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وٌمتاز األوز بأن المنقار مفرطح ٌحل محل الشفاه وهو غطاء قرنً فوق 

الفكٌن واللسان عرٌض ومرن وحاد، وٌوجد غشاء بٌن األصابع لٌساعد على 

السباحة فً الماء واألوز اجتماعً كعادته وٌمتاز بقصر األرجل واألوز أكبر 

وتنتشر تربٌة األوز فً مصر حول المجارى والمسطحات . حجما من البط

المابٌة فً مناطق الدلتا ووادي النٌل وتحت هذا النظام للتربٌة فإن األوز 

ٌقضى طوال النهار ٌسبح فً الماء وٌرعى الحشابش التً تنمو حول المجرى 

المابً وال ٌحتاج إلى تغذٌة إضافٌة وٌعود أخر النهار بنفسه إلى المنازل قبل 

حلول الظالم واألوز اجتماعً بطبٌعته ٌتعرف على أصحابه وعلى أهل منزله 

الذي ٌعٌش فٌه وإذا حاول شخص غرٌب دخول المنزل فإن األوز ٌطارده 

 .وٌصدر أصواتا عالٌة ولذا فإنه كان ٌعتبر وسٌلة للحراسة فً المنازل والقرى

 



األوز من الطٌور المابٌة التً تعتمد فً غذابها على األعشاب والنباتات •

وٌمكن أن ٌلعب دوراً هاماً فً إنتاج اللحوم بتكلفة اقتصادٌة قلٌلة وذلك ألن 

األوز ٌتمٌز بمقدرته العالٌة على تحوٌل مواد العلف الفقٌرة فً قٌمتها 

الغذابٌة كالحشابش والنباتات والطحالب المابٌة ومواد العلف المرتفعة فً 

األلٌاف مثل رجٌع أو جرمة األرز والردة إلى لحوم ذات قٌمة غذابٌة عالٌة 

وال ٌحتاج إلى تجهٌزات كبٌرة لتربٌته وٌمكن أن ٌرعى الحشابش تحت 

األشجار فً الحدابق والبساتٌن وال ٌحتاج إلى عمالة كثٌرة كما أن زرق 

 .األوز فً هذه الحالة ٌعتبر سماد عضوي ٌزٌد من خصوبة األرض



وٌربى األوز أساساً إلنتاج اللحم ولو أنه ٌربى فً بعض البلدان •

كالصٌن بصفة أساسٌة إلنتاج البٌض باإلضافة إلى إنتاج األوز 

من اللحم والبٌض فإن رٌش األوز ٌعتبر مصدراً ثالثاً للدخل 

حٌث ٌدخل الرٌش فً العدٌد من الصناعات مثل صناعة الوسابد 

وٌربى األوز أٌضا إلنتاج . والقبعات والمالبس ولعب األطفال

وهو من المنتجات الغالٌة الثمن فً ( فواجراءه)الكبد المسمن 

 .أوربا وٌستخدم فً المطاعم الكبرى كفاتح شهٌة

 

 

 



Animalia Kingdom 

Chordate Phylum 

Vertebrata Sub-phylum 

Aves Class 

Anseriformes Order 

Anatidae Family 

Anatinae Sub-family 

Anser Genus 

Anser Anser Specie 

 انتصنيف انعهًي نألوص



 يًٛضاد االٔص
ٔ ًٚزبص األٔص ثبٌ انًُمبس يفشطح ٚحم يحم انشفبِ ٔ ْٕ غطبء لشَٙ  -1

 فٕق انفكٍٛ ٔ انهغبٌ ػشٚض ٔ يشٌ ٔ حبد، 

 ٔ ٕٚعذ غشبء ثٍٛ األصبثغ نٛغبػذ ػهٙ انغجبحخ فٙ انًبء  -2

 ٔ األٔص اعزًبػٙ كؼبدرّ  -3

 ٔ ًٚزبص ثمصش األسعم  -4

 .  ٔ األٔص اكجش حغى  يٍ انجظ -5

ٔرُزشش رشثٛخ األٔص فٙ يصش حٕل انًغبسٖ ٔانًغطحبد انًبئٛخ فٙ  -6

 يُبطك انذنزب ٔٔادٖ انُٛم 



ٔرحذ ْزا انُظبو نهزشثٛخ فإٌ األٔص ٚمضٗ طٕال انُٓبس ٚغجح فٙ انًبء  -7

ٔٚشػٗ انحشبئش انزٙ رًُٕ حٕل انًغشٖ انًبئٗ ٔال ٚحزبط انٙ رغزٚخ إضبفٛخ 

 ٔٚؼٕد أخش انُٓبس ثُفغخ انٙ انًُبصل لجم حهٕل انظالو 

ٔاألٔص إعزًبػٗ ثطجٛؼزخ ٚزؼشف ػهٗ أصحبثخ ٔػهٙ أْم يُضنخ انز٘  -8

ٔٚصذس  ِٚؼٛش فّٛ ٔإرا حبٔل شخص غشٚت دخٕل انًُضل فإٌ األٔص ٚطبسد

 .أصٕاربً ػبنٛخ ٔنزا فإَّ ٚؼزجش ٔعٛهخ نهحشاعخ فٙ انًُبصل ٔانمشٖ

األٔص يٍ انطٕٛس انًبئٛخ انزٙ رؼزًذ فٙ غزائٓب ػهٗ األػشبة  ٔانُجبربد  -9

 ًٔٚكٍ أٌ ٚهؼت دٔساً ْبيبً فٙ إَزبط انهحٕو ثزكهفخ إلزصبدٚخ 



وذلك ألن األوز ٌتمٌز بمقدرتة العالٌة على تحوٌل مواد العلف  -10

الفقٌرة فً قٌمتها الغذابٌة كالحشابش والنباتات والطحالب المابٌة ومواد 

العلف المرتفعة فً األعالف مثل رجٌع أو جرمة األرز و الردة الً 

 لحوم ذات قٌمة غذابٌة عالٌة  

وال ٌحتاج الً تجهٌزات كبٌرة لتربٌتة وٌمكن أن ٌرعى الحشابش  -11

تحت األشجار فً الحدابق والبساتٌن وال ٌحتاج الً عمالة كثٌرة كما أن 

زرق األوز فً هذه الحالة ٌعتبر سماد عضوى ٌزٌد من خصوبة 

 ..األرض

 األوز بأن له شراهة كبٌرة فى أكل المواد الخضراءوٌمتاز -12

 

 



