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- يفضل أن تبنى المساكن بالطوب المفرغ؛ للمساعدة 
فى عزل الحرارة الخارجية، وأن تكون الحوائط 

جيدة الصقل سهلة التطهير والتنظيف.

الهواء  لسحب  مناسبة  شفاطات  وجود  -ض��رورة   
بالمزرعة محرقة  العنابر، وأن يلحق  الفاسد من 

للتخلص من النافق.

الرغبة  عند  بها  األخذ  من  بد  ال  مواصفات  هناك 
نموذجية  بطريقة  الرومى  لتربية  عنابر  إنشاء  فى 
التربية  عملية  تشمل  المواصفات  وهذه  سليمة، 
القطعان  له  تتعرض  ما  تفادى  يضمن  بما  برمتها؛ 

من وباءات وخسائر إنتاج، ومن هذه المواصفات:

خطة  مع  والمساكن  المبانى  تتناسب  أن  يجب   -1
اإلنتاج.

2- يجب أن يكون المسكن بعيًدا عن المزارع األخرى؛ 
لمنع انتشار األمراض أو انتقالها، ويجب أن يكون 
قريًبا من الطرق الممهدة؛ لسهولة تسويق اإلنتاج 

وسهولة نقل الخامات واألدوية واللقاحات.

يجب  المفتوحة،  المساكن  فى  التربية  حالة  فى   -3
أن يكون المحور الطولى للمبنى فى اتجاه شرق 
للحصول  البحرى  االتجاه  على  عمودًىا  غرب 

على التهوية الطبيعية.

4- يجب أن ال يزيد عرض العنبر على 12 متًرا فى 
العنابر المغلقة؛ وإن زاد على ذلك فيجب مراعاة 

زيادة التهوية.

5- يجب أن ال يقل ارتفاع الحوائط عن 5،2 متر فى 
العنابر المفتوحة.

وذلك  مفرغ؛  بطوب  الحوائط  تبنى  أن  يفضل   -6
للمساعدة فى عزل الحرارة الخارجية.

املواصفات النموذجية
ملساكن الرومى
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7- مساحة الشبابيك 60-65% من المساحة األرضية 
وتركب عليها شبابيك مفاصلها فى حافة الشباك 

ويفتح الشباك من أعلى.

وذلك  الصقل؛  جيدة  الحوائط  تكون  أن  يجب   -8
لتسهيل عمليات التنظيف والتطهير.

مصبوبة  أو  مبلطة  األرضيات  تكون  أن  يجب   -9
والغسيل  التنظيف  عمليات  لتسهيل  بالخرسانة 

والتطهير.

10- ضرورة وجود شفاطات مناسبة؛ لسحب الهواء 
الفاسد والرطوبة الزائدة للخارج.

11- يجب أن يلحق بجنوب المزرعة محرقة مناسبة 
لحرق الرومى النافق.

مبنى  أعلى  للمياه  خزان  يوضع  أن  يجب   -12
مع  انقطاعها،  عند  المياه  لتخزين  المزرعة؛ 
الشرب  بمياه  األدوية  وضع  سهولة  مراعاة 

بالكميات المناسبة.

بوجود  وذلك  كافية،  اإلضاءة  تكون  أن  يجب   -13
مصباح كهربائى بشدة إضاءة 60 وات/10م2 ، 
ويجب مراعاة عدم استخدام اللمبات ذات اإلضاءة 
الشديدة 100 وات( لتجنب مشكالت االفتراس، 

وتحسب الشدة تبًعا للعمر والنوع المربى. 

اإلجراءات الوقائية والصحية:

1- اختيار أفراد قطيع الرومى من مزارع سليمة.

2- تجنب ازدحام كتاكيت الرومى؛ ألن هذا االزدحام 
يسبب سوء التهوية ويسهل نقل العدوى بينها.

3- عزل األفراد المريضة أو التخلص منها بالذبح.

4- الحرص على نظافة حظائر الرومى.

5- إزالة جميع مخلفات الزرق والفرشة بانتظام.

6- حرق جميع جثث الطيور النافقة أو دفنها.

7- مكافحة الحشرات الناقلة لألمراض.

8- عدم بيع األفراد المريضة لمزارع أخرى.

