
 األعالف

 اعالف الدواجن

 ت الخاصة بالتركيب الغذائي ألعالف الدواجنالتوصيا

  

األعالف المصنعة للدواجن هي عبارة عن مخاليط مواد علف خام أو مصنعة نباتية أو معدنية مع إضافات 

اعالف وقد تحتوي علي مواد علف من اصل حيواني ويجب أن تكون هذه األعالف متكاملة تغطي كافة 

ة تبعا لنشاط اإلنتاج الداجني المصنعة من أجله وأن تحتوي علي مخاليط اإلحتياجات الغذائية وأن تكون متخزن

الفيتامينات واألمالح المعدنية النادرة بالمعدل الذي يضيف لكل كيلو جرام واحد في العلف النهائي الكميات 

 .المشار إليها بمخاليط الفيتامينات واألمالح المعدنية النادرة بهذا القرار 

تبار أن التوصيات الخاصة بأعالف الدواجن هي الحدود الدنيا للمركبات الغذائية األساسية يجب األخذ في اإلع

 .ويجب اإلستعانة بتوصيات الشركات المنتجة للسالالت المختلفة للحصول علي مستوي اإلنتاج المطلوب 

 Broiler Feedsاعالف التسمين (  أ)

 (التربية المكثفة ) القطعان التجارية  -1
  

 التوصيات الخاصة بالتركيب الغذائي ألعالف الدواجن

 في حالة تركيب عالئق لمرحلتين  1-1
 المركبات

 والعناصر الغذائية
 بادئ ونامي 

 (أسابيع  4 –يوم ) 
   ناهي

 (التسويق  –أسابيع  5) 
 5..1 س11 %تين خام برو

 طاقة ممثلة 
 كيلو كالوري ) 
 (كجم علف / 

1552 0222 

 1.1 142 بروتين: طاقة 

 2.0 2.5 %كالسيوم

 2.45 2.45 %فوسفور متاح 

 2.05 1.25 العليقة% ليسين 
  

 صيات الخاصة بالتركيب الغذائي ألعالف الدواجنالتو

 في حالة تركيب عالئق لمرحلتين  1-1

 المركبات

 والعناصر الغذائية

 بادئ ونامي 

 4 –يوم ) 

 (أسابيع 

   ناهي

 –أسابيع  5) 

 (التسويق 

 %ليسين 

 البروتين
5 4.04 

 2.05 2.45 العليقة% مثيونين 

 1 1.14 البروتين% مثيونين 

% سستين +  مثيونين

 العليقة
2..0 2.41 

% سستين + مثيونين 

 البروتين
0..1 0.5 

 الصفحة التالية
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 التوصيات الخاصة بالتركيب الغذائي ألعالف الدواجن

 في حالة تركيب عالئق لثالثة مراحل 1-1
المركبات و العناصر 

 الغذائية

 ناهي 

 –أسابيع  .)

 (التسويق 

 نامي 

 (4-4 

 (اسابيع 

 0 –يوم ) بادئ 

 (اسابيع 

 11 12 5..1 %بروتين خام 
  طاقة ممثلة

كجم /كيلو كالوري)  

 (علف 
0222 0222 0222 

 104 152 1.1 بروتين : طاقة 

 2.5 2.5 2.0 %كالسيوم

 2.45 2.45 2.4 %فوسفور متاح 
 الصفحة التالية

 التوصيات الخاصة بالتركيب الغذائي ألعالف الدواجن

 في حالة تركيب عالئق لثالثة مراحل 1-1
المركبات و 

 العناصر الغذائية

 ناهي 

 –أسابيع  .)

 (التسويق 

 نامي 

 (4-4 

 (اسابيع 

 0 –يوم ) بادئ 

 (اسابيع 

 1.1 1 2.05 العليقة% ليسين 
% ليسين 

 وتينالبر
4.04 5 5 

% مثيونين 

 العليقة
2.05 2.4 2.4. 

% مثيونين 

 البروتين
1 1 1.14 

 التوصيات الخاصة بالتركيب الغذائي ألعالف الدواجن

 في حالة تركيب عالئق لثالثة مراحل 1-1
ات و العناصر المركب

 الغذائية

 ناهي 

 –أسابيع  .)

 (التسويق 

 نامي 

 (4-4 

 (اسابيع 

 –يوم ) بادئ 

 (اسابيع  0

سستين + مثيونين 

 العليقة% 
2.41 2..1 2.01 

سستين + مثيونين 

 البروتين% 
0.5 0.4 0.. 

