروجين لذا فأن تربيته بالمزارع السمكية يساعد على تنمية الغذاء الطبيعي لألسماك عالوة 6

    على أن بعض األسماك يمكن أن تتغذى على هذا الزرق.

 ) ال تحتاج تربيته الستثمارات كبيرة. 7

  قتصادية.) نجاح التربية المكثفة للبط  وبتكاليف إ8

  

  مساكن البط 

يمكن تربية البط في أي مبنى أو حظيرة طالما كان للحظيرة مالعب خارجية على  أن يستعمل المبنى لمبيت البط على أن ال تزيد كثافة 

المربع من أرضية الحظيرة الداخلية، ويجب أن تكون أرضية الحظيرة من  طيور بالغة في المتر 5-4طيور تسمين و  6 الطيور عن

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

توفر مظالت  في المالعب الخارجية وتوضع المشارب مساحة الحظيرة الداخلية ويجب   أضعاف 4- 3وتكون مساحة المالعب الخارجية  

في حظائر مغلقة مثل حظائر تربية الدجاج وذلك لزيادة  ط التسمين. ويمكن تربية  بدارى بوالمعالف في المالعب الخارجية تحت المظالت

كفاءة النمو ولكن يفضل أن تكون أرضية الحظائر من السلك حتى ال تحدث مشاكل في تجفيف الفرشة  نظرا لعدم خروج الطيور أثناء 

كجم وزن حي في الساعة حتى تقوم  1لكل   3م 7النهار فال يكون هناك فرصة لجفاف الفرشة أو تزاد كفاءة التهوية بحيث تصل إلى 

    %.60أن التزيد نسبة الرطوبة في الحظيرة عن  هوائية بتجفيف الفرشة بسرعة ويجبالتيارات ال

  

  التفريخ 

بيضة  100-80يشتهر كال من البط البلدي والبط المسكوفي بالعناية ببيضه حتى الفقس مما يمكن من تفريخ بيضه طبيعيا وتضع األنثى 

-200صناعي وتضع األنثى التفريخ الجراء إموسم أما البط البكيني والسالالت المنتجة للبيض فأنها ال ترقد على بيضها مما يستلزم في ال

   بيضة في الموسم. 300

إلى  اتدريجي أسبوع تزاد 22ساعة إضاءة يوميا حتى عمر 14ويلزم توفير  تبعا للنوع والساللة أسبوع 32-24عمر البلوغ الجنسي ومتوسط 

ويفضل تربية الذكور مع اإلناث عقب فترة التحضين وطوال فترة النمو واإلنتاج حيث وجد أن  ساعة إضاءة يوميا طوال فترة اإلنتاج 16

ويتم إجراء عملية التفريخ خالل فصول السنة المختلفة  الذكور التي تضاف لإلناث عند بداية فترة اإلنتاج تضعف عندها قدرة اإلخصاب،

  اعاة مايلي: ويجب مر 

  

  إناث  وذلك لضمان الحصول على نسبة فقس جيدة.  5-4ذكر لكل   1النسبة الجنسية: يجب أن تكون النسبة الجنسية  -1

سـميك أو رقيــق القشـرة حيــث أن سـميك القشــرة يعيــق  ويــتم اسـتبعاد البــيض لتجنـب اتســاخه مـرات يوميــا 5 - 3جمــع البـيض مــن يجـب  - 2

د خروجه منها عند الفقس أم الرقيق القشرة فـيمكن أن ينكسـر أثنـاء فتـرة التفـريخ وكـذلك يسـتبعد البـيض الـدائري أو تكسير الكتكوت للقشرة عن

وكــذلك البــيض المســتطيل الشــكل لعــدم ضــمان وجــود الغرفــة الهوائيــة بــالطرف العــريض بهــا أو لصــغر حجــم تلــك الغرفــة عــن الحجــم المطلوب

  .سل البيض جميعه بواسطة جهاز غسيل بالرزاز بواسطة ماء دافئ)المشروخ وتنظيف البيض المتسخ ( ينصح بغ
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م أو 512إذا قلت درجة الحرارة عن  تتاثرسلبا حيوية الخلية المخصبةم ( حتى ال 518 – 12يحفظ البيض في برادات على درجة حرارة  -3

ث فقد للمحتوى المـائي للبيضـة) علـى أال تزيـد % (لتجنب حدو  80م ) مع رطوبة نسبية 518حدوث نمو جنيني إذا زادت درجة الحرارة عن 