وٌتمٌز األوز بوجود غدتٌن دهنٌتٌن عند مؤخرة الجسم وٌأخذ -13•

األوز الدهن من هذه الغدد وٌغطى جسمة به ولذا فإن األوز ٌمكنة 

نة ٌحب الماء حتى االبقاء فً الماء مدة طوٌلة دون أن ٌبتل كما 

 .فً أوقات الشتاء الباردة

وٌفضل األوزالقٌام بعملٌة التلقٌح فً المساء أثناء اإلستحمام  -14•

 .  كما ٌمكن أن تجرى عملٌة التلقٌح على األرض

ٌعٌش األوز لسنوات عدٌدة ولكن ٌقل إنتاجة من البٌض بعد  -15•

 .العام الخامس من العمر

 



 طبائع االوز •

 : لالوز طبابع غرٌبه تمٌزه عن الطٌور االخرى منها•

 .حاجته المستمره للتغذٌه نظرالعدم وجود حوصله -1

اناث فى التربٌه المركزه وٌثور الذكر  5 : 3انثى واحده او)مٌل الذكرللتألف مع اناث معٌنه  -2

 .امساك رفٌقته وٌدل ذلك على غٌرته وتمسكه بأنثاه

ارتباط بالمكان الذى ٌربى فٌه وعدم مٌله الى مغادرته كما انه شدٌد الخوف وتوجد دول  -3

  تسخدمه بعض الدول كجنود حرس حدود نظرا النه لو احس بأى

 .غرٌب ٌثور وٌرتفع صوته وٌنبه بوجود غرٌب

 .تهجر االنثى عش رقادها اذا تغٌر لذا ترقد على البٌض فى المكان الذى ترغبه -4

زٌاده نسبه الخصوبه اذا تم التلقٌح فى الماءخصوصا االنواع ثقٌله الوزن لذا ٌفضل تربٌته فى  -5

 .المجارىاللمابٌه



سال الت  
وز 

أ
   اال



انحدرت معظم سالالت األوز األوربٌة من األوز البرى الذي كان ٌعٌش •

وقد جرى  Anser Cinerensفً مناطق وسط وجنوب أوربا والمسمى 

استبناس هذا األوز فً أوربا ومنطقة الشرق األدنى منذ ما ٌزٌد على 

بٌنما انحدرت أنواع األوز المنتشرة فً دول أسٌا من األوز . سنة 4000

 Anserالبرى الذي كان ٌعٌش فً منطقة منغولٌا ومنطقة هٌلونجٌانج 

Cygnoides  وكان هذا األوز ٌهاجر فً فصل الخرٌف إلى أعالً نهر

سنة  3000ثم جرى استبناسه فً الصٌن منذ حوالً  Yangtzeٌانجنز 

ونظراً الختالف المنشأ فإن هناك العدٌد من االختالفات الواضحة بٌن 

أنواع األوز األوربٌة واألنواع الصٌنٌة فً مظهرها الخارجً ومقدرتها 

 .اإلنتاجٌة



وٌتمٌز األوز بوجود غدتٌن دهنٌتٌن عند مؤخرة الجسم وٌأخذ األوز الدهن •

من هذه الغدد وٌغطى جسمه بها ولذا فإن األوز ٌمكنه البقاء فً الماء مدة 

.  طوٌلة دون أن ٌبتل كما أنه ٌحب الماء حتى فً أوقات الشتاء الباردة

وٌفضل األوز القٌام بعملٌة التلقٌح فً المساء أثناء االستحمام كما ٌمكن أن 

وٌعٌش األوز لسنوات عدٌدة ولكن ٌقل . تجرى عملٌة التلقٌح على األرض

 .إنتاجه من البٌض بعد العام الخامس من العمر

ٌقسم األوز حسب الغرض من التربٌة إلى أوز إلنتاج اللحم وإلنتاج البٌض •

وٌقسم أٌضا تبعاً للمنطقة الجغرافٌة التً ٌعٌش فٌها إلى األوز الصٌنً 

واألوز اإلٌطالً واألوز المصري وغٌرها وعموماً فإن أنواع األوز 

 .المنتشرة فً العالم قلٌلة إذا ما قورنت بأنواع الدجاج المعروفة

 

 



 ٌقسم األوز حسب الغرض من التربٌة الً•

 أوز إلنتاج اللحم   -1

 وإلنتاج البٌض  -2

 ًوكما ٌقسم تبعاً للمنطقة الجغرافٌة التً ٌعٌش فٌها  ال  

 األوز الصٌنى  -1

 واألوز اإلٌطالً  -2

 واألوز المصرى  -3

وغٌرها وعموماً فإن أنواع األوز المنتشرة فً العالم قلٌلة إذا ما قورنت 

 .بأنواع الدجاج المعروفة

 

 