9- يجب وضع أحواض تطهير على بوابة المزرعة 
عمل  يجب  كما  القادمة،  السيارات  لتطهير 
أحواض تطهير أمام العنابر لتغطيس األرجل قبل 

الدخول إلى مكان تربية الرومى.

األستاذ الدكتور/ مصطفى فايز
أستاذ الفارماكولوجيا
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- يفضل تربية الطيور فى مجموعات فى حدود 250 
اتباع  بهدف   الذكور  مع  اإلناث  وتترك  طائًرا، 

برنامج التلقيح االصطناعى

- يجب أال تزيد نسبة النافق والمستبعد من القطيع 
حتى بداية فترة إنتاج البيض على 4 -%5

تعد مشروعات تربية الرومى من المشروعات التى 
عالية، خصوًصا مشروعات  فنية  إلى خبرة  تحتاج 
النقاط  بعض  التالية  السطور  وفى  األمهات.  تربية 
جوانبها  ومراعاة  بها  اإللمام  يلزم  التى  المهمة 

اإلرشادية لضمان نجاح المشروع...

1- نسبة النافق والمستبعد من القطيع حتى بداية فترة 
إنتاج البيض يجب أال تزيد على %5-4.

يوم  عمر  فى  الرومى  الكتاكيت  تجنيس  يفضل   -2
حتى تربى الديوك والفرخات منفصلة، وفى هذه 
األسبوع  الديوك خالل  أظافر  قص  يجب  الحالة 
الديوك فى  استعملت هذه  إذا  األول، وخصوًصا 

التلقيح الطبيعى؛ لكى ال تهتك جوانب الفرخات.

أسبوع؛  عمر  فى  الكتاكيت  منقار  قص  يفضل   -3
قص  جهاز  باستخدام  أو  قوى،  مقص  باستخدام 

المنقار؛ حتى يقلل من حاالت االفتراس )النهش( 
أسابيع  القص فى عمر 6  النمو، ويعاد  فترة  فى 
كانت  إذا  وذلك  أسبوًعا   14 عمر  فى  وكذلك 

حاالت االفتراس متفشية فى القطيع. 

)قطعان  البيض  إنتاج  فترة  التسكين خالل  كثافة   -4
األمهات( 2-3 طيور فى المتر المتربع.

الفقس وحتى عمر 5  من  تستمر  الحضانة  فترة   -5
أسابيع، ثم فترة النمو تمتد من عمر 6 أسابيع حتى 
من  تبدأ  البيض  إنتاج  وفترة  اإلنتاج،  فترة  بداية 
30 - 32 أسبوًعا وتمتد نحو 20 - 24 أسبوًعا 
يبلغ  بيضة،   100  -  80 نحو  فيها  األنثى  تنتج 
يتوقف  جراًما   80  -  75 بين  ما  البيضة  وزن 
لتبدأ  أسبوًعا   56  -52 عمر  عند  اإلنتاج  بعدها 
لمدة  القلش اإلجبارى  فترة  القلش، وتستمر  فترة 
13 - 15 أسبوًعا حتى عمر 65 - 68 أسبوًعا 
األمهات  قطعان  استبقاء  المربين  بعض  ويفضل 
لفترة إنتاجية ثانية تستمر لمدة 18 - 20 أسبوًعا 
حتى عمر 85 أسبوًعا تضع الدجاجة خاللها ما 
بين 40 - 60 بيضة ليكون إجمالي اإلنتاج خالل 
ويكون  بيضة،   140  -  120 حوالى  الفترتين 
كبير  الثانية  اإلنتاجية  الفترة  فى  الناتج  البيض 
يفضل  ولكن  مرتفعة،  فيه  الفقس  ونسبة  الحجم 

حول مشروع تربية األمهات فى طيور الرومىحول مشروع تربية األمهات فى طيور الرومى



دليــل مصــر للطــب البيطــري  -  قطــاع الرومـــى4

انتهاء  بعد  القطيع  من  التخلص  المربين  بعض 
الفترة اإلنتاجية األولى، فى الغالب يتبع المربون 
فى  اإلنتاج  كان  إذا  ثان  لموسم  التربية  برنامج 
القطيع  ويبشر  مرتفًعا  األولى  اإلنتاجية  الفترة 
إذا  أما  الثانية،  اإلنتاجية  الفترة  فى  طيب  بإنتاج 
أو  منخفًضا  األولى  الفترة  في  القطيع  إنتاج  كان 
كان مصاًبا بأحد األمراض المزمنة فإنه من غير 

االقتصادى إبقاؤه لفترة إنتاجية ثانية.