  أيام وذلك للحصول على نسبة فقس عالية. 7مدة الحفظ عن 

  

  

  طهير المفرخات (ماكينات التفريخ)ت

  التنظيف والغسيل:  أ) 

ي التفريخ والفقس يتم غسيل المفرخات من الداخل والخارج جيدا بالماء والصابون وٕازالة أي بقايا للتفريخ السابق ثم يرش كال من جزئ

  لد يتول.    ابمطهر مناسب مثل السافلون أو 

  ) التبخير : ب

ة ) تبخير جزء التفريخ ( المفرخ ) :  قبل تشغيل المفرخة يجب إجراء عملية تطهير لها بواسطة التبخير بغاز الفورمالدهيد ويتم ذلك بإضاف1

من حجم المفرخ، بعد وضع إناء التبخير داخل  3م  1ماء دافئ لكل  3سم 50جم برمنجنات البوتاسيوم + 17.5فورما لين +  3سم 35

ساعة) ثم تفتح بعدها هوايات المفرخ فقط ويترك وعاء 24المفرخ ومن ثم تقفل فتحات المفرخ  لمدة عشر دقائق ( يفضل إن سمح الوقت 

  التفريخ مدة عشرين دقيقة أخرى داخل المفرخ ثم يزال بعدها. 

 17.5فورمـا لـين +  3سـم  35% ثم يوضع إناء التبخيـر الـذي يحـوي   95اد الرطوبة بالمفقس إلى دالمفقس ) : تز  ) تبخير جزء الفقس (2

دقيقـة ثـم تفـتح ويتـرك وعـاء التبخيـر  30من حجـم المفقـس وتقفـل الهوايـات لمـدة  3م  1ماء دافئ لكل  3سم  50جم برمنجنات البوتاسيوم + 

  دقيقة أخرى يزال بعدها. 30بالمفقس 

ساعة على األقل قبل إدخال البيض لضبط درجات الحرارة والرطوبة  24 ) يجب تشغيل جزء التفريخ (المفرخ) وجزء الفقس (المفقس)3

د خالة المفرخة إم ) قبل  5 24 – 22يجب ترك البيض بعد إخراجه من المبرد حتى يكتسب درجة حرارة الغرفة ( و  ،وٕازالة أي أثار للتبخير

  يير المفاجئ في درجات الحرارة صدمة للخلية المخصبة بالبيضة فتموت.حتى ال يحدث التغ

يلزم تبريد بيض البط بدءا من اليوم العاشر من بداية التفريخ ويتم ذلك أوتوماتيكيا في المفرخات الحديثة أو عن طريق إيقاف السـخانات  )4

  في مرحلة الفقس وذلك في المفرخات العادية. اد إلى نصف ساعةدوفتح أبواب المفرخة مرتين يوميا لمدة خمس دقائق تز 

يام األولى ) بعد الفقس يلزم بقاء الكتاكيت في المفقس لحين تمام جفافها حيث أن كتاكيت البط التي تخرج من المفقس مبلولة تنفق في األ5

  ) شروط التفريخ لبيض بعض أنواع الدواجن  بالمقارنة مع البط.1ول (بعد الفقس، ويوضح جد
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  ) مدة التفريخ باليوم واإلحتياجات من الحرارة والرطوبة والتقليب  لبيض بعض أنواع الدواجن بالمقارنة مع بيض البط.1دول رقم (ج

  

 إوز بط مسكوفي بط رومي دجاج أنواع الدواجن

 34-28 37-35 28 28 21 مدة التفريخ الكلية (يوم)

 25 31 25 25 18 مدة بقاء البيض في المفرخ

 4 4 3 3 3 اء البيض في المفقسمدة بق

 قسم التفريخ

 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5  )5درجة الحرارة (م

 75 65 65 55-50 55-50 درجة الرطوبة (%)

 4 8 – 6 8 – 6 8 – 6 8 – 6 ساعة24عدد مرات التقليب خالل 

 المفقس

 37 37 37 37 37 )0درجة الحرارة (م

 85 75 75 70 60 درجة الرطوبة (%)

 - - - - - عدد مرات التقليب

 

  

  فحص البيض: 

الخـامس والعشــرون أو الواحـد والثالثــون ينصـح فـي حالــة اإلنتـاج التجـاري بــأجراء فحـص واحــد للبـيض بمصـباح الفحــص الضـوئي فــي اليـوم 