 :سال الث  األوص •

إَحذسد يؼظى عالالد األٔص األٔسثٛخ يٍ األٔص انجشٖ انز٘ كبٌ ٚؼٛش فٙ •

 يُبطك ٔعظ ٔعُٕة أٔسثب 

ٔلذ عشٖ إعزئُبط ْزا األٔص فٙ أٔسثب ٔيُطمخ انششق األدَٗ يُز يب ٚضٚذ ػهٗ •

 .  عُخ 4000

ثًُٛب إَحذسد إَٔاع األٔص انًُزششح فٙ دٔل أعٛب يٍ األٔص انجشٖ انز٘ كبٌ ٚؼٛش •

فٙ يُطمخ يُغٕنٛب ٔكبٌ ْزا األٔص ٚٓبعش فٙ فصم انخشٚف انٙ أػبنٙ َٓش ٚبَغُض 

 عُخ  3000فٙ فصم انخشٚف صى عشٖ إعزئُبعخ فٙ انصٍٛ يُز حٕانٙ 

َٔظشاً إلخزالف انًُشأ فإٌ ُْبن انؼذٚذ يٍ اإلخزالفبد انٕاضحخ ثٍٛ إَٔاع األٔص •

 األٔسثٛخ ٔاألَٕاع انصُٛٛخ فٙ يظٓشْب انخبسعٗ ٔيمذسرٓب اإلَزبعٛخ



 االوص انصيني( 1

 ويتًيض األوص انصيني 

 ثٕعٕد إَزفبخ ػهٗ انشأط •

 ٔيُمبس طٕٚم يجطظ •

 ٔسلجخ طٕٚهخ سفٛؼخ ٔسٚش َبػى •

 ٔيظٓش لبئى ٔحغى صغٛش •

 ٔرزًٛض انزكٕس ثأَٓب رصذس صٕرب يشرفغ، •

ٔرزًٛض إَبس األٔص انصُٛٗ ثغشػخ انًُٕ ٔغضاسح ٔضغ انجٛض ٔاألٔص األٔسثٗ خبنٙ •

 يٍ ْزا اإلَزفبخ انًٕعٕد ػهٗ انشأط ٔانشلجخ لصٛشح ٔعًٛكخ ٚغطٛٓب انشٚش ثغضاسح 



كًب ٚزًٛض ْزا األٔص ثأٌ انغغى ػشٚض ٔانًُمبس لصٛش ٔيذثت ٔانصذس •

 . ػًٛك ٔانحغى كجٛش

 انجٛضبء ٔ انجُٛخ انهٌٕ  -:ٔ ٕٚعذ يٍ االٔص انصُٛٙ عالنزبٌ ْٙ•

 . ٔ نخ ثشٔص فٕق انشاط ٔ ْٕ ٚشجخ انجغغ فٙ يظٓشح ٔ ًٚزبص ثغًبل انًظٓش•

 ٔرشزٓش إَٔاع األٔص انصُٛٗ فٙ انؼبنى ثأَٓب راد إَزبعٛخ عٛذح نهجٛض •

عُخ كًب أدخم انٙ أيشٚكب يُز  1500ٔلذ أدخم األٔص انصُٛٗ انٙ انٛبثبٌ يُز •

و ٔلذ رى إدخبنخ فٙ ثشايظ نهخهظ إلَزبط إَٔاع أخشٖ يٍ األٔص 1788ػبو 

و رى رغغٛم األٔص انصُٛٗ فٙ أيشٚكب ضًٍ األَٕاع انمٛبعٛخ 1847ٔفٙ ػبو 

 .  نألٔص

 

 



 االبٌض األوز الصٌنى



Chinese goose سالنت االوص انصيني 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Anser_cygnoides01.jpg


 :وٌقسم األوز الصٌنى حسب وزن الجسم الً ثالثة أقسام هى 

 .  أوز كبٌر الحجم -أ

 .  أوز متوسط الحجم -ب

 .أوز صغٌر الحجم -جـ  

وأشهر أنواع األوز المنتشرة بكثرة فً الصٌن وبعض بلدان 

 :العالم األخرى هى 



 :وز التاخوها( أ)

 ذو لون أبٌض •

وقد نشأ فً المناطق المحٌطة ببحٌرة تسمى بحٌرة تاخوه فً محافظة •

 جٌالجزو ومحافظة زى ٌانج بالصٌن 

 ٌنضج جنسٌاً فً عمر مبكر •

 وٌتمٌز بغزارة وضع البٌض وعدم المٌل للرقاد •

 والخصوبة العالٌة •

 وسرعة النمو ولحمة ذا مواصفات جٌدة •



 باإلضافة الً أنه ٌستهلك كمٌات قلٌلة من الغذاء •

كجم ووزن األنثى البالغة  4.5-3.5وٌصل وزن الذكر البالغ •

 كجم 3.25-4.25

وٌتمٌز أوز التاخوه بمقدرة عالٌة على الرعى وبعد إنتهاء موسم •

الحصاد للقمح أو الشعٌر أو األرز ٌساق أوز التاخوه للرعى حٌث 

ٌتغذى على الحشابش والحبوب المتساقطة على األرض وٌصل وزن 

 .كجم 2.5ٌوم الً حوالً  70األوز عند عمر 
 



 (:رأس األسد)أوز اللوٌن هٌد  -2•

هو من أثقل أنواع اإلوز الصٌنً وكذا فً العالم ونشأ فً منطقة •

 .  جوانج دونج فً الصٌن

ٌتمٌز بكبر حجم الرأس ووجود إنتفاخ أسود اللون على الرأس وتشبة •

 .رأسه رأس األسد ولهذا اطلق علٌة إسم أوز رأس األسد

 كجم 10-9كجم واألنثى البالغة 12-10وٌصل وزن الذكر البالغ •

وٌتمٌز هذا النوع من األوز بسرعة النمو حٌث ٌصل وزن األوز •

ٌوم وٌستهلك كمٌات كبٌرة من  70كجم عند عمر  5الصغٌر حوالً 

 .الغذاء وقدرتة على الرعى منخفضة



 :ثانٌا اإلوز األوربً•

 Toulouse:أوز التولوز -1•

 نشأ أوز التولوز فً جنوب فرنسا •

 وذو لون رمادي وٌطلق علٌة أوز البحر األبٌض المتوسط •

 .وهو أثقل وزناً من األوز اإلنجلٌزي ولكنة أقل فً الوزن من األمبدن•

-9كجم وتزن اإلناث البالغة  13.5-12.75زن الذكر البالغ ووٌصل •

 كجم10

وٌربى أوز التولوز للهواٌة والمعارض وٌدخل فً برامج الخلط مع  •

 .األوز اإلنجلٌزى لتحسٌن صفات النمو

 



 Toulouse:أوز التولوز



  Toulouse gooseانتونوص    

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Oie_grise.JPG


 :أوز الرومان -2•

من أنواع األوز المتوسط الحجم وٌوجد منه عدة سالالت •

 أهمها الساللة البٌضاء  و لون الرٌش ابٌض 

 و المنقار واألرجل برتقالٌة اللون و العٌون زرقاء •

كجم وتزن اإلناث البالغة  6.5-4.5وتزن الذكور البالغة •

 .كجم و هذه الساللة نشاطة و كثٌرة الحركة 3.5-4.5



 :أوز البف  -3•

و ٌتصف أوز البف االمرٌكً بلون المنقار و االقدام البرتقالٌة  •

ٌشبة أوز التولوز فً الشكل فٌما عدا بعض المناطق الرمادٌة فً 

 التولوز 

 والتً تكون ذات لون برتقالً مصفر فً أوز البف، •

ٌعتبر من أنواع األوز متوسطة الحجم ومواصفات الذبٌحة فً •

 7.25كجم وتزن اإلناث  8.5هذا النوع جٌدة ٌزن الذكر البالغ 

 .كجم

 



  American Buff Gooseسالنت انبف االيشيكي  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/American_buff_geese_at_5_months.jpg