والبياضة  طيور،   5  -  4 لكل  بياضة  تخصص   -6
تكون مقاس )60 سم طول × 60سم عرض × 
60سم ارتفاع( ويجب وضع البياضات فى العنبر 
قبل وضع البيض المنتظر بحوالى 4 أسابيع على 

األقل.

البيض  التربية وإنتاج  الرومى خالل فترة  7- طائر 
علف  كجم   75  ،8 نحو  المتوسط  فى  يستهلك 
خالل  بادئ  علف  كجم   8،1( كاآلتى:  موزعة 
فترة  خالل  نام  علف  كجم  و32  الحضانة  فترة 

الرعاية وعلف بياض نحو 42 كجم(.

8- يفضل فى مزارع أمهات الرومى تربية الطيور 
مع  طائًرا،   250 حدود  في  مجموعات  فى 
استعمال حواجز، ويتم تربية الفرخات مع الديوك 
بغرض اتباع برنامج التلقيح الطبيعى، ولكن إذا 
تم اتباع برنامج التلقيح االصطناعى فإن الديوك 
يجب أن تربى وحدها فى مجموعات ال تزيد على 

25 ديًكا.

أكثر  الرومى  فى  االصطناعى  التلقيح  يعتير   -9
حيث  ملقح  بيض  إلنتاج  ضمانًًا  وأكثر  اقتصاًدا 
ترتفع نسبة الخصوبة إلى نحو 95% والفقس إلى 
سم   5،0 حوالى  قذف  للديك  ويمكن   %85 نحو 
الواحدة ويخفف  المرة  المنوى فى  السائل  3 من 
الفسيولوجي،  المحلول  من  سم3   5،0 بإضافة 
وتكفى هذه الكمية لتلقيح نحو 20 - 25 دجاجة، 
حيث تلقح كل أنثى بنحو 04،0 سم3 من السائل 
المنوى المخفف، ويجب استعمال السائل المنوى 
فى ظرف 30 دقيقة بعد الجمع والتخفيف، ويكرر 
التلقيح االصطناعى لإلناث كل نحو 7 - 14 يوًما 
أنه  مالحظة  مع  عالية،  خصوبة  نسبة  لضمان 

يجب تلقيح اإلناث فى األسابيع األخيرة من فترة 
إنتاج البيض مرة كل أسبوع، ويالحظ أن أفضل 
غروب  وحتى  العصر  وقت  هو  للتلقيح  ميعاد 
فيه فرصة وجود  تقل  الذى  الوقت  الشمس وهو 
فى  البيضة  مكونات  حول  متكونة  قوية  قشرة 

منطقة الرحم.

فى  مرتين  ديك  كل  من  المنوى  السائل  جمع  يتم 
تكفى  تجمع  التى  فالكمية   ذلك  وعلى  األسبوع؛ 
لتلقيح 40 - 50 دجاجة فى األسبوع، أى أنه يمكن 
وإذا راعينا  - 50 دجاجة،  لكل 40  ديك  تخصيص 
الضعف  أو  باألمراض  اإلصابة  أو  النفوق  حاالت 
األفضل  من  فإنه  الخصوبة،  انخفاض  أو  الجنسى 
تخصيص ديك لكل 15 - 25 دجاجة، مع مالحظة 
ابتداء من  الديوك  المنوى من  السائل  أنه يجب جمع 
بمدة  التلقيح  ميعاد  بداية  قبل  أى  أسبوًعا   28 عمر 
الديوك غير  لتدريبها والستبعاد  أسابيع؛ وذلك   3-2

الصالحة.

10- معظم السالالت الخفيفة ومنها ساللة البرونزى 
المصرى  والمحلى  األبيض  والبلتسفيل  األسود 
نحو  البلوغ  عند  الطيور  وزن  يصل  )البلدى(. 

8-12 كجم للذكور ونحو 5-7 كجم لإلناث.
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