 ذو األجنــة النافقــةو البــيض عنــد نقــل البــيض مــن جــزء التفــريخ إلــى جــزء الفقــس لتحديــد نســبة البــيض الاليــح و  بالنســبة لبــيض الــبط المســكوفي

بعـدم فـتح المفرخـة إال عنـد الضـرورة أو عنـد الفحـص الضـوئي فقــط لتجنـب حـدوث تذبـذب فـي درجـات الحـرارة والرطوبـة ،علمـا بــأن ينصـح و 

ص الضـوئي بنـاءا علـى نتـائج الفحسـو  ،األخيـرة مـن التفـريخأو األربعـة (فـي حالـة الـبط المسـكوفي)  ةالثالثاأليام تقليب البيض يتوقف خالل 

  التالية: شكالعلى أحد اال البيضة تبدو  سوف 

  

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

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

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

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

   

 األشـكالأيام من بداية التفريخ وفي هـذه الحالـة سـوف تبـدو البيضـة علـى أحـد  7وفي حالة الضرورة يمكن إجراء الفحص الضوئي بعد 

  التالية:

  

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

  ب) بيضة بها خط دموي : جنين ميت في عمر مبكر.
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  .: جنين حييج العنكبوتج) بيضة بها خطوط دموية متشابكة شبيهة بنس

  

 * بعد نهاية عملية التفريخ يتم إخراج الكتاكيت من المفقس وتنظيف جميع أقسام المفرخة وتطهيرها استعدادا للدفعة التالية وحساب النسب

  التالية:

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

  100× عدد البيض المخصب ) ÷  لفاقسة % للفقس العلمي = ( عدد الكتاكيت ا

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

  

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

عند الفحص الضوئي وذلك قد يرجع  أ) وجود نسبة كبيرة من البيض الرائق ( غير مخصب) مع عدم وجود حلقات دموية أو نموات جنينيه

  إلى:

  اختالل نسبة الذكور لإلناث. – 1

  استخدام ذكور كبيرة أو صغيرة السن أو عقيمة. – 2

قبـل  الخليـة المخصـبةم قـد يـؤدي لمـوت 510تخزين البيض لمدد طويلة في ظروف غير مناسبة أو انخفاض درجة حرارة التخزين عـن  – 3

  .اانقسامه

  

    الحضانة والرعاية

  حضانة صيصان البط: أ )

عند تربية البط في قطعان صغيرة أو في التربيـة المنزليـة يمكـن حضـانة الـبط بواسـطة أمهاتـه أو أمهـات الـدجاج أو  الحضانة الطبيعية :) 1

  كتكوت في حلة أمهات الرومي.25كتكوت في حالة أمهات البط، وحتى  12-8الرومي حيث يتراوح العدد من 

يومـا شـتاءا كمـا أن صـوص الـبط ال تحتـاج إلـى  20-15أيـام صـيفا و 10عية: تتراوح فترة تحضـين صيصـان الـبط بـين ) الحضانة الصنا2

م فـي األسـبوع الثـاني بعـدها يـزال مصـدر 028-24م خـالل األسـبوع األول  تـنخفض إلـى 032-28درجة حرارة عالية حيث تكـون فـي حـدود 

ة البــرودة ويمكــن إســتخدام الــدفيات الكهربائيــة أو أي مصــدر تــدفأة آخــر، ويفضــل أن تربــى الحــرارة فــي األســبوع الثالــث إال فــي األيــام شــديد

صـوص ومـن أهـم مشـاكل تحضـين صيصـان الـبط  هـو بلـل الصيصـان  نتيجـة العبـث فـي  500الصيصان في مجاميع ال يزيد عددها عن 

ت الـبط يصـعب تجفيفـه كمـا أن درجـة حـرارة التحضـين مياه المساقى أو سرعة بلل الفرشة وخصوصا حول المشارب، ونظرا ألن زغب كتاكي

المنخفضة ال تسمح بسرعة جفافه فأن بلل الكتاكيت يؤدي إلى سرعة نفوقها كنتيجة مباشرة لبللها وانخفاض درجة حرارتها عن درجة الحرارة 

  وللتغلب على ذلك يفضل التالي:المثلي للتحضين كما أن ذلك يضعف مقاومتها خصوصا لمرضي السالمونيال وعدوى بكتيريا القولون 

  

أ )  تحضين صيصان البط فوق أرضية من السلك ترتفع عن سـطح األرض مسـافة كافيـة حتـى يتسـرب مـن خاللهـا الميـاه المتسـاقطة بعيـدا 

كتاكيـت فـي األسـبوع الثـاني وفـي األسـبوع الثالـث تنقـل ال 2كتكوت/م 30-25في األسبوع األول لتصبح  2صوص/م 50عن الكتاكيت بكثافة 

  على األرض في الحظائر ذات المالعب الخارجية، كما أنه يمكن تحضين  صيصان البط في بطاريات.