 Embden:أوز األمبدن -4•

 لون هذا اإلوز أبٌض و ٌعتقد أنه نشأ فً ألمانٌا ثم إنتشر فً بعض الدول األخرى •

 وٌعتبر هذا اإلوز أثقل أنواع اإلوز المستأنسة •

 كجم، 10-9كجم بٌنما تزن اإلناث البالغة  15.5-13.5حٌث ٌزن الذكر البالغ •

 و هذه الساللة سرٌعة النمو و جٌدة الرقاد علً البٌض و هادبة الطباع •

و ٌمكن تجنٌس الذكور عن اإلناث عند عمر ٌوم الن الذكور لها زغب بنً فاتح •

 .علً الذكر بنما الزغب بنً غامق فً اإلناث

 English:األوز اإلنجلٌزى -5•

ٌوجد من األوز اإلنجلٌزى عدة سالالت أهمها الرمادى واألبٌض ومتوسط وزن •

 .كجم 7.2-6.5كجم وتزن اإلناث  9-7.75الذكر البالغ 



 Embden:أوز األمبدن



Embden Goose  ٌأٔص األيذ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Embden_goose_at_zoo.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Embden_Goose_Chick.jpg


 Canadian:األوز الكندي -6•

توجد عدة سالالت من األوز الكندى تتفاوت فً اللون ووزن الجسم •

وٌتراوح اللون بٌن األبٌض واألسود والرمادى والبنى لون األرجل 

 .والمنقار أسود

 :أوز الجرٌالج -7•

لون الرأس وأعلى الرقبة فً هذا األوز رمادى بنى وأسفل الظهر •

رمادى مزرق ولون األجنحة والذٌل رصاصى لون الرقبة والصدر 

رمادى ولون البطن أبٌض ولون األرجل قرنفلى لون المنقار قرنفلى 

وأبٌض من أعلى ٌعتقد أن أنواع األوز المستأنسة أنحدرت من هذا 

 .النوع

 



Canada goose ساللة االوز الكندى 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Canada_goose_flight_cropped_and_NR.jpg


Canada goose ساللة االوز الكندى 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Canada_goose_reflection_03.jpg


 Egyptian:ثالثا األوز المصري•

ٌعتقد أن سالالت األوز المصرى إنحدرت من األوز األوربى حٌث ٌشبهة فً •

 مظهرة الخارجى، توجد سالالت عدٌدة من األوز المصرى تتمٌز

 .بطول األرجل وصغر حجم الجسم وإستدارة الصدر•

 الرقبة وضعها قابم على الجسم •

 وهو نشٌط كثٌر الحركة •

 وتوجد منه عدة سالالت أهمها األبٌض والرصاصى األبٌض لون األرجل•

والمنقار ٌتراوح بٌن البرتقالً والقرنفلى، و ٌنتشر فً القرى حول المجارى •

المابٌة ٌتغذى على األعشاب والطحالب والحشابش التً تنمو على شواطا الترع 

 والقنوات المابٌة 

 ولم تنتشر تربٌة األوز فً مصر على نطاق تجارى حتى األن•



Egyptian Goose 

 االوص انًصشى



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Alopochen-aegyptiacus.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Alopochen-aegyptiacus.jpg


 Afraican:رابعا  اإلوز األفرٌقً•

ٌرجع منشأ اإلوز األفرٌقً الً الصٌن و قد سمً كذلك نظرا ألنة وراد •

 الً أوربا من أفرٌقٌا 

به كثٌرا مع النوع الصٌنً نظرا از هذا النوع بجمال المظهر و ٌتشاو ٌمت•

ألنة نشا منة و النوع األفرٌقً له لون رٌش بنً و منقار اسود  و بروز 

اسود فوق الرأس و الرٌش ذو  لون بنً فاتح علً الجناح والظهر  وخفٌف 

 علً الرقبة والجانب السفلً من الجسم 

و ٌوجد لغد ٌتدلى تحت الرقبة و ٌوجد من اإلوز األفرٌقً ساللة بٌضاء لها •

 .كجم 9-8منقار برتقالً و متوسط وزن الساللة اإلفرٌقٌة 

 



 African breed Goose ســــالنت األوص األفـــشيقي  



   Pilgrim Gooseسالنت االوص انبهجشو   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c1/Pilgrimgeese.jpg


  Sebastopol Gooseسالنت سيباستوبول   



  Sebastopol Gooseسالنت سيباستوبول   

 اناث ركوس 



 سيباستوبول سيادى



 Buff (left) and Buff Saddleback Sebastapolsسيباستوبول ابيض 

 



 جذول يوضح انًواصفاث انشكهيت واإلنتاجيت نسالالث األوص انًختهفت

 

 اللون الساللة

متوسط وزن 

الجسم البالغ 

 (كجم)

 النشاط

  

عدد 

البٌض 

 فً العام

قدرته 

على 

 الطٌران

الظروف 

الجوٌة 

المناسبة 

 للتربٌة

 الدافئ نعم 40 متوسط كجم 9-8 بنً األفرٌقً

 5.5-4.5 أبٌض أو بنً الصٌنً

 كجم

-50 نشٌط

100 

 الدافئ نعم

 البرد ال 50-35 متوسط كجم 11-9 أبٌض  االمبدن

 البرد ال 45-35 هادئ كجم 12-9 مخضر أو ابٌض التولوز



منتجـات 
 االوز 



 االقتصادي لتربٌة االوزالغرض •

 وٌربى األوز أساساً إلنتاج اللحم 1.

وهو  المجر -المانٌا -وخاصة فً فرنسا( الدهنً)انتاج الكبد المسمن 2.

من المنتجات الغالٌة الثمن فً أوربا وٌستخدم فً المطاعم الكبرى 

 كفاتح شهٌة 

 التفرٌخ من قطعان االمهاتإنتاج بٌض 3.

 .  انتاج الرٌش االبٌض الناصع ذو اللٌونة العالٌة من بعض السالالت4.