 التوصيات الخاصة بالتركيب الغذائي ألعالف الدواجن

 في حالة تركيب عالئق لثالثة مراحل 1-1

 يوم للتسويق 05من عمر  المركبات والعناصر الغذائية

 14 %بروتين خام 

 0252 (كجم علف / كيلو كالوري ) طاقة ممثلة 

 152 بروتين: طاقة 

 2.5 %كالسيوم

 2.4 %فوسفور متاح 

 5..2 العليقة% ليسين 

 4.45 البروتين% ليسين 
 الصفحة التالية

 التوصيات الخاصة بالتركيب الغذائي ألعالف الدواجن

 أعالف دجاج بيض المائدة( ب )

 اعالف التربية -1

 في حالة تركيب عالئق تربية لثالثة مراحل  1-1
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 المركبات
 والعناصر الغذائية

يوم ) بادئ 

أسابيع  0 –

( 

 -5)   نامي

 (أسبوع 10
) قبل وضع البيض 

 5حتي  –اسبوع  15

 (إنتاج البيض % 
 10 14 15 %بروتين خام 
كيلو ) طاقة ممثلة 

كجم / كالوري 

 (علف 

1022 1.22 1022 

 155 151 .14 بروتين: طاقة 

 1 2.5 1 %كالسيوم

 2.4 2.00 2.45 %فوسفور متاح 

 2.01 2.40 2.55 العليقة% ليسين 

 الصفحة التالية
 التوصيات الخاصة بالتركيب الغذائي ألعالف الدواجن

 أعالف دجاج بيض المائدة( ب )

 اعالف التربية -1

 في حالة تركيب عالئق تربية لثالثة مراحل  1-1

  

 لمركباتا
والعناصر 

 الغذائية

يوم ) بادئ 

أسابيع  0 –

( 

 -5)   نامي

 (أسبوع 10
) قبل وضع البيض 

 5حتي  –اسبوع  15

 (إنتاج البيض % 
% ليسين 

 البروتين
5 4.5 

4.5 

% مثيونين 

 العليقة
2.00 2.10 2.4 

% مثيونين 

 البروتين
1 1 1.10 

+ مثيونين 

% سستين 

 العليقة

2..2 2.51 2.4. 

+ ونين مثي

% سستين 

 البروتين

 ..0 ..0 س..0

 الصفحة التالية
 التوصيات الخاصة بالتركيب الغذائي ألعالف الدواجن

 أعالف دجاج بيض المائدة( ب )

 اعالف التربية -1

 في حالة تركيب عالئق تربية لثالثة مراحل  1-1

  

 بادئ

–يوم ) 

أسابيع 

) 

 المركبات

 والعناصر

 الغذائية 

قبل وضع 

 15)البيض 

اسبوع حتي 

إنتاج بيض / 5

) 

) امي 

10- 10 

 (اسبوع 

 -.)  1نامي 

 (أسبوع 11

 14 14 10 %بروتين خام  12

1522 

) طاقة ممثلة 

/ كيلو كالوري 

 (كجم علف 

1022 1.22 102 

 1.5 151 155 بروتين: طاقة  145

 2.5 2.5 1 %كالسيوم 1

فوسفور متاح  2.45

% 
2.4 2.00 2.4 

 الصفحة التالية
 التوصيات الخاصة بالتركيب الغذائي ألعالف الدواجن

 أعالف دجاج بيض المائدة( ب )

 اعالف التربية -1

 في حالة تركيب عالئق تربية لثالثة مراحل  1-1

  

 -.)  1نامي ) امي قبل وضع  المركبات بادئ
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–يوم ) 

 (أسابيع 

 والعناصر

 الغذائية 

 15)البيض 

/ 5اسبوع حتي 

 (إنتاج بيض 

10- 10 

 (اسبوع 

 (أسبوع 11

1 
% ليسين 

 العليقة
2.01 2.40 2..1 

5 
% ليسين 

 البروتين
4.5 4.5 4.5 

2.42 
% مثيونين 

 العليقة
2.4 2.10 2.01 

1 
% مثيونين 

 روتينالب
1.10 1 1 

2..4 

+ مثيونين 

% سستين 

 العليقة

2.4. 2.51 2.51 

0.. 
+ مثيونين 

% سستين 

 البروتين

0.. 0.. 7.3 

 الصفحة التالية

 

 
 واجنالتوصيات الخاصة بالتركيب الغذائي ألعالف الد

 أعالف إنتاج البيض -1
  

اسبوع 41بعد   اسبوع(  45-11)نامى  المركبات والعناصر الغذائية  

 16 17 18 19 %بروتين خام  14 15

2700 2650 
كجم / كيلو كالوري ) طاقة ممثلة 

 (علف 
2900 2800 2750 2700 

 168 162 155 152 بروتين : طاقة 189 180

 3.3 3.4 3.4 3.5 %كالسيوم 3.3 3.3

 0.40 0.42 0.44 0.46 %فوسفور متاح  0.38 0.39

 0.73 0.78 0.82 0.87 العليقة% ليسين  0.64 0.69

  
 الصفحة التالية

 التوصيات الخاصة بالتركيب الغذائي ألعالف الدواجن

 أعالف إنتاج البيض -1
  

اسبوع 41بعد   وعاسب(  45-11)نامى  المركبات والعناصر الغذائية  

 6.4 6.4 6.4 6.4 البروتين% ليسين  6.4 6.4
 .5.7 5.76 5.74 5.70 العليقة% مثيونين  0..5 5.75

 . . . . البروتين% مثيونين  . .

 .5.4 5.44 5.35 5.36 العليقة% سستين + مثيونين  5.06 5.00

7.3 7.3 
%  سستين+ مثيونين 

 البروتين
7.3 7.3 7.3 7.3 
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