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

ن علــى أن يــتم ج) إذا تــم تحضــين الصيصــان علــى األرض فــوق الفرشــة العميقــة فأنــه يفضــل اســتعمال فرشــة شــديدة االمتصــاص مثــل التــب

  تغييرها يوميا.
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  ) إحتياجات صيصان البط من مسطحات المساقي والمعالف والحظيرة حسب العمر.2ويوضح جدول (

  

  ) إحتياجات صيصان البط من مسطحات المساقي والمعالف و الحظيرة حسب العمر.2جدول (

  

  < 8  8-5  5-4  4-3  3-2  2-1  العمر باألسبوع

  4  5  6  8  10  12  2عدد الطيور/م

  7.5  5.0  5.0  3.7  2.5  2.5  مسطح التغذية سم/طائر

  3.7  2.5  2.5  2.5  1.2  1.2  مسطح السقي سم/طائر

  

  

  الرعاية

  :  تربية بط التسمين -1

يعتبر البط البكيني واألخالط الناتجة من تهجينه مع السالالت األخرى أفضل األنواع لغـرض التسـمين فمـع الرعايـة الجيـدة يمكـن أن يصـل   

كجم علف، باإلضافة إلـى كـون ريشـه أبـيض  9أسابيع من العمر ويستهلك حوالي  8كجم وزن حي عند عمر 3.2ائر في المتوسط وزن الط

كجــم فــي المتوســط   4.3أســبوع  ويصــل وزنــة  16ممــا يعطــي الذبيحــة مظهــرا أفضــل، ، أمــا الــبط المســكوفي فيحتــاج لفتــرة نمــو ال تقــل عــن 

كجـم. ويربـى بـط التسـمين فـي حظـائر مفتوحـة أومغلقـة  وقـد سـبق شـرح  ذلـك فـي  ص، إال أن   11.6ويستهلك كمية من العلف التقـل عـن 

) التحليـل الكيمـاوي للحـم الـبط البكينـي  3لحم البط  البكيني  يحتوي على نسبة أعلى من الدهن بالمقارنة مع الـدجاج ويوضـح جـدول رقـم ( 

   بالمقارنة مع لحوم األوز والدجاج  والبقر واألغنام .

  

  ) التحليل الكيماوي للحم البط البكيني مقارنة مع لحوم األوز والدجاج واألبقار واألغنام.3جدول رقم ( 

   

 ماء  نوع اللحم

) %(  

 بروتين

) %(  

 دهن

) %(  

 رماد

) %(  

الطاقة 

  جم100كيلوكالوري/

  152  1.1  7.1  22.3  68.3  اإلوز

  159  1.2  8.2  21.4  68.8  البط

  126  1.1  4.8  20.6  73.8  الدجاج

  205  0.8  15  16.8  57  البقر

  225  0.7  18.8  14.0  50.2  األغنام

  

  : تربية قطعان األمهات -2

يلجأ بعض المربون إلى تربية القطيع في فترة النمو في حظائر خاصة بعدها تنقل إلى حظائر اإلنتاج، إال أنه يمكن تربية قطيع األمهات 

ذكر)  على أن  50أنثى+200طائر( 250بية قطعان األمهات في مجموعات ال تزيد عن فنفس الحظائر الخاصة ببط التسمين ويفضل تر 

ت مع اإللتزام بمعدال أثناء فترة اإلنتاج 2طيور/م 5أثناء فترة النمو وعن  2طيور/م6 ال يزيد  معدل كثافة الطيور داخل الحظيرة عن
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تفقد قدرتها  وحظ أن الذكور التي تربى بعيدا عن اإلناث في فترة النموويفضل تربية الذكور مع اإلناث منذ الفقس وقد لالمساقي والمعالف 

  إناث حسب الساللة. 6 -4على اإلخصاب عند بداية فترة البلوغ، ويجب أن يكون عدد الذكور لإلناث  بمعدل  ا ذكر إلى 

  

  : التربية في فترة النموأ ) 