          



 :إنتاج انشيش 
 :إنتاج الرٌش من اإلوز

ٌعتبر الرٌش من المنتجات الهامة التً ٌمكن الحصول علٌها من اإلوز وله 

استخدامات متعددة، وٌتم الحصول على الرٌش من إوز التربٌة أربعة مرات وٌقدر 

 جم  360-350إنتاج اإلوزة الواحدة من الرٌش فً المرات األربع بحوالً 

 :وتبعا لآلتً

 .أسابٌع 9المرة األولى و تجري عندوصول اإلوز إلً عمر  -1

 .أسبوع 15المرة الثانٌة و تجري بعد المرة األولى بست أسابٌع آي عند عمر  -2

 .أسبوع 21المرة الثالثة و تجري بعد المرة الثانٌة بستة أسابٌع آي عند عمر  -3

 .أسبوع 27المرة الرابعة  و تجري بعد الثالثة بستة أسابٌع آي عند عمر  -4

 



ٌعتبر رٌش اإلوز من أفخر أنواع الرٌش الذي ٌستعمل فً أغراض التنجٌد •

وٌتم نتف رٌش الصدر والجوانب والبطن وهو رٌش زغبً رفٌع ناعم، كما 

رٌش )ٌتم نتف رٌش الظهر وهو رٌش كبٌر نوعا وأقل قٌمة اقتصادٌة 

 :وذلك على النحو التالً( غلٌظ

مرات فً 4-3ٌنتف رٌش اإلوز البالغ الحً أثناء فترة التربٌة بمعدل ( أ •

السنة فً الربٌع والصٌف والخرٌف مع تجنب النتف فً فصل الشتاء 

جم 120+جم رٌش غلٌظ 580ومتوسط ما ٌعطٌه الطابر الواحد فً العام 

 .رٌش ناعم



اإلوز الذي ٌربى لغرض التسمٌن وإنتاج اللحم فال ٌمكن نتف ( ب•

ٌصبح )حٌنما ٌكتمل نمو رٌشه تماما أسبوع 14-13رٌشه قبل عمر

ثم ٌتم نتف الرٌش بعد ( ساق الرٌشة جافا ال ٌحتوي على أي أثر للدم

أسابٌع على أن ٌكون آخر مرة ٌتم فٌها النتف قبل ذبح 8-6ذلك كل

أسابٌع حتى ٌمكن نتف رٌش الطابر كله بعد ذبحه وبذلك 7الطابر بـ

جم رٌش غلٌظ 460ٌصبح متوسط ما ٌعطٌه الطابر الواحد قبل ذبحه 

 .جم رٌش ناعم190+

جم 150عند الذبح متوسط ما ٌنتج من الطابر الواحد من الرٌش ( ج•

جم 50+ جم رٌش غلٌظ150( +رٌش الجناح والذٌل)رٌش كبٌر 

 .رٌش ناعم

 

 



 انتاج انبيض
سنوات  10االوز طابر معمر و ٌمكن ان ٌنتج البٌض بكفاءة لمدة •

 متوالٌة 

 عاما و ماٌزال ٌنتج البٌض  20و قد ٌصل الً عمر •

بٌضة فً السالالت الخفٌفة او  50-40و تنتج اوزة سنوٌا حوالً •

 بٌضة فً السالالت الثقٌلة  20-30

جم و تضع االوزة معظم بٌضها فً  200-150و تزن البٌضة •

فً مجموعة واحدة او ( من ٌناٌر الً ابرٌل )شهور الشتاء و الربٌع 

 ،  مجموعتٌن 



 35-30تنضج االناث جنسٌا وتبدأ فً وضع البٌض عند عمر •

 اسبوع

و ٌفضل جمع البٌض ٌومٌا و ال ٌترك فً البٌاضة حتً ال •

ٌتجمع عدد كبٌر منه فٌثٌر فً االوز رغبة الرقاد فتنقطع عن 

وضع البٌض لحٌن اتمام تفرٌخ البٌض الذي رقدت علٌه  ثم 

 تحضٌن صغارها ثم تعاود وضع باقً مجموعة البٌض  

 



 سنوات 6-2وافضل معدل النتاج البٌض ٌكون فً عمر •

سنة حٌث تضع عددا  12-10ٌبدْا بعدها فً التناقص التدرٌجً حتً عمر  •

 قلٌال من البٌض فً مجموعة واحدة 

اما انتاج العام االول فانها تصلح للتلقٌح ابتداء من العام االول من العمر و •

 سنوات فً العمر  8-6حتً عمر 

 اناث من االوز  4/ النسبة الجنسٌة المثلً تكون ذكر •

أنثى حٌث ٌمٌل الذكر إلى رفٌقة واحدة طوال :النسبة الجنسٌة عادة ذكر•

 حٌاته ال ٌلقح سواها 



إناث  3-2ولكن عند التربٌة المكثفة ٌمكن للذكر أن ٌصطفً •

إناث فً  5-2أو ( التو لوز، األمدن)فً السالالت الثقٌلة 

 ، (البلدي، اإلوز الصٌنً) السالالت الخفٌفة 

ونسبة الخصوبة تزداد إذا تم التلقٌح فً مٌاه الترع والبرك •

والبحٌرات خصوصا بالنسبة للسالالت الثقٌلة التً تجد 

 .  صعوبة فً التلقٌح على أرض المرعً

 



 تفريخ بيض اإلوز 
 . يوو 29يذة انتفشيخ 

 . ويفضم انتفشيخ انطبيعي عن انصناعي

•  



 : في االوص تًييض انجنس 

 :عمر ٌومتمٌٌز الجنس لالوز(  أ

عمر (المجمع)ٌمكن تمٌٌز الجنس للبط واإلوز عن طرٌق فتحة المخرج  •

ٌوم ٌكون متشابها تماما حٌث ٌمسك بالطابر مقلوبا وٌتم الضغط بلطف 

وإحكام على فتحة المجمع مع توسٌعها ببطء بحٌث ٌتمدد المخرج كلٌا 

ٌغٌب فً ( القضٌب)وتظهر أعضابه فٌظهر فً حالة الذكر زابدة صغٌرة 

حالة األنثى وبالممارسة القلٌلة ٌمكن أجراء ذلك التمٌٌز بسهولة ودقة 

وكذلك ٌمكن تمٌٌز الجنس فً إوز األمدن عند الفقس عن طرٌق لون 

الزغب المغطً للجسم حٌث ٌكون لون الزغب فً اإلناث بنً غامق وفً 

 .الذكور بنً فاتح

 



