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انجط يٍ انطٕٛس انٓبيخ ف ٙرغزٚخ اإلَسبٌ ٔٚؼزجش كًصذس يٍ يصبدس انجشٔر ٍٛانؾٕٛاًَٚٔ ٙزبص انجط ثبَخفبض ركبنٛف
رشثٛزّ ٔرؾًهّ نهظشٔف انغٕٚخ ٔانجٛئٛخ انصؼجخ ٔ يمبٔيزّ نهؼذٚذ يٍ األيشاض انز ٙرصٛت انطٕٛس ٔنّ يٕاصفبد
خبصخ ػٍ انطٕٛس األخشٖ يضم انذعبط ٔٚؾزٕ٘ ػهٗ َسجخ ػبنٛخ يٍ انذٌْٕ رزشكض رؾذ انغهذ ٔؽٕل انغسى ٔنٌٕ
نؾًّ غبيك ْٕٔ ألشة يبٚكٌٕ نهؾٕو انؾًشاء.
أوال -:أصُاف انبط انًخصصت إلَتاج انهحى :
 - 1انبكيٍ
انشٚش نَّٕ أثٛط ٔ انغهذ ٔانًُمبس ٔاألسعم نَٕٓى أصفش ،كزنك ٚزًٛض انزكش ثٕعٕد سٚشز ٍٛثشكم يهزٕ٘ ػه ٙانزٚم
ػُذ ػًش شٓشٚ ٍٚصم ٔصٌ انزكش 4كغى ٔاألَضٗ 3كغى.

 -2األيهضبزي :
أثٛط انشٚش ٔانغهذ أثٛط ،ؽغًّ كجٛش ٔعسًّ طٕٚم ٚصم ٔصٌ انزكش  5كغى ٔاألَضٗ  3.5كغى .
 - 3انزواٌ :
لهٛم انًُٕ نَّٕ أصفش داكٍ ٔٚزًٛض انزكش ثأٌ نٌٕ انشأط ٔ انشلجخ أخعش ٔٚؾذ انشلجخ ؽهمخ انظٓش راد انهٌٕ انشيبدٖ
ٔٚخزهط ػُذ انشلجخ ٔانصذس ثهٌٕ أؽًش أسعٕأَ ،ٙصٌ انزكش

3.5كغى أيب األَضٗ نٌٕ سٚشٓب سيبد٘ يمهىٔ ،صَٓب

2.5كغى ػُذ ػًش شٓش. ٍٚ
 - 4انًضكوفي :
ًٔٚزبص ثٕعٕد صٔائذ نؾًٛخ عهذٚخ ؽًشاء خشُخ ػه ٙانٕعّ  ،انغسى طٕٚم ٔػشٚط  ،ثطئ انؾشكخ ٚ ،صم ٔصٌ انزكش
 5كغى ٔاألَضٗ  3.5كغى ػُذ ػًش  3شٕٓس ٔيُّ :
أ .انشزشيز :
صغٛش انؾغى يزؼذد األنٕاٌ أًْٓب انشيبد٘ ٔاإلَبس ًٛٚم نَٕٓب نهجُٔ، ٙصٌ انزكش  2كغى ٔاألَضٗ  1.5كغى ػُذ 3شٕٓس
ب .انبهذي :
كجٛش ف ٙانؾغى أسٕد ٔسيبد٘ انهٌٕ ٔٚصم ٔصٌ انزكش

 3كغى ٔ األَضٗ  2كغى ػُذ ػًش  3شٕٓس .