فيها يطبق نظام العليقة المحددة والذي ينتج عنه إنخفاض في تكاليف التربية أسبوع و  24-22تمتد فترة النمو بعد فترة التحضين حتى عمر 

و تـأخير البلـوغ الجنســي الـذي يــؤدي لإلقـالل مــن نسـبة البــيض الصـغير الحجـم وبالتــالي تـزداد نســبة البـيض الصــالح للتفـريخ مــع زيـادة عــدد 

رحم والذي يحدث بسبب عدم إكتمال نمـو قنـاة البـيض،  وفـي السـالالت البيض الناتج من األم في فترة اإلنتاج والتقليل من حاالت انقالب ال

ذات الــريش األبــيض مثــل البكينــي يصــعب تمييــز ذكــر الــبط عــن أنثــاة ولكــن الــذكر يمتــاز بوجــود ريشــة مثنيــة فــي نهايــة الــذيل كمــا أن رأســه 

محمـرة حـول المنقـار وكبـر الحجـم، أمـا السـالالت األخـرى ورقبته أكبر قليال من األنثى وبالنسبة للذكر المسـكوفي يتميـز بوجـود زوائـد لحميـة 

ع ذات الريش الملون مثل الروان والكامبل وغيرها فإن الذكور تمتاز  بألوان زاهية للريش تكسبها جماال وتميزها عن اإلناث وعمومـا فـي جميـ

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

  

  تغذية البط

  أ) بط التسمين:

مرات، ولذا يجب أن تحتوي العليقـة علـى كميـات كافيـة مـن العناصـر الغذائيـة  6-5خالل فترة التسمين يتضاعف وزن صوص البط حوالي 

 أسابيع. 8إستهالك العلف وكفاءة التحويل الغذائي لكتاكيت البط البكيني حتى عمر  ) وزن  و 4(  المختلفة،  ويوضح جدول  رقم

  

  أسابيع. 8) يوضح وزن كتكيت البط وٕاستهالكها من العلف وكفاءة التحويل الغذائي حت عمر  4جدول رقم ( 

  

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

  1-  0  بادىء

1-2        

0.27  
0.76  

0.22  
0.97  

0.81  
1.28  

  3-2  تسمين

3-4  

4-5  

5-6  

6-7  

7-8  

1.32  
1.89  
2.28  
2.74  
3.08  
3.34  

2.08  
3.37  
4.88  
6.52  
8.28  
10.04  

1.58  
1.70  
2.14  
2.38  
2.69  
3.01  

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

  

  ب) بط التربية

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

  )  خالل فترة التحضين تعطى الكتاكيت عليقة بادئ بدون تحديد.1

  )  ابتداء من األسبوع الثالث وحتى نهاية األسبوع السابع تعطى الكتكيت عليقة نمو. 2



 الدواجن   )15تربية البط / رقم المقال (
 

 www.thepoultry.net    10                جميع الحقوق محفوظة لموقع الدواجن                                         
  

جـم مـن عليقـة التربيـة وهـو مـا يعـادل 170للطـائر يوميـا فـي حـدود أسبوع يبـدأ برنـامج العليقـة المحـددة حيـث يقـدم  21-8في الفترة من  – 3

% على أن يتم إعطاء العليقـة فـي معـالف  تسـمح 13% من استهالكه العادي ، كذلك يمكن تقليل نسبة البروتين في العليقة إلى حوالي 70

رحـة لمراحـل النمـو والتربيـة، كمـا يوضـح محتواهـا إلى بعض العالئق المقت ) 5لجميع أفراد القطيع أن تأكل في وقت واحد . ويشير جدول ( 

لعمر، من العناصر الغذائية الرئيسية. محتوى العليقة البادئة  والنمو  والتربية إحتياجات البط من العناصر الغذائية المختلفة، حسب مراحل ا

  أما العناصر الغذائية الغير مذكورة في الجدول فيعتمد ماهو محدد للدجاج.