 :لطٌور البالغةتمٌٌز الجنس ل( ب•

ٌصعب تمٌٌز الجنس فً اإلوز البالغ وال توجد فروق واضحة •

بٌنهما إال أنه قد ٌكون الذكر أكبر قلٌال من األنثى فً الجسم 

والرأس وله رقبة أكثر طوال ولذلك ٌنصح بأجراء التجنٌس عن 

طرٌق فحص فتحة المخرج لمعاٌنة وجود القضٌب األثري فً 

 .  الذكر من عدم وجوده فً األنثى



الحياة اإلنتاجية 
وز 

أ
 لال



 :قسى انحياة اإلنتاجيت نألوص اني حالحت يشاحم كًا يهي تن

 :فتشة انحضانت  -1•

 :فترة الحضانة -1•

أسابٌع ٌربى  4-3تبدأ هذه المرحلة بعد الفقس مباشرة وتستمر حتى عمر •

األوز خالل فترة الحضانة فً حضانات ٌتوفر بها مصدر للتدفبة والتهوٌة 

واإلضاءة المناسبة ومصادر للشرب ومعالف للحصول على الغذاء وهناك 

 :طرٌقتٌن لتحضٌن األوز حدٌث الفقس هما



التحضٌن على أرضٌات من السلك الشبكً وترتفع : الطرٌقة األولى -أ•

م وتتساقط المخلفات خالل 1أرضٌات السلك عن أرضٌة الحظٌرة بحوالً 

فتحات السلك على أرضٌات الحضانات وهذه الطرٌقة مشابهة لطرٌقة 

تحضٌن البط على أرضٌات من السلك والتً سبق ذكرها تفصٌالً وهذه 

الطرٌقة شابعة فً كثٌر من البلدان التً تهتم بتربٌة األوز مثل الصٌن 

 .الشعبٌة والمجر وغٌرها



التحضٌن على األرض مباشرة وفً هذه الحالة تصنع أرضٌة :  الطرٌقة الثانٌة -ب•

الحضانة من الخرسانة ثم تغظى بطبقة سمٌكة من التبن أو نشارة الخشب أو مواد 

الفرشة األخرى وتقسم الحظٌرة  أوالحضانة من الداخل الً عدة أقسام صغٌرة 

م وٌقسم األوز 0.5بواسطة حواجز خشبٌة أو من السلك الشبكى والخشب وبإرتفاع 

الً مجموعات صغٌرة لتفادى اإلزدحام ولسهولة مراقبة ورعاٌة القطٌع وٌتوفر فً 

الحضانات مصدر للتدفبة أما دفاٌات كهربابٌة أو دفاٌات  تعمل بالبوتاجاز أو تتم 

التدفبة بواسطة المٌاه الساخنة والتً ٌستخدم الفحم أو الكٌروسٌن فً تسخٌنها وتمر 

فً مواسٌر فً الحضانات إما تحت سطح أالرض وإما فوق األرض وتتم تدفبة 

الهواء بطرٌقة اإلشعاع وكما ٌراعى أن تكون هناك معالف للغذاء ومساقى للشرب 

كما قد ٌكتفً بعمل مجرى مابى صغٌر بطول الحظٌرة ٌجرى فٌة الماء وٌتجدد 

 .بإستمرار وٌتناول منه األوز إحتٌاجاتة من الماء

 



 .يشحهت انشعايت -2•

أعجبثٛغ ٔإٌ كبَذ انظشٔف انغٕٚخ يُبعجخ ٚزى  4-3ٔرجذأ يٍ ػًش •

َمم األٔص يٍ انحضبَبد انٙ أيبكٍ انشػبٚخ ْٔٗ حظبئش يفزٕحخ 

أيب إرا كبٌ انغٕ شذٚذ انجشٔدح فإٌ األٔص ٚمضٗ فزشح انشػبٚخ فٙ 

أعجبثٛغ ٔخالل فزشح  9-8حظبئش يغهمخ ٔحزٗ ٚصم انٙ ػًش 

انشػبٚخ ٚخشط األٔص نهشػٗ، ٔإرا كبَذ انظشٔف انغٕٚخ يُبعجخ 

ٚغبق األٔص فٙ لطؼبٌ انٙ انحمٕل نٛشػٗ يخهفبد حصبد 

انًحبصٛم يضم انشؼٛش ٔانمًح ٔاألسص ٔغٛشْب كًب لذ ٚشػٗ 

 .انحشبئش فٙ انحذائك دٌٔ أٚخ أضشاس ػهٗ األشغبس



 انعهًياث األساسيت في يضاسع تشبيت األوص
 :سعايت األوص حذيج انفقس 

ٚزى فشص األٔص حذٚش انفمظ ثحٛش رشثٗ األفشاد انضؼٛفخ يغ ثؼضٓب، ٔ رؼطٗ •

إْزًبيبً خبصبً حزٗ ًُٕٚ ًَٕاً طجٛؼٛبً ٔٚشاػٗ أٌ ٚكٌٕ األٔص عهٛى خبنٙ يٍ 

انزشْٕبد أٔ انؼٕٛة انخهمٛخ كًب ٚشاػٗ أٌ ٚكٌٕ انضغت عبف َٔظٛف 

ٔاألسعم عهًٛخ ٔلٕٚخ ٔحٕٛٚخ األٔص ػبنٛخ ٔٚخزهف نٌٕ األٔص ػُذ انفمظ 

ثإخزالف انُٕع فبألٔص األثٛض ٚكٌٕ نَٕخ رْجٗ ػُذ انفمظ ٔاألٔص انشيبدٖ 

نَٕخ سيبدٖ يخضش ٔثؼذ فزشح لصٛشح يٍ انٕلذ ٚصجح األٔص انصغٛش لبدساً 

 .ػهٗ انجحش ػٍ انغزاء ثُفغخ



ومقدرة األوز حدٌث الفقس خالل العشرة أٌام األولى من عمره على معاٌشة 

الظروف البٌبٌه الغٌر مالبمه ضعٌفًه وكذا مقدرتة على التأقلم مع الظروف 

المحٌطة به غٌر مكتملة وٌقدم له ماء الشرب عقب الفقس مباشراً وأما الغذاء  

فٌقدم لألوز عقب وضعة فً الحضانات بفترة قصٌرة ألنه ال ٌتحمل العطش 

لفترة طوٌلة وإذا كان الجو معتدل فإن األوز الصغٌر ٌوضع فً أوانى بها 

ماء ٌكفً لغمر أقدام األوز فقط لكى ٌتعلم الشرب وٌمكن نثر بعض الماء 

 .على األوز لتشجٌعة على البحث عن الماء

 



ٌمكن تقدٌم العلف األخضر كالبرسٌم والحشابش وغٌرها الً األوز بعد تقطٌعة الً •

قطع صغٌرة وقد ٌخلط بكسر األرز أو األذرة المجروش أو الردة وٌتم بثة أو 

خلطة بقلٌل من الماء وٌنثر بعض الغذاء على األوز لتشجٌعة على النقر وتعلٌمة 

مرات فً الٌوم وعلى  9-7كٌفٌة الحصول على الغذاء وٌقدم الغذاء لألوز الصغٌر 

فترات زمنٌة ثابتة تقرٌباً خالل العشرة أٌام األولى من عمرة وتكون فترة التغذٌة 

من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة التاسعة لٌالً وتكون الفترة بٌن كل 