 -5انبح :
انهٌٕ خهٛط ث ٍٛاألسٕد ٔاألثٛط ٚصم ٔصٌ انزكش

 2.5كغى ًٔٚزبص ثٕعٕد انضٔائذ انهؾًٛخ ػه ٙانٕعّ ٔ انصٕد

يجؾٕػ ٚ،صم ٔصٌ األَضٗ إن 2 ٙكغى ػُذ ػًش  3شٕٓس .
ثانياً :عوامل جناح الرتبية:
 -1االخزٛبس انغٛذ نهصٕص يٍ يصذس يٕصٕق ثّ .
 -2رؾزبط يشؽهخ انؾعبَخ إن ٙػذح أسبسٛبد ٚغت أٌ رزٕفش أًْٓب انًكبٌ انًُبست يٍ ؽٛش انؾشاسح ٔ انشطٕثخ
ٔانزٕٓٚخ ٔ انعٕء.
 -3ارجبع ثشَبيظ انزغزٚخ انًُبست نزهك انًشؽهخ ؽٛش ٚصُف انجط ػهٗ أَّ يٍ انطٕٛس سشٚؼخ انًُٕ.
 -4انًؾبفظخ ػه ٙانطٕٛس يٍ اإلصبثخ ثبأليشاض ٔ اٜفبد.
 -5ػذو صٚبدح دسعبد انؾشاسح داخم انؼُجش ػٍ انًؼذالد انًسًٕػ ثٓب وهي ػهي انُحو انتاني:
األصبوع األول

28_30و

األصبوع انثاَي

 26_28و

األصبوع انثانث

24_26و

األصبوع انزابغ

ؽز ٙانزسٕٚك 24و

 -6رمذٚى ػهٛمخ يزٕاصَخ ف ٙعًٛغ يكَٕبرٓب ٔثبنُست انصؾٛؾخ انالصيخ الؽزٛبعبد انطٕٛس ٔٚغزٖ انجط ػهَٕ ٙػ ٍٛيٍ
انؼهف ًْب :
 -1ػهف ثبدئ َسجخ انجشٔر%18 ٍٛ

 - 2ػهف َبيَ ٙسجخ انجشٔر%16 ٍٛ
يزاػي تقذيى انغذاء ػهي وجبتيٍ في انيوو ويكوٌ انًقزر انيويي كانتاني :
ف ٙفزشح انؾصبَخ يٍ  3_1أسجٕع 90_30عى ٕٚ/و
ف ٙانفزشح يٍ  4أسجٕع ؽزٗ انزسٕٚك 250_180عى ٕٚ/و
ٚهزٓى انجط انغزاء ثششاسخ ٔٚأكم َسجخ كجٛشح يٍ األنٛبف ٔانُجبربد ٔرؼزجش يخهفبد انًطبؽٍ يضم انشدح يٍ أْى يصبدس
رغزٚخ انجط ٔكزنك يخهفبد انًغبصس ثؼذ يؼبيهزٓب.
ثانثا :يؼذل انتحويم انغذائي :
يؼذل انزؾٕٚم انغزائ ٙنهجط ٚكٌٕ 3.5كغى ػهف 1 /كغى نؾى ؽ.ٙ
فزشح انزسً ٍٛنهجط ركٌٕ ؽزٗ ػًش  3-2شٕٓس ؽست انسالنخ .
رابؼا :احتياجاث انبط نهًاء :
ٚغت رٕفٛش انًبء انُظٛف ثصٕسح عٛذح ٔرغذٚذِ ثبسزًشاس ٔٚؾزبط انطبئش انٕاؽذ كًٛخ يٍ انًبء رصم - _90
250سىٕٚ/ 3و خالل يشاؽم انًُٕ .
ٚغت رمذٚى انفٛزبيُٛبد نهطٕٛس خالل يشاؽم انًُٕ نزؾس ٍٛيؼذل انًُٕ ٔصٚبدح انٕصٌ .
خايضا :انفزشت :
ٚشاػ ٙاالْزًبو ثغفبف انفششخ ٔرمهٛجٓب عٛذا ٔإظبفخ انغٛش انًطف ٙرؾذ انفششخ انغذٚذح ثًؼذل 1كغى عٛش 10/و 2يٍ
أسظٛخ انؼُجش ألٌ ثهم انفششخ ٚؤد٘ إنٗ اإلصبثخ ثبأليشاض .
صادصاَ :ظاو اإلضاءة :
ٚغت اَزظبو اإلظبءح داخم انؼُجش ف ٙانهٛم ٔركف ٙنًجّ ٔاؽذح لٕح ٔ 25اد 20/و 2يٍ يسبؽخ انؼُجش ػه ٙاسرفبع
2يزش ػٍ سطؼ األسض .
صابؼاّ :انؼذد انًضًوح نهًتز انًزبغ انواحذ :
األصبوع األول وانثاَي

 20طبئش /نهًزش

األصبوع انثانث وانزابغ

 10طبئش /نهًزش

األصبوع انخايش وانضادس

 7طبئش /نهًزش

األصبوع انضابغ حتي انتضويق

 3طبئش /نهًزش

قسم الدواجن