  

  ) يوضح محتوى عليقة البط من العناصر الغذائية المختلفة.  5جدول رقم ( 

  

 تربية تسمين بادي نوع العليقة

 2900 2900 2900 طاقة مهضومة/كجم 

 15 16 22 بروتين خام (%)

 0.55 0.6 0.8 مثايونين + ستين (%) 

 0.7 0.9 1.1  ليسين (%)

 2.75 0.35 0.65 كالسيوم (%)

 0.35 0.35 0.4 فوسفور متاح (%)

 500 500 500 مغنيسيوم (مجم)

  25  40  40  منجنيز(مجم)

  12  12  12  زنك (مجم)

  0.15  0.15  0.15  صوديوم (مجم)

  0.14  0.14  0.14  سلينيوم (مجم)

 0.12 0.12 0.12 كلور (%)

 4000 4000 4000 وحدة دولية  Aفيتامين ِ 

  500  220  220  وحدة كتكوت دوليةD فيتامين 

  0.4  0.4  0.4      (مجم)  Kفيتامين 

  40  55  55  نياسين (مجم)

  10  11  11  حمض بانتو ثينك (مجم)

  4  4  4  ريبوفالفين (مجم)

  3  26  26  بيريدوكسين(مجم)

  

  

 ) تركيب بعض العالئق المقترحة الخاصة بمراحل النمو واإلنتاج. 6ويوضح جدول رقم (  
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، كمـــا يوضـــح محتواهـــا مـــن مراحـــل التربيـــة المختلفـــةل الئـــق الـــبط المقترحـــةالموكونـــات الالزمـــة  لإلنتـــاج طـــن مـــن ع ) يوضـــح6رقـــم( جـــدول 

  .العناصر الغذائية الرئسية

  

 تربية استبقاء تسمين  بادي ( كجم)المكونات

 616 650 695 510 مطحونةصفراء  ذرة

 - - - - مطحون قمح

 100 110 100 100 مطحون شعير

 - 120 - - قمح (ردة) نخالة

 20 20 - 20 ف (دريس)مجف حجازي برسيم

 195 60 168 332.0 صويافول  كسب

 - - - - % بروتين60سمك  مسحوق

 - - - - لح مسحوق

 44.5 17.5 12.5 11 مطحونجيري  حجر

 10 8 10 12.5 %فو)20( كالسيوم فوسفات

 3.5 3.5 3.5 3.5 باليود معاملطعام  ملح

 10 10 10 10 خاص بالبط فيتامينات وأمالح معدنية مخلوط

 0.5 1 0.5 1 مثيونين

 0.5 - 0.5 -  كولين كلوريد

  محتوى العالئق من العناصر الغذائية

 بروتين خام%

  دهن خام %

  ألياف%

  كالسيوم %

  فسفور متاح%

  طاقة مهضومة (كيلو كالوري)

  

  
22.7   
2.5 
3.8 
0.8 
0.39  
2775  

  
16.1  
2.4 
3.4 
0.79 
0.33  
2906  

  
13.7 
3.8  
5.3 
0.92 
0.42  
2544  

  
17.0 
2.8  
3.7 
2.75 
0.4  

2772  
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 طن). 1) يوضح تراكيب عالئق بط خالل مراحل التربية المختلفة (7( جدول رقم 
 

  تربية  استبقاء  تسمين  بادي   المكونات

  680.5  773.9  635.5  595.5  ةذرة صفراء مطحون

  70.0  -  200  100.0  نخالة قمح (ردة)

  -  10.0  -    برسيم حجازي مجفف (دريس)

  100.0  149.0  77  213.0  %44كسب فول صويا 

  80.0  -  80.0  80.0  % بروتين 60مسحوق سمك 

  -  60.0  -  -  مسحوق لح

  66.0  3.3  4.0  40.0  مطحون يحجر جير 

  -  -  -  3.5  فو) % 20فوسفات كالسيوم (

  2.5  2.3  2.2  2.5  ملح طعام معامل باليود

  1  1  1  1  خاص بالبط  مخلوط فيتامينات وأمالح معدنية

  0.5  0.5  0.3  0.7  مثيونين

  

ينتهــي برنــامج العليقــة المحــددة ويبــدأ برنــامج تهيئــة الطيــور لإلنتــاج حيــث يقــدم لهــا عليقــة تربيــة بكميــات متزايــدة  22فــي بدايــة األســبوع  – 4

ي تـدريجيا ليصـل إلـى أسبوع ثم يزاد المعدل اليوم 26-24جم/طائر/يوم عند بداية اإلنتاج في عمر 225جم  و حتى  170تدريجيا تبدء من

  جم/طائر/يوم أثناء فترة اإلنتاج.250

  جم/طائر يوميا.10-5يمكن تقديم المواد الخضراء مثل البرسيم بعد تقطيعها في حدود   – 5

%من الكمية في  40% من العليقة في فترة الصباح و60دفعات على مدار اليوم على أن تقدم حوالي  3-2يفضل تقديم العليقة على  – 6

  رة المساء.فت

سـاعة ( إضـاءة  16أسـبوع ثـم ترفـع تـدريجيا إلـى 22سـاعة إضـاءة مسـتمرة يوميـا حتـى عمـر 14يالحظ أعطاء الطيور طوال فتـرة النمـو  –7

رة طبيعيــة + صــناعية) طــوال فتــرة اإلنتــاج ويجــب أن ال تتعــرض الطيــور إلــى إضــاءة متزايــدة أثنــاء فتــرة النمــو أوٕاضــاءة متناقصــة أثنــاء فتــ

  اإلنتاج.
 