ساعة تقرٌباً وٌقدم لألوز وجبة إضافٌة عند منتصف  2.5-2وجبتٌن فً حدود 

اللٌل ٌستهلك األوز الصغٌر كمٌات قلٌلة من الغذاء خالل األربعة أٌام األولى من 

عمرة وتزٌد شهٌتة لتناول الغذاء بكمٌات كبٌرة إبتداء من الٌوم الخامس أو السادس 

من عمرة وٌراعى توفٌر الغذاء أمام األوز بصفة مستمرة لكى ٌتغذى حتى الشبع 

 .وٌحقق معدل النمو المطلوب

 



 أسابٌع 10ٌوضح وزن  الجسم  واستهالك  الغذاء من األنواع التجارٌة من األوز حتى عمر : جدول

 استهالك الغذاء متوسط العمر باألسبوع

 التراكمً أسبوع 2كل  وزن الجسم بالجرام  

 صفر صفر 110 (الفقس)صفر 

2 820 960 960 

4 2050 2930 3890 

6 3050 3200 7090 

8 4050 4340 11430 

10 4850 4680 16100 



 :درجة الحرارة أثناء فترة الحضانة•

 :تكون درجة حرارة الحضانة التً ٌربى بها األوز حدٌث الفقس كما ٌلى •

 .ف85-80: من الٌوم األول وحتى الٌوم الخامس  -أ •

 .ف75-70: من الٌوم السادس وحتى الٌوم العاشر -ب•

 .ف70: من الٌوم الحادى عشر وحتى الٌوم العشرٌن  -جـ•

وٌمكن معرفة حالة اإلوز فً الحضانة لتأكد من مدى مالبمة درجة الحرارة •

لحضانته فإذا كانت درجة الحرارة منخفضة ٌتزاحم اإلوز وٌتكدس فً أحد 

األركان وٌتصاٌح بصوت طوٌل ومرتفع وارتفاع درجة الحرارة ٌكون 

مصوحب بشرب كمٌة كبٌرة من الماء و ابتعاد اإلوز عن مصدر الحرارة أما إذا 

كانت درجة الحرارة مناسبة فٌالحظ أن توزٌع اإلوز منتظم حول مصدر 

 .الحرارة و فً جمٌع أجزاء الحضانة



   استهالك الغذاء متوسط

وزن الجسم   

 بالجرام

 التراكمً أسبوع 2كل 

 صفر صفر 110 (الفقس)صفر 

2 820 960 960 

4 2050 2930 3890 

6 3050 3200 7090 

8 4050 4340 11430 

10 4850 4680 16100 

وزن  الجسم  واستهالك  الغذاء من األنواع التجارٌة من اإلوز 

 أسابٌع 10حتى عمر 



 رعاٌة اإلوز النتاج اللحم

 التسمٌن المبكر: أوال 

 التسمٌن المتأخر: ثانٌا

 التسمٌن المبكر: أوال 

-9وذلك بتربٌة كتاكٌت اإلوز فترة التسمٌن من عمر ٌوم حتى عمر 

كجم 6 -4أسابٌع فً حظابر تسمٌن ٌصل الطابر فً نهاٌتها إلى وزن 10

 كجم وزن حً /كجم علف3.5-2.5بمعدل تحوٌل غذابً مقداره 



 :وٌكون التسمٌن على النحو التالً

ٌعطى الطابر فً األسابٌع األربع األولى من فترة التسمٌن علٌقة ( أ 

 .بروتٌن خام% 20تسمٌن بادبة تحتوي على 

ٌعطى الطابر فً مدة التسمٌن الباقٌة علٌقة تحتوي على ( ب

 .بروتٌن خام15%

علٌقة التسمٌن فً اإلوز هً نفس علٌقة بدارى التسمٌن فً ( ج

الدجاج مع مراعاة أن سرعة النمو تنخفض بسرعة بعد عمر 

 .  أسابٌع8

 

 



 التسمٌن المتأخر لالوز: ثانٌا •

الهدف من التسمٌن المتأخرهو الحصول علً ذبابح تحتوي علً نسبة •

عالٌة من الدهن وكذلك الحصول علً الكبد المسمن كما ٌحدث فً فرنسا 

 والمانٌا والمجر

وٌتبع فً حالة التسمٌن المتأخر نظام خاص ٌبدأ بتغذٌة الطٌور فً الفترة •

 25-20حتً عمر ( انتهاء فترة الحضانة )اسابٌع  3من عمر حوالً 

علً االعالف الخضراء والعشب فقط او ( قرب النضج الجنسً) اسبوع 

عند التربٌة فً تغذي الطٌور علً علٌقة النمو فً حالة الضرورة او 

ٌوم ٌتم تسمٌن اإلوز  30قبل الذبح بحوالً  العنابر لعدم توافر المراعً و

 :بإحدى الطرق التالٌة



 :تسمٌن اإلوز بالعلٌقة المركزة(  1)•

ٌتم التحول من العلٌقة الخضراء الً علٌقة مركزة تحتوي علً •

بروتٌن تدرٌجٌا خالل العشرة اٌام االولً بحٌث ال ٌتم % 20

اشباع الطٌور تماما ثم تقدم علٌقة التسمٌن فً العشرة اٌام التالٌة 

لدرجة الشبع تماما وفً العشرة اٌام االخٌرة ٌقدم للطٌور علٌقة 

بروتٌن وعالٌة فً الطاقة حتً % 15تسمٌن تحتوي علً حوالً 

 نهاٌة فترة التسمٌن



بطرٌقة التغذٌة ( الفواجراه)التسمٌن المتأخر إلنتاج الكبد المدهن (: 2)•

  :االجبارٌة

اإلوز وهو األكثر شٌوعا خاصة فً فرنسا تتبع هذه الطرٌقة لتسمٌن •

سواء بالٌد أو عن طرٌق ( الزق)والمجر وٌجرى عن طرٌق التزغٌط 

جهاز مٌكانٌكً تجرى عادة عملٌة التزغٌط أو الزق فً نهاٌة فترة النمو 

 35-30أسبوع قبل فترة الذبح بمدة 16أسبوع لدى البط و14للطابر وهً 

طابر / جرام 1000-800ٌوم علً حبوب الذرة المنقوعة فً الماء بمعدل 

-3دفعات ٌومٌا وتؤدي هذه الطرٌقة الً زٌادة وزن الطابر من  4-3علً 

-500كجم خالل شهر التسمٌن كما ٌزداد وزن الكبد الدهنً الً حوالً  5

 %60جرام فً المتوسط مع زٌادة نسبة الدهن الً  800

 

 

 



 Force Feeding (انتغزيت اإلجباسيت)انتضغيط و عًهيت

ػجبسح ػٍ رغزّٚ إعجبسٚخ نهطبئش حٛش ٚزُبٔل ضؼف كًٛخ انغزاء انزٗ ٚحزبعٓب •

ٔػُذ انزٕلف ػٍ انمٛبو . Birds Obeseُٔٚزظ ػُٓب حذٔس عًُخ نهطٕٛس 

 10 -7ثؼًهٛخ انزغزٚخ اإلعجبسٚخ َغذ أٌ انطبئش ًٚزُغ ػٍ رُبٔل انغزاء نًذح 

أٚبو يززبنٛخ حزٗ ٚحذس فمذ انٕصٌ ٔاعزُضاف نهذٌْٕ انًخضَخ فٗ انغغى حزٗ 

انٕصٕل إنٗ انُمطخ انحذٚخ انزٗ ػُذْب ٚحذس اعزضبسح نًشكض انزغزٚخ فٗ رحذ 

 انًٓبد انجصش٘



 تغذية اإلوز 



األوز من الطٌور التً تعتاد رعى الحشابش والنباتات على شواطا الترع •

والقنوات المابٌة أو رعى مخلفات المحاصٌل مثل القمح والشعٌر حسب 

حصادها واألوز ٌلتقط الحبوب المتناثرة على األرض وٌأكل الحشابش 

والنباتات الخضراء الصغٌرة كما ٌمكن إخراج األوز للرعً فً الحدابق 

تحت األشجار فٌأكل الحشابش والنجٌلٌات التً تنمو بٌن األشجار وبذلك ٌتم 

التخلص من هذه الحشابش كما أن زرق األوز ٌعتبر سماد عضوي لهذه 

 :الحدابق قلٌل  التكالٌف وٌتم تغذٌة األوز بأحد األنظمة اآلتٌة

 



ٌمكن تغذٌة األوز على علف بادئ لمدة أسبوعٌن ثم  :فً النظام األول -1•

 .أسبوع 18ٌخرج للمرعى بعد ذلك وٌتم تسوٌقه عندما ٌصل إلى حوالً 

ٌتم تغذٌة األوز على بعض العالبق بجانب الرعً  :فً النظام الثانً -2•

 .أسبوع 14وفً هذه الحالة ٌتم تسوٌقه عند عمر حوالً 

تربٌة األوز فً هذا النظام ٌكون بالحبس الكامل فً  :فً النظام الثالث -3•

مزارع متخصصة لتربٌة األوز وٌتم تسوٌقه للحم تحت هذا النظام عندما 

 .أسابٌع 10ٌصل عمره حوالً 

أسبوع ثم تجرى له  12تربٌة األوز حتى عمر  :ٌشمل النظام الرابع -4•

باستخدام عالبق غنٌة بالحبوب ومصادر المواد ( تزغٌط)عملٌة دفع غذابً 

 الكربوهٌدراتٌة إلنتاج الكبد المسمن أو ما ٌسمى فواجراه 



 -:وٌشمل تربٌة األوز إلنتاج اللحم برنامجٌن فً التغذٌة هما•

أسبوع ثم ٌتغذى بعد ذلك على األعشاب  2ٌعطى األوز عالبق بادبة لفترة  -1•

وكذلك الحبوب الكاملة مثل الذرة  Free rangeوالحشابش بنظام الرعً الحر 

 .أسبوع 18والقمح والشعٌر وتحت هذه الظروف ٌسوق األوز إلنتاج اللحم عند 

البرنامج الثانً ٌتغذى األوز على كمٌة أكبر من العلف خالل مرحلة النمو  -2•

أسبوع وذلك  14ولكنه ٌتغذى أٌضا على األعشاب بكمٌة أقل وٌسوق عند عمر 

(.  أسبوع 14-10)بعد التغذٌة على عالبق مرتفعة فً الطاقة فً مرحلة الناهً 

أٌام وٌسوق عند عمر  10وقد ٌتم تغذٌة األوز بنظام التغذٌة الحرة لحد الشبع لمدة 

أسبوع ثم ٌجرى  12وقد ٌربى األوز حتى عمر . أسابٌع على أنه أوز أخضر10

 .له عملٌة دفع غذابً إلنتاج الكبد الدهنى

 

 

 



 كجم/الوحدة العنصر الغذابً
 6-علف بادئ من الفقس

 أسابٌع

أسابٌع حتى  6علف نامً من 

 بداٌة إنتاج البٌض
 علف إنتاج البٌض

 كجم علف/طاقة ممثلة
 2900 2900 2900 كٌلو كالورى

 15 15 20 % بروتٌن خام

 0.60 0.85 1 % لٌسٌن

 0.55 0.65 0.70 % سٌستٌن+ مثٌونٌن

 2.25 0.60 0.80 % كالسٌوم

 0.35 0.35 0.3 % فسفور متاح

 0.15 0.15 0.15 % صودٌوم

 0.12 0.12 0.12 % كلورٌن

 500 500 500 مللٌجرام مغنسٌوم

 25 40 40 مللٌجرام منجنٌز

 60 60 60 مللٌجرام زنك

 0.14 0.14 0.20 مللٌجرام سٌلٌنٌوم

 4000 1500 1500 وحدة دولٌة فٌتامٌن أ

 200 200 200 وحدة فٌتامٌن د

 0.5 0.5 0.5 مللٌجرام فٌتامٌن ك

 4 2.5 4 مللٌجرام رٌبوفالفٌن

 -- -- 15 مللٌجرام حمض البانتوثٌنٌك

 30 35 55 مللٌجرام نٌاسٌن

 3 2.6 2.6 مللٌجرام بٌرودوكسٌن

 ؤلوزلالغذائٌة  ٌاجاتٌوضح االحت: جدول



  -:يساكن األوص 

 2يغبكٍ ػبدٚخ ٔٚفضلم أٌ ركلٌٕ راد يالػلت ٔٚخصلص نكلم و

 .طبئش ػهٗ حغت انغالنخ 2-1يٍ 

ال ٌحتاااج اإلوز إلااى مبااانً أو حظااابر ذات مواصاافات خاصااة  

 .حٌث أنه طابر ٌمٌل إلى الرعً وأكل المواد الخضراء

 

 

 