  إنتاج البيض:

 150شــهور وتنـتج خاللهــا البطـة حــوالي  10  أسـبوع ويســتمر فـي اإلنتــاج اإلقتصـادي لمــدة 25يبـدأ قطيـع التربيــة إنتـاج البــيض عنـد عمــر 

بيضة إال أن اإلنتاج خالل األسـابيع األخيـرة غيـر  200 شهر تنتج  خالله البطة حوالي 12بيضة ويمكن أن يستمر إنتاج البطة حتى عمر 

أسبوع على األكثر وتربية قطيع جديد، وال ينصح بتربية بط إنتاج اللحـم مثـل البكينـي ألكثـر  40تصادي، حتى أنه يفضل ذبح القطيع بعد إق

من موسم لميله إلى السمنة مما يؤ دي إلى إنخفاض كفائته اإلنتاجية من البيض، وعلى العكس بالنسبة لسالالت إنتـاج البـيض مثـل العـداء 

جــم ، و بــيض الــبط  70-60ويبلــغ وزن بــيض الــبط مــا بــين   اكي كامبــل فــيمكن تربيتهــا إلنتــاج البــيض أربعــة مواســم متتاليــة،الهنــدي والكــ

ط يستعمل أساسا للتفريخ إلنتاج كتكيت البط وقليال ما يستعمل لألكل على الرغم من ارتفاع قيمته الغذائية وفي حالة توفر الطلـب لبـيض الـب

ى تمييز للجنس عنـد عمـر يـوم وذلـك عـن طريـق فـتح المجمـع لغـرض إسـتبعاد الـذكور،  ويجـب العنايـة الشـديدة لغرض األكل فيجب أن يجر 
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) التركيـب الكيمـاوي للجـزء المـأكول مـن  8بنوعية الفرشة وجفافها لضمان الحصـول علـى بـيض نظيـف وغيـر ملـوث، ويوضـح جـدول رقـم ( 

  بيض البط بالمقارنة مع أنواع الدواجن األخرى.

  

  ) التركيب الكيماوي للجزء المأكول لبيض البط واإلوز مقارنة ببيض الدجاج.8رقم ( جدول

   

دهن   بروتين (%)  ماء  (%)  نوع البيض

(%)  

رماد  

(%)  

طاقة(كيلوكالوري/

  كجم)100

  البط: البيض الكامل

  البياض     

  الصفار     

70.5  
87.0  
45.8  

13.3  
11.1  
16.8  

14.5  
0.03  
36.2  

1.0  
0.8  
1.2  

184.1  
44.8  
371.1  

  اإلوز: البيض الكامل

  البياض       

  الصفار       

69.5  
86.3  
44.1  

13.8  
11.6  
17.3  

14.4  
0.02  
36.2  

1.0  
0.8  
1.3  

182.8  
46.5  
395.4  

  الدجاج:البيض الكامل

  البياض       

  الصفار       

73.7  
86.2  
49.5  

13.0  
12.3  
15.7  

10.5  
0.2  
33.3  

1.0  
0.6  
1.1  

148.2  
50.9  

362.3  

      
  

  و االوز التي يصاب بها البط األمراض

إلـى اإلصـابة بـاألمراض خاصـة فـي حالـة تربيـة قطعـان صـغيرة ولكـن عنـدما يحـدث ذلـك يرجـع عـادة لألسـباب التاليـة  نادرا ما يتعرض الـبط

  إجماال:

  النقص الغذائي. -1

  عدم توافر مياه الشرب النظيفة. -2

  ية.عدم توافر النباتات الخضراء الطازجة العصير  -3

  تزاحم الطيور وسوء التهوية خاصة في الحظائر المغلقة. -4

  ظروف التربية غير الصحية (فرشة غير نظيفة أو رطبة). -5

  استخدام أعالف بها أدوية بيطرية  -6
  

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

أسـابيع لـيس لـه 4أيـام إلـى عمـر4سـرعة بـين أفـراد القطيـع ابتـداء مـن عمـر: فيروسـي ينتشـر بمرض االلتهاب الكبدي الفيروسي في البط -

  أسبوع ألحداث مناعة بالطيور تنقلها عن طريق البيض للكتاكيت.14-12عالج سوى تحصين قطعان التربية في عمر 

 منه.: مرض بكتيري ال يصيب إال اإلوز له عالج ويمكن استعمال لقاح خاص بالمرض للوقاية انفلوانزا اإلوز -

: ديدان خيطية لونها احمر فاتح تتطفل علـى الـبط واإلوز وتتواجـد بالمعـدة الغديـة والغشـاء المـبطن للقانصـة ديدان المعدة في البط واإلوز -

 ويمكن إتباع العالجات المناسبة.
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روب ينفــذ إلــى قشــرة البــيض وبعــد : نظــرا ألن بــيض الــبط واإلوز يتلــوث باألوســاخ ومخلفــات الطــائر فــأن الميكــالباراتيفويــد -الســالمونيال -

% ويجـب االهتمـام بغسـيل وتطهيـر البـيض قبـل 40-10التفريخ والفقس يظهر المرض على الكتاكيت محدثا نسـبة عاليـة مـن الوفيـات بينهـا 

  تفريخه.

ســبرجلوزيس مــن أخطــر األمــراض التــي تصــيب الكتاكيــت وتســبب نســبة نفــوق مرتفعــة لحساســيتها لــه ويســببها  فطــر األ األســبرجلوزيس: -

  وتساعد نسبة الرطوبة المرتفعة في عنابر التحضين على انتشار المرض.

: يعتبر البط من مقدمة الطيـور التـي تصـاب بمـرض الكـوليرا ويفضـل تحصـين قطعـان الـبط بصـفة دوريـة بلقـاح الكـوليرا أو عـالج الكوليرا -

  القطيع بمجرد ظهور المرض.

: يسبب هذه الحالة ميكـروب الكلوسـتريديا وهـو مـن مجموعـة الميكروبـات الالهوائيـة، ويتـأثر بهـا الـبط  مرض الرقبة اللينة ( البوتيولبزم ) -

واإلوز وفيهــا يرقــد الطــائر علــى األرض مــادا رقبتــه إلــى األمــام غيــر قــادر علــى رفعهــا حيــث يالحــظ أن عضــالت الرقبــة تصــبح لينــة ســهلة 

  االلتواء كما تظهر التهابات معوية شديدة.

: تظهــر هــذه الحالــة فــي الــبط بعــد بدايــة وضــع البــيض علــى شــكل انقــالب لفتحــة المجمــع وال يجــدي العــالج معهــا، فتحــة المجمــع انقــالب -

  وتظهر هذه الحالة في قطعان البط التي بلغت جنسيا في وقت مبكر لعدم إتباع برنامج العليقة والضوء المحدد في فترة النمو. 

ألن الـبط يخـرج إلـى المالعـب الخارجيـة فـأن العليقـة وميـاه الشـرب تقـدم الـه فـي الملعـب حيـث تتعـرض : نظرا نقص الفيتامينات واألمالح -

 لضوء الشمس وحرارتها خاصة في فصل الصيف مما يؤدي إلى فساد الفيتامينات بالعليقة، وأكثر الفيتامينات التي يتـأثر بهـا الـبط فيتـامين أ

  يدية تسدها.حيث يظهر التهابات في العيون مع وجود قطع صد

كما يتأثر الـبط بـنقص حمـض البانتوثنيـك  كذلك نقص فيتامين هـ حيث يظهر بالبط حالة ضمور العضالت خصوصا عضالت األرجل. و 

البط شديد الحساسية لنقص الكولين وتظهر أعراضـه علـى شـكل كما ان والبيوتين وتظهر التهابات جلدية شديدة على األرجل وحول المنقار.

اصــل ثــم اعوجاجهــا وعــدم القــدرة علــى المشــي وهــي نفــس أعــراض نقــص المنجنيــز الــذي يتــأثر بــه الــبط كثيــرا وتــؤثر علــى نســب ورم فــي المف

  كما يتأثر البط بنقص الكالسيوم والفسفور وتظهر حاالت لين العظام على الكتاكيت والبدارى.    الفقس.